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RESUMO 

Com o avanço das tecnologias de hardware e software, tem havido, 

também, modificações nos modelos de desenvolvimento de sistemas computacionais. 

Novas metodologias para especificação de interfaces de usuário estão sendo criadas 

usando linguagens de descrição de interfaces de usuário (LDIU). As LDIUs são uma 

forma de se ter uma descrição precisa numa linguagem mais abstrata e independente 

de como será a implementação. Um grande problema é que mesmo utilizando essas 

metodologias vigentes, ainda temos uma grande distância entre as LDIUs e o seu 

design, ou seja, a distância entre o abstrato e o concreto. A ferramenta BRIDGE 

(Interface Design Generator Environment) foi criada com o intuito de ser uma ponte 

de ligação entre uma linguagem de especificação (a Interactive Message Modeling 

Language – IMML) e a sua implementação em Java, ligando o abstrato 

(especificação) ao concreto (implementação). A IMML é uma linguagem baseada em 

modelos, o que permite ao designer trabalhar com diferentes níveis de abstração, 

sendo cada modelo um nível de abstração diferente. A IMML é uma linguagem 

XML que se utiliza dos conceitos da Engenharia Semiótica, que trata o sistema 

computacional, com a interface de usuário e seus elementos como um artefato 

metacomunicativo, onde os mesmos devem passar uma mensagem ao usuário sobre 

qual a tarefa a ser realizada e a forma de se alcançar este objetivo. Com o BRIDGE, 

visamos fornecer diversas ajudas à tarefa de design, sendo a prototipação de 

interfaces de usuário a principal delas. O BRIDGE permite que o design a partir de 

uma linguagem de especificação de interfaces fique mais fácil, intuitivo e produtivo.  



ABSTRACT 

With hardware and software technologies advance, it’s also happenning 

modifications in the development models of computational systems. New 

methodologies for user interface specification are being created with user interface 

description languages (UIDL). The UIDLs are a way to have a precise description in 

a language with more abstraction and independent of how will be implemented. A 

great problem is that even using these nowadays methodologies, we still have a big 

distance between the UIDLs and its design, what means, the distance between 

abstract and concrete. The tool BRIDGE (Interface Design Generator Environment) 

was created with the intention of being a linking bridge between a specification 

language (the Interactive Message Modeling Language – IMML) and its 

implementation in Java, linking the abstract (specification) to the concrete 

(implementation). IMML is a language based on models, that allows the designer 

works in distinct abstraction levels, being each model a distinct abstraction level. 

IMML is a XML language, that uses the Semiotic Engineering concepts, that deals 

the computational system, with the user interface and its elements like a 

metacommunicative artifact, where these elements must to transmit a message to the 

user about what task must to be realized and the way to reach this goal. With 

BRIDGE, we intend to supply a lot of support to the design task, being the user 

interface prototipation the greater of them. BRIDGE allows the design becomes 

easier and more intuitive coming from an interface specification language.  
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Capítulo 1. Introdução 
 

1.1. Definições 

“A Interface de Usuário deve ser entendida como sendo a parte de um sistema 

computacional com a qual uma pessoa entra em contato física, perceptiva e 

conceitualmente” [Moran, 1981]. 

Seguindo esta conceituação, deve-se ter em mente que interfaces de usuário 

determinam um ponto fundamental para a qualidade de um projeto de um sistema 

computacional, tendo em vista que é com este artefato que o usuário estará 

interagindo diariamente. Sendo assim, o seu projeto deve ser realizado de forma a 

facilitar esta interação. 

Com a criação e desenvolvimentos de novas formas de realizar-se a 

especificação e o design de interfaces, busca-se uma maior integração entre os 

modelos de desenvolvimento de sistemas como um todo e os de interfaces de 

usuário. Dentro das atividades que podem ajudar esta integração, encontra-se a 

especificação do design de interfaces. 

“A especificação do design da interface de usuário é um mecanismo para 

capturar o design da interação de forma completa e sem ambigüidades” [Hix, 1993]. 

Ela tem por objetivo a descrição abstrata do modelo de interação e da funcionalidade 

sem entrar em detalhes a respeito de aspectos de implementação dos objetos da 

interface e das funções do sistema. 
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Linguagens de descrição de interface de usuário (LIDUs) “consistem em 

linguagens de alto nível para descrever características de interesse de uma interface 

de usuário a respeito do resto de uma aplicação interativa” [Souchon, 2003]. Desta 

forma, podemos identificar as LDIUs como uma forma de especificação de 

interfaces, pois visa a descrição da interação usuário-sistema. 

As linguagens de descrição de interface de usuário (LDIU) buscam fornecer 

um suporte para que a integração entre especificação e design possa ser melhorada, 

desenvolvendo interfaces de uma forma mais sistemática, com métodos validados e 

dando um auxílio para que se possa obter uma maior usabilidade dos sistemas. Essas 

linguagens visam descrever o que deve ser realizado na interação usuário-sistema 

através de gramáticas, gráficos, regras, análises, entre outros. Identificamos algumas 

das linguagens mais difundidas, para verificarmos quais os seus objetivos e como 

elas visam alcançá-los, além de identificar como funciona toda a sua estrutura. 

As primeiras técnicas de especificação de interface de usuário criadas 

basearam-se em gramáticas, tais como Backus-Naur Form (BNF) [Reisner, 1981], 

Task Action Grammar (TAG) [Payne, 1986] e Command Language Grammar (CLG) 

[Moran, 1981] ou em diagramas de transições de estados, como, por exemplo, State 

Transition Diagrams (STD) [Parnas, 1969] e Statecharts [Harel, 1987].  Linguagens 

baseadas em modelos cognitivos de tarefas são também utilizadas para a 

especificação, como: Goals Operators Methods & Selection Rules (GOMS) [Kieras, 

1999] e User Action Notation (UAN) [Hix, 1993]. 

Mais recentemente a Unified Modelling Language (UML) [OMG, 2003] 

passou a ser utilizada como uma linguagem de modelagem padrão de sistemas de 

software. No entanto, a utilização da UML para a especificação de interfaces não é 
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aceita como padrão. Enquanto alguns autores defendem que com a utilização de 

alguns de seus diagramas pode-se fazer uma boa especificação, outros relatam que 

eles não são suficientes para uma especificação completa [Anderson, 1999], pois sua 

aplicação é bastante limitada.  

Com o avanço das tecnologias de software e hardware surgiram outros 

importantes requisitos para a especificação de interfaces de usuário. A evolução de 

sistemas para uso na internet e o surgimento de novos dispositivos, como celulares, 

dispositivos de bolso (palmtops), telas do tamanho de paredes, entre outros, são 

exemplos da diversidade de elementos disponíveis. Em determinados casos, um 

mesmo sistema deve poder ser executado em diversos destes dispositivos, como um 

sistema bancário, por exemplo, onde o usuário pode efetuar transações, como 

transferências e visualização de saldos em seu computador pessoal, em assistentes 

pessoais ou em celulares. Devido a isto, tornou-se necessário que uma linguagem de 

especificação de interfaces pudesse realizar uma descrição, e a partir dela, fossem 

implementadas interfaces nos vários dispositivos e características encontrados no 

mercado. 

Por sua alta capacidade de adaptação ou modificação (flexibilidade), 

utilização para diversos fins (versatilidade), comunicação entre sistemas distintos 

(interoperabilidade), entre outras, as LDIUs construídas a partir da eXtensible 

Markup Language (XML) [Bergholz, 2000] tornaram-se uma forte tendência no 

desenvolvimento de interfaces de usuário. Neste trabalho estudamos algumas destas 

linguagens para verificarmos seus objetivos e características, além de identificar 

ferramentas que possibilitem a implementação de especificações descritas nessas 

linguagens. As linguagens estudadas foram: Abstract User Interface Markup 
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Language (AUIML) [Azevedo, 2000], eXtensible Interface Markup Language 

(XIML) [Puerta, 2001], User Interface Markup Language (UIML) [Phanouriou, 

2000] e USer Interface eXtensible Markup Language (USIXML) [Limbourg, Q., 

2004]. 

O uso das LDIU baseadas em XML ampliou a abordagem de design de 

interfaces de usuário baseado em modelos, que são “aqueles que suportam a criação 

de interfaces a partir de uma linguagem de modelagem específica” [Puerta, 1997]. 

Esta abordagem permite ao designer trabalhar com diferentes níveis de abstração, ou 

seja, em uma especificação ele pode usar um modelo em um nível de abstração alto e 

fazer seu refinamento, passando por níveis diferentes até chegar a um modelo mais 

próximo da implementação. Em [Puerta, 1999], foi proposta uma estrutura de suporte 

para diferentes linguagens (framework), a ser utilizado no design de interfaces, que 

contém os seguintes componentes básicos: modelo de tarefa de usuários, modelo de 

usuário, modelo de domínio, modelo de apresentação e modelo de diálogo.  

IDE (integrated development environment) é um tipo de ferramenta utilizada 

para auxiliar no desenvolvimento de sistemas computacionais. Elas possuem um 

ambiente integrado com diversas funcionalidades que visam propiciar uma maior 

facilidade e rapidez na execução das tarefas. Este ambiente integrado é formado por 

compilador, ambiente de design, execução de tarefas, entre outros. 

IDE’s como ferramentas de design de interfaces são criadas com o intuito de 

fornecer um suporte ainda maior no desenvolvimento de Interfaces e 

conseqüentemente de Sistemas Computacionais. Essas ferramentas podem ser 

definidas como um “pacote de software que provê um suporte automatizado para 

alguma parte do processo de desenvolvimento de interface” Hix [Hix, 1993]. 
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As ferramentas têm sua importância devido a vários aspectos, que podem ser 

de fundamental importância de acordo com os requisitos de um sistema, Myers 

[Myers, 2004] definiu vários destes aspectos: permitir uma rápida prototipação, 

definir uma maior consistência entre as interfaces produzidas, aumentar a 

confiabilidade, criar interfaces mais fáceis e econômicas para a manutenção, entre 

outros. 

1.2. Motivações 

Diversas limitações das técnicas, identificadas na seção 1.1 e analisadas no 

capítulo 2, comprometem a sua utilização. Essas limitações vão desde o poder 

descritivo da técnica, passando pela dificuldade em se analisar se uma especificação 

gerada está de acordo com o proposto na análise de requisitos e finalizando com a 

dificuldade em se gerar interfaces gráficas de usuário baseadas nestas especificações. 

A descrição informal, em certas técnicas, pode acarretar ambigüidades ou 

compreensão errônea acerca dos elementos envolvidos. Em outras, existe uma 

grande preocupação com a sintaxe, sem identificar a semântica dos elementos. 

Algumas técnicas buscam identificar os passos envolvidos em uma interação, mas 

sem descrever os elementos que fazem parte da interação. A falta da especificação 

dos aspectos dinâmicos dos elementos envolvidos, como alteração de estado após 

serem manipulados gera uma falta na continuidade, assim como a descrição de 

funções, sem identificar como as mesmas são executadas. A preocupação com 

detalhes de design na fase de especificação é outro fator presente em algumas 

técnicas. Por fim, a maioria dessas técnicas não está baseada em modelos que 

estejam fundamentados em teorias de IHC, ou seja, não há uma fundamentação 

teórica que norteie a sua utilização. 
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Todos estes fatores podem ser limitantes em diversos aspectos, pois em 

determinados casos não há como descrever a interação ou os elementos que 

participam da interação, com suas mudanças ou, ainda, o resultado de determinada 

interação.  

Além disto, um problema comum existente na utilização das técnicas é a 

distância que existe entre as suas especificações e a implementação da interface final 

numa linguagem de implementação. Uma forma de minimizar este problema seria a 

criação de uma ferramenta para auxiliar nesta transição, sendo que, todas essas 

limitações, de várias das técnicas, dificultam ou inviabilizam a criação de uma 

ferramenta com este intuito. A criação de uma ferramenta que processe 

especificações das técnicas não baseadas em XML é uma tarefa de difícil concepção. 

Sem uma ferramenta que forneça este auxílio, o desenvolvedor que desejar 

gerar interfaces de usuário precisa ter um alto conhecimento tanto da linguagem de 

especificação, para que possa entender as intenções, tanto do especificador, como 

também da linguagem de implementação, para que possa construir a interface final.  

A falta de ferramentas traz prejuízos em todos os aspectos definidos no 

último parágrafo da seção 1.1, ou seja, diminui a rapidez na prototipação, a 

consistência entre as interfaces produzidas, a confiabilidade e criação de interfaces 

mais fáceis e econômicas para a manutenção. 

1.3. Objetivos 

A Interactive Message Modeling Language (IMML) [Leite, 2003] é uma 

linguagem de descrição para a especificação abstrata de interfaces de usuário 

fundamentada na abordagem da Engenharia Semiótica [De Souza, 1993]. A 

engenharia semiótica considera que a interface é uma mensagem interativa que 
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comunica para o usuário aquilo que ele pode fazer e como ele pode interagir com o 

sistema. A IMML é utilizada para descrever modelos e é baseada em XML, podendo, 

desta forma, dispor de todas as características e funcionalidades que todas as 

linguagens XML podem proporcionar. Ela possui os seguintes modelos, de acordo 

com níveis de abstração: domínio (aspectos funcionais), interação (aspectos 

interativos) e comunicação (aspectos de comunicabilidade). Um dos nossos objetivos 

é analisar a IMML como uma linguagem de especificação que auxilie na geração de 

interfaces de usuário com usabilidade. 

O grande objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta, o 

BRIDGE (Interface Design Generator Environment) que permite gerar uma interface 

final a partir de uma especificação. Para isso, o BRIDGE analisa a especificação em 

IMML e gera um código em Java que implementa uma interface final. Para isso, o 

BRIDGE deve seguir regras de mapeamento semântico que permitem a associação 

entre elementos da IMML e objetos de interface (implementados em classes da 

biblioteca Java Swing, por exemplo). Esse processo pode ser visto como uma 

tradução da linguagem IMML para Java, ou uma reificação (abstrato tornando-se 

concreto) uma vez que a especificação em IMML está num nível mais abstrato do 

que a implementação em Java. 

O BRIDGE visa ser uma ponte de ligação entre uma especificação abstrata 

(em IMML, para o nosso caso) e a interface concreta de usuário. Ele auxilia o 

designer a projetar e construir interfaces de usuário, diminuindo a distância entre a 

IMML e a interface final. Com o BRIDGE, é possível editar uma especificação em 

IMML, definir as regras de mapeamento entre os elementos IMML e objetos de 
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interface, e, por fim, utilizar essas regras de mapeamento para gerar interfaces de 

usuário implementadas em Java.  

Através desta ferramenta, buscamos tornar mais direta a prototipação e a 

construção de interfaces de usuário partindo de especificações em uma LDIU, a 

IMML. Com isto, visamos diminuir, assim, a distância que existe entre as 

especificações existentes e as interfaces que eles visam descrever, através de um 

processo semi-automático provido pelo BRIDGE. 

No capítulo seguinte, descrevemos algumas técnicas e linguagens para 

especificação de interfaces de usuário.  O capítulo 3 descreve a IMML, com todas as 

suas principais características. O capítulo 4 descreve toda a funcionalidade do 

BRIDGE, com a definição dos objetivos, métodos e funcionalidades do mesmo. No 

capítulo 5, exibimos o teste de usabilidade realizado com o BRIDGE e seus 

resultados. No capítulo 6, apresentamos algumas ferramentas de apoio ao design de 

interfaces e discutimos suas características, além de mostramos uma comparação 

entre as ferramentas descritas e o BRIDGE. Por fim, apresentamos no capítulo 7 as 

conclusões do nosso trabalho. 
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Capítulo 2. Técnicas de especificação de interfaces 
de usuário 

 

2.1. Introdução 

Uma especificação é uma descrição detalhada de como uma coisa pode ser 

feita ou construída. A especificação de um software destina-se a estabelecer quais 

funções são requeridas pelo sistema e as restrições sobre as operações e o 

desenvolvimento do sistema (Sommerville, 2003). Em outras palavras, a 

especificação de um software visa descrever a funcionalidade do mesmo, ou seja, 

determinar o que ele deve fazer, sem a preocupação de como ele será construído. 

Através da especificação é que, ao final do desenvolvimento, é possível verificar se 

os objetivos determinados foram alcançados. 

Com base nos conceitos acima, podemos afirmar que a especificação de uma 

interface de usuário o conjunto de requisitos que ela deve atender. Estes requisitos 

podem definir a forma como o usuário vai interagir como o sistema (a interação), 

como ele pode utilizar a funcionalidade do software, ou seja, quais tarefas poderão 

ser realizadas pelo usuário. Normalmente, a especificação de uma interface de 

usuário não deve entrar em detalhes de implementação, ou seja, não precisa indicar 

em detalhes os objetos de interfaces (hardware e software) e a linguagem de 

programação utilizada. 
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Toda especificação deve ser feita de uma forma que seja completa, 

consistente, precisa e não-ambígua.  

A partir de uma especificação bem realizada poderá ser feito o design da 

interface, que deve informar como a interface irá realizar as interações descritas na 

especificação. Ela irá determinar como deve ser a interação do usuário com a 

interface, ou seja, informar como as ações podem ser executadas pelo usuário e como 

serão as respostas para cada ação dele. Isto será feito fundamentado na especificação, 

garantindo as vantagens identificadas. 

Especificações de software são normalmente realizadas em linguagem natural 

ou em notações diagramáticas ou linguagens formais. Exemplos clássicos de 

notações diagramáticas são: Diagramas de Fluxo de Dados (DFD), Diagramas 

Entidade-Relacionamento (DER), Diagramas de Estados (DE), Redes de Petri, dentre 

outras. Mais recentemente, a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) vem 

sendo usada como um padrão, não apenas para a especificação, mas também para a 

modelagem de diversos aspectos do software. As linguagens formais (linguagens que 

estendem a notação matemática) têm por objetivo uma especificação precisa, 

completa e consistente do software. Exemplos de linguagens formais são Z, VDM, B 

e outras. 

Da mesma forma, uma especificação de interface de usuário pode ser 

realizada utilizando linguagem natural ou através de linguagens ou notações 

específicas. As diferentes técnicas, notações ou linguagens para a especificação de 

interfaces de usuário refletem a evolução histórica da área. Na seção seguinte, iremos 

descrever algumas das principais técnicas, notações e linguagens que vêm sendo 

utilizada para especificações de interface de usuário.  
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2.2. Estudo de caso 

Um estudo de caso foi realizado para descrever interfaces de usuário 

específicas e, então, podermos fazer uma melhor comparação entre as linguagens. 

Será determinada, nas especificações, a interação do usuário com uma interface 

wimp (windows, icons, menus e pointers) sem se preocupar com detalhes de 

implementação ou qual widget será usado. 

Para nossa especificação levaremos em conta um sistema para compactação e 

descompactação de arquivos. Para ambas as tarefas o usuário deve escolher um ou 

mais arquivos para realizar a operação desejada sobre os mesmos.  

Para realizar a compactação, devem-se escolher quais arquivos deverão ser 

compactados e selecionar a opção de compactar. Feito isto, determina-se qual o 

nome do arquivo (aqui chamado de arquivo principal) que conterá os arquivos 

selecionados que serão compactados, além de selecionar outras opções de 

compactação que possa haver. Deve-se então mandar efetuar a compactação, caso o 

arquivo principal exista, os arquivos escolhidos serão compactados e inseridos no 

mesmo, caso contrário, ele será criado, e só então os arquivos serão compactados e 

inseridos. 

Para realizar a descompactação, deve-se determinar qual o arquivo principal 

do qual se deseja descompactar arquivos. Dentre estes, determinar quais arquivos 

deverão ser descompactados e então chamar as opções de tarefas que se pode realizar 

com os arquivos, selecionando a opção de descompactar. Feito isto, deve-se 

determinar qual o diretório destino para o qual serão descompactados os arquivos, 

entre outras opções de descompactação. Deve-se então mandar efetuar a 



12 

descompactação. Desta forma os arquivos escolhidos serão descompactados e 

inseridos no diretório destino.  

Pode-se identificar a descrição acima, como uma especificação informal, 

descrita em linguagem natural. Esta é uma forma de especificar, que possui diversos 

problemas, pois na linguagem natural existe sempre o risco de compreensões 

errôneas, ambigüidades, inconsistências, entre outros. 

2.3. Descrição de técnicas, modelos e LDIUs 

A seguir, apresentaremos algumas técnicas, notações e linguagens 

selecionadas para este estudo, acompanhadas do seu respectivo estudo de caso. Para 

isto fizemos uma distinção em categorias entre elas, de acordo com suas 

características, separamos as técnicas baseadas em gramáticas, diagramas de 

transição de estado, os modelos cognitivos, as LDIUs baseadas em XML, além de 

um estudo sobre o uso da UML para a especificação de interfaces. 

Realizamos uma análise com as técnicas, tendo a finalidade de averiguar se 

elas atendem a determinados requisitos, se sim, como eles são atendidos. Esses 

requisitos foram determinados pela importância que possuem na geração de 

interfaces gráficas de usuário. Os requisitos são: 

• Estilo de interface: representa o estila da interface para a qual a 

técnica atende; 

• Facilidade de processamento por ferramentas: a facilidade com a qual 

uma ferramenta possa vir a identificar diretamente elementos de uma 

técnica e gerar interfaces de usuário; 

• Existência de ferramentas: identificar se existem ferramentas que 

gerem interfaces de usuário a partir da técnica; 
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• Descrição de aspectos da interação do usuário com a interface: a 

possibilidade de descrever todos os aspectos da interação do usuário 

com a interface, ou seja, descrever a funcionalidade, a interação e a 

comunicabilidade. 

2.3.1. Técnicas baseadas em gramáticas 

Algumas técnicas são baseadas em modelos gramaticais, que são conjuntos de 

regras que definem a sintaxe de uma determinada linguagem. Exemplos destas são a 

BNF, a TAG e a CLG. 

2.3.1.1. Backus-Naur Form (BNF) 

Conceituação 

A BNF consiste de operadores, nomes terminais e não-terminais. As 

abstrações na descrição BNF são chamadas de símbolos não-terminais, ou 

simplesmente não-terminais. Os itens léxicos da linguagem, também conhecidos 

como lexemas ou tokens, são chamados terminais. Os terminais representam o menor 

nível do comportamento do usuário que são as atividades físicas, como pressionar 

uma tecla, clicar no mouse, ou fornecer uma palavra de uma linguagem de 

comandos, entre outros. Os não-terminais são definidos através da combinação de 

terminais e/ou não-terminais, usando, para isto, os operadores que são definidos na 

linguagem, como o operador ‘::=’ para definição de um não-terminal , ‘+’ para 

combinação de terminais e/ou não-terminais e ‘|’ para o operador lógico ‘ou’, entre 

outros. Uma regra é formada por uma definição de um não-terminal. Desta forma, 

podem-se definir as interações usuário-sistema através destas regras. Onde do lado 

esquerdo da sentença temos um não-terminal que é descrito do lado direito. Os não-
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terminais estão escritos em minúsculos e os terminais em maiúsculos. O estudo de 

caso descrito na seção 2.2 segue na Figura 1: 

Compactar::= chamar-operação  + selecionar-arquivo* + escolher-tipo + DIGITAR-NOME-DO-

ARQUIVO + PRESSIONAR-ENTER 

Descompactar::= chamar-operação + abrir-arquivo-principal + selecionar-arquivo* +  PRESSIONAR-

ENTER 

Selecionar-arquivo::= APONTAR-MOUSE-PARA-ARQUIVO* + PRESSIONAR CTRL + 

CLICAR-BOTÃO-ESQUERDO-DO-MOUSE 

Chamar-operação::= APONTAR-MOUSE-PARA-OPERAÇÃO + CLICAR-BOTÃO-ESQUERDO-

DO-MOUSE 

Escolher-tipo::= APONTAR-MOUSE-PARA-TIPO + CLICAR-BOTÃO-ESQUERDO-DO-MOUSE  

Tipo::= compactação-máxima | compactação-média | compactação-mínima 

Figura 1: Tarefas de compactação e descompactação descritas em BNF 
 

Análise 

O estilo de interfaces que a BNF foi usada amplamente para especificar era o 

baseado em linguagens de comandos, tarefa que ela supria. Uma das suas 

desvantagens é que ela especifica a sintaxe, mas não a semântica dos elementos 

envolvidos. Devido a isto, ela não consegue especificar os objetos de uma interface 

gráfica, por não descrever a semântica dos seus objetos envolvidos na interação. Isto 

significa, também, que ela não consegue descrever todos os aspectos de interação. 

Por ser uma técnica baseada em gramáticas, existe a possibilidade de criar 

ferramentas que a utilizem. Existem algumas ferramentas que usam a BNF para criar 

interfaces baseadas em comandos, mas nenhuma para gerar interfaces gráficas, 

conforme verificamos a impossibilidade. 

 
2.3.1.2. Task-Action Grammars (TAG) 

Conceituação 

A TAG [Payne, 1986] é uma variação da BNF, que utiliza regras de 

gramáticas parametrizadas para enfatizar a consistência e o conhecimento do usuário 
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sobre as nomenclaturas do seu ambiente. Ela é baseada nas ações do usuário e seu 

foco é na interação. 

Para construir um modelo TAG de linguagem de interação, provendo as 

características mencionadas acima, o designer tem que identificar e criar as tarefas 

simples, formando o dicionário de tarefas simples. A partir deste, pode-se agrupá-las, 

formando outras tarefas, que usuários podem executar rotineiramente e não requerem 

uma estrutura de controle. As tarefas simples têm que ser representadas por coleções 

de componentes semânticos, que por sua vez devem refletir uma categorização do 

“mundo” da tarefa. Por último, deve-se marcar tokens em regras com características 

da tarefa para apoiar as restrições de seleção. O estudo de caso descrito na seção 2.2 

segue na Figura 2: 

TAREFAS SIMPLES 
Compactar Arquivos[Efeito =compactar] 
Descompactar Arquivos[Efeito =descompactar] 
 
REGRAS DE ESQUEMA 
Tarefa[Efeito =Compactar]  selecionar-arquivos[Case] + chamar-operação[Case] + escolher-tipo +  

“digitar nome do arquivo principal” + efetuar-compactação[Case] 

Tarefa[Efeito =Descompactar]  “abrir arquivo principal”, selecionar-arquivos[Case] + chamar-
operação[Case] +  efetuar-descompactação 

selecionar-arquivos[Case =1]  ação[tipo=apontar, local=ícone-do-arquivo]+ “clicar botão esquerdo 
do mouse” 

selecionar-arquivos[Case =Vários]  selecionar-arquivos[Case] + “Pressionar CTRL” 

chamar-operação[Case =Compactar] “Clicar botão direito do mouse” +  “clicar botão esquerdo do 
mouse na opção de compactar” 

chamar-operação[Case =Descompactar] “Clicar botão direito do mouse” +  “clicar botão esquerdo 
do mouse na opção de descompactar” 

escolher-tipo  “clicar botão esquerdo do mouse no tipo da compactação” 

tipo  compactação-máxima | compactação-média | compactação-mínima 

efetuar-compactação[Case =Arquivo Principal não existe, efeito =criar arquivo principal e compactar 
arquivos no arquivo principal de acordo com o tipo]  “pressionar ENTER”  

efetuar-compactação[Case =Arquivo Principal existe, efeito =compactar arquivos no arquivo 
principal de acordo com o tipo]  “pressionar ENTER”  

efetuar-descompactação[efeito =descompactar arquivos do arquivo principal]  “escolher diretório 
destino” + “pressionar ENTER”  

Figura 2: Tarefas de compactação e descompactação descritas em TAG 
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Análise 

Segue praticamente as mesmas características da BNF, possuindo uma 

evolução, pois a TAG busca identificar elementos do domínio do usuário, através de 

seu dicionário e das tarefas simples. Desta forma, como na BNF, ela visa descrever 

interfaces no estilo de comandos, tem a mesma facilidade de criação de ferramentas, 

existindo algumas para interfaces de comandos. Ela descreve mais aspectos da 

interação que a BNF, apesar de ainda não descrevê-los totalmente. 

 
2.3.1.3. Command Language Grammar (CLG) 

Conceituação 

A CLG [Moran, 1981] provê um framework para organizar decisões de 

design. Este framework é essencialmente um conjunto ordenado de descrições, com 

cada descrição sendo de um nível diferente de abstração. Estes níveis estão inseridos 

em três componentes: o conceitual que inclui os níveis de tarefa, que identifica as 

tarefas que o usuário desempenha e o de semântica, com os objetos do sistema e os 

procedimentos para manipulá-los. O componente de comunicação, contendo os 

níveis sintáticos, a linguagem de comando disponível e de interação, com o diálogo 

envolvido na utilização do sistema. O físico, incluindo os níveis espaciais e de 

dispositivo. Todos os níveis estão conectados com o nível adjacente. Seu foco é 

centrado na interação, visto que sua preocupação maior se dá em descrevê-la nos 

seus diversos níveis. 

Uma tarefa será um conjunto de tarefas e/ou de procedimentos e é descrita em 

letras maiúsculas. Um procedimento identifica como os objetos de sistema são 

manipulados, e é descrito em letras minúsculas. Para descrever uma tarefa deve-se 
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dar seu nome, seguido do operador “=”, seguido de “A TASK DO”. Após isto, 

devem-se colocar as tarefas/procedimentos que serão executados. Se for uma 

seqüência, deve-se usar o token SEQ. Se para a tarefa ser executada totalmente ela 

tiver que ser realizada várias vezes, deve-se usar o operador “*”. O estudo de caso 

descrito na seção 2.2 segue na Figura 3: 

COMPACTAR-ARQUIVOS = (A TASK DO (SEQ: (SELECIONAR ARQUIVOS) 
 (CHAMAR OPERAÇÃO) 
 (ESCOLHER TIPO) 
 (NOMEAR ARQUIVO PRINCIPAL) 
 (EFETUAR COMPACTAÇÃO)) 

DESCOMPACTAR-ARQUIVOS = (A TASK DO (SEQ: (ABRIR ARQUIVO PRINCIPAL) 
 (SELECIONAR ARQUIVOS) 
 (CHAMAR OPERAÇÃO) 
 (EFETUAR DESCOMPACTAÇÃO)) 

ABRIR ARQUIVO PRINCIPAL = (A TASK (* Abrir o arquivo principal do qual se deseja 
descompactar os arquivos)) 

SELECIONAR ARQUIVOS = (A TASK (* Selecionar todos os arquivos que se deseja compactar ou 
descompactar)) 

CHAMAR OPERAÇÃO = (A TASK (* Realizar a chamada a operação de compactação ou 
descompactação)) 

ESCOLHER TIPO = (A TASK (escolher o tipo da compactação)) 

NOMEAR ARQUIVO PRINCIPAL = (A TASK (*Digitar o nome do arquivo principal) 
EFETUAR COMPACTAÇÃO = (A TASK (*Pressionar ENTER, caso seja necessário, o sistema deve 

criar o arquivo principal)) 

EFETUAR DESCOMPACTAÇÃO = (A TASK (*Selecionar o diretório destino e depois Pressionar 
ENTER)) 

Figura 3: Tarefas de compactação e descompactação descritas em CLG 
 

Análise 

A CLG possui alguns elementos que caracterizam diversas vantagens em 

relação a outras gramáticas, como a utilização de níveis de abstração, que facilita a 

sua compreensão. Também é baseada na interação e, apesar de poder descrever 

objetos de sistemas e a forma de manipular os mesmos, não identifica as suas 

características, antes ou depois de serem manipulados.  
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Sendo assim, o estilo de interação é o de interfaces de comandos, existe uma 

maior descrição dos aspectos de interação em comparação à BNF e TAG, tem a 

mesma facilidade para a criação de ferramentas, também havendo algumas. 

2.3.2. Diagramas de transição de estados 

As técnicas baseadas em diagramas de transição de estados visam demonstrar 

de uma forma gráfica como deve ser a interação do usuário com o sistema. Elas 

representam estados do sistema e as transições entre eles, ativadas por determinadas 

ações. 

2.3.2.1. State Transition Diagrams (STD) 

Conceituação 

STDs [Parnas, 1969] têm sido usados como uma representação gráfica do 

fluxo do controle da interação de forma seqüencial, tendo com principal ponto os 

estados do sistema durante a interação. Deste modo, pode-se determinar que o seu 

foco é centrado no sistema. O STD é um gráfico com um nó para cada possível 

estado do sistema. 

Cada transição é associada a uma ação ou evento. Quando uma transição 

ocorre, o sistema executa a ação associada, alterando seu estado. Os círculos 

representam estados do sistema; setas, entre os círculos, representam as transições de 

estados, que são disparadas através de ações de usuário que mudem o estado do 

sistema. O estado inicial é representado pelo círculo que é destino de uma seta que 

não tem origem, e o estado final é representado por círculos duplos. Estas ações 

podem ser desde um simples clique do mouse ou o pressionar uma tecla, contando, 

que realmente modifiquem o estado do sistema. O estudo de caso descrito na seção 

2.2 segue na Figura 4: 
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Figura 4: Tarefas de compactação e descompactação descritas em STD 

Análise 

A visualização gráfica torna a compreensão da especificação bem mais fácil. 

Um das grandes vantagens do STD é a representação das mudanças de estado, que é 

de grande importância para uma interface gráfica. A forma de representação gráfica 

traz uma grande desvantagem para a criação de interfaces de usuário, que é a 

dificuldade de se criar uma ferramenta que a compreenda. As ações e estados são 
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descritos no STD de maneira informal, e desta maneira, é sabido que uma ação tem 

de ser feita, mas não se sabe como fazê-la. Ocorre da mesma forma quando um 

estado é alterado, ou seja, a representação de como se da esta alteração não é 

realizada. Tudo isto indica a falta de elementos que descrevam todos os aspectos da 

interação. Algumas ferramentas foram criadas para realizar a representação da 

interface, mas não encontramos alguma para gerar a interface a partir de um STD. 

2.3.2.2. Statechart 

Conceituação 

Statecharts [Harel, 1987] estendem o formalismo do STD e são caracterizados 

por uma estrutura hierárquica, usando um simples diagrama para adicionar estrutura, 

e mostrar quais partes representam estados alternativos e quais representam 

atividades de concorrência (que não são abordados em STDs) e comunicação. Foram 

desenvolvidos como um caminho para especificar visualmente sistemas complexos 

reativos. Seus estados podem ser agrupados em estados maiores, providenciando 

generalização ou especialização dos mesmos. Da mesma forma que nos STDs, pode-

se determinar que o seu foco é centrado no sistema. 

Estudo de caso: 

Para o caso das especificações aqui definidas, por possuírem um certo grau de 

simplicidade, a especificação feita no statechart ficará semelhante à realizada pelo 

STD. Foi encontrado apenas um momento onde existe a concorrência de ações. No 

ponto onde se manda efetuar a descompactação o statechart permite mostrar que as 

atividades de descompactação e armazenamento podem ser feitas concorrentemente 

depois do primeiro arquivo ser compactado (o que caracteriza a diferença entre as 

linguagens). Exibiremos aqui apenas esta parte do diagrama na Figura 5: 
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Figura 5: Tarefa de descompactação descrita em statechart 
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Análise 

Por se caracterizar apenas como uma extensão do STD para suprir algumas 

necessidades que faltavam no STD, como concorrência, os statecharts possuem a 

maioria das desvantagens dos STDs para a geração de interface gráficas. Uma 

vantagem que os statecharts possuem é a possibilidade de se representar visualmente 

os estados de objetos de interface, como era uma interface antes e após uma 

determinada ação, por exemplo. 

Desta forma, eles podem representar interfaces gráficas, não descrevem todos 

os aspectos de interação (apesar de descrever mais que os STDs), possui a mesma 

dificuldade dos STDs de criar ferramentas que gerem interfaces gráficas, e por isso, 

as ferramentas também são criadas apenas para representação. 

2.3.3. Modelos cognitivos 

Nas LDIUs baseadas em modelos cognitivos, o designer se preocupa em 

identificar o usuário de acordo com o seu conhecimento, experiência, cultura, entre 

outras características. O designer deve identificar a forma de utilizar essas 

características para passar ao usuário as informações de maneira que sejam bem 

compreendidas e da forma correta. Para isto, é criado um modelo mental de como 

deve ser feita a interação do usuário com o sistema. 
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2.3.3.1. Goals, Operators, Methods and Selection 

rules (GOMS) 

Conceituação 

GOMS desenvolve toda a sua forma de trabalho sobre as metas (Goals), 

operadores (Operators), métodos (Methods) e regras de seleção (Selection rules) 

[Kieras, 1999]. A partir deles tenta-se descrever o que o usuário deve saber para 

executar suas tarefas no sistema, sendo desta forma seu foco no usuário. 

As metas representam algo que o usuário deseja atingir, uma meta que ele 

deve alcançar no sistema, e podem ser divididas em submetas. Os operadores são as 

ações que o usuário executa para alcançar a meta desejada. Um método é uma 

seqüência de passos para realizar uma tarefa, um passo em um método consiste de 

um operador ou um conjunto de operadores para realizar uma submeta. A regra de 

seleção serve para determinar, dentre os métodos existentes para uma mesma meta, 

qual deles deve ser o mais apropriado para realizá-la. 

Existe uma família de técnicas GOMS, sendo que cada uma tem suas 

características próprias e suas adequações a determinados tipos e necessidades de 

especificação, as versões do GOMS são: CMN-GOMS, KLM, NGOMSL E CPM-

GOMS. 

O CMN-GOMS é a versão inicial, que definiu como uma tarefa podia ser 

dividida em sub-tarefas, de forma hierárquica, definiu ainda os métodos, operadores 

e a forma de se criar as regras de seleção. 

O KLM é usado apenas com operadores em nível de cliques e movimentos do 

mouse e pressionar o teclado, sem objetivos, métodos, nem regras de seleção, apenas 



23 

verificando o que é preciso ser executado pelo usuário, no teclado e mouse, para 

executar uma tarefa. 

O NGOMSL utiliza algumas regras para realizar a descrição, como: 

identificar quantos passos pode haver em um método, quantos objetivos são 

determinados e quais informações devem ser lembradas pelo usuário. 

O CPM-GOMS descreve através de operadores como as atividades de um 

determinado objetivo podem ser executadas de forma paralela. 

Iremos utilizar em nosso exemplo, o KLM, por cobrir todos os conceitos 

gerais do GOMS de forma simples. Seus principais comandos são: 

• Selection_rules_for_goal: identifica uma meta para a qual serão aplicadas 

regras de seleção; 

• If Type of: identifica para as regras de seleção quais métodos deverão ser 

aplicados; 

• Method_for_goal: identifica o método para executar determinada meta; 

• Accomplish_goal: executa determina meta; 

• Step: identifica os passos de um determinado método. 

O estudo de caso descrito na seção 2.2 segue na Figura 6: 

Selection_rules_for_goal: REALIZAR TAREFA 
If Type of <current_task> is COMPACTAR, 

Then Accomplish_goal: COMPACTAR ARQUIVOS 
If Type of <current_task> is DESCOMPACTAR, 

Then Accomplish_goal: DESCOMPACTAR ARQUIVOS 
 
Method_for_goal: COMPACTAR ARQUIVOS 
Step 1. Accomplish_goal: SELECIONAR ARQUIVOS repetir até que os arquivos estejam 
selecionados 
Step 2. Accomplish_goal: CHAMAR OPERAÇÃO  
Step 3. Accomplish_goal: SELECIONAR OPÇÕES 
Step 4. Accomplish_goal: EFETUAR COMPACTAÇÃO 
 
Method_for_goal: DESCOMPACTAR ARQUIVOS 
Step 1. Accomplish_goal: ABRIR ARQUIVO PRINCIPAL 
Step 2. Accomplish_goal: SELECIONAR ARQUIVOS 
Step 3. Accomplish_goal: CHAMAR OPERAÇÃO  
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Step 4. Accomplish_goal: EFETUAR DESCOMPACTAÇÃO 
 
Method_for_goal: SELECIONAR ARQUIVOS 
Step 1. Apontar para arquivo desejado 
Step 2. Pressione CTRL 
Step 3. Clicar botão do mouse  
 
Selection_rules_for_goal: CHAMAR OPERAÇÃO 
If Type of <current_task> is COMPACTAR, Then 
  Step 1. Clicar botão direito do mouse em um arquivo 

Step 2. Escolher a opção para compactar 
If Type Then of <current_task> is DESCOMPACTAR, 
  Step 1. Clicar botão direito do mouse  

Step 2. Escolher a opção para descompactar 
 
Method_for_goal: SELECIONAR OPÇÕES 
Step 1. Digitar nome do arquivo principal 
Step 2. Accomplish_goal: MARCAR OPÇÕES repetir até que todas as opções desejadas estejam 
marcadas 
 
Method_for_goal: MARCAR OPÇÕES 
Step 1. Apontar para opção desejada 
Step 2. Clicar botão do mouse  
 
Method_for_goal: EFETUAR COMPACTAÇÃO 
Step 1. Apontar para widget para compactação 
Step 2. Clicar botão do mouse  
Step 3. If não existe arquivo principal Then Sistema deve criar arquivo principal 
Step 4. Finalizar com arquivos compactados dentro do arquivo principal 
 
Method_for_goal: ABRIR ARQUIVO PRINCIPAL 
Step 1. Apontar para widget para abrir 
Step 2. Clicar botão do mouse 
Step 3. Escolher o diretório do arquivo principal 
Step 4. Apontar para ícone do arquivo principal 
Step 5. Duplo clique do mouse  
 
Method_for_goal: EFETUAR DESCOMPACTAÇÃO 
Step 1. Apontar para widget para descompactação 
Step 2. Clicar botão do mouse  
Step 3. Escolher o diretório destino 
Step 4. Finalizar com arquivos descompactados dentro do diretório destino 

Figura 6: Tarefas de compactação e descompactação descrita em GOMS 

Análise 

O GOMS visa descrever interfaces de diferentes estilos, sendo a interface 

gráfica um deles. Um problema do GOMS é que ele identifica apenas o que o usuário 

deve fazer e não a forma que fará, ele também não descreve os estados dos elementos 

envolvidos, desta forma ele não consegue descrever todos os aspectos da interação. 
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A descrição informal dos métodos inviabiliza a criação de uma ferramenta que gere 

interfaces diretamente de uma especificação GOMS. 

 

2.3.3.2. User Action Notation (UAN) 

Conceituação 

UAN [Hix, 1993] é uma notação orientada a usuário e tarefa que descreve o 

comportamento do usuário e da interface em como eles realizam uma tarefa de forma 

conjunta. Ações do usuário, o correspondente feedback da interface e informação de 

mudança de estado são as principais características a serem representadas. Níveis de 

abstração escondem estes detalhes e são necessários para construir a estrutura de 

tarefa. Em todos os níveis, ações do usuário e tarefas são combinadas com relações 

temporais como seqüência, concorrência e intercalação. Uma descrição de interfaces 

em UAN pode ser complementada com cenários, diagramas de transição de estados, 

mostrando as seqüências e mudanças de estados. 

Uma tarefa na UAN é caracterizada por um conjunto de tarefas ou pelo 

conjunto de ações do usuário, feedback da interface e estado da interface. Pra isto, o 

designer precisa fazer uso de alguns elementos, que seguem descritos abaixo. 

Objetos e ações: 

M   = botão do mouse 

v   = para baixo 

^   = para cima 

[   ]   = contexto de algum objeto 

~   = mover cursor 

K   = caracter de entrada do teclado 
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K”copy”   = commando literal 

K(filename)   = variável 

K(user ID = [A-Z] [A-Z 0-9] +)   = uso de expressão regular para 

restringir entrada 

Feedback 

file icon!    = seleciona ícone de arquivo 

file icon-!    = retira a seleção do ícone de arquivo 

Formalismos: 

¥    = para todos 

¬   =  não 

= igual 

*  não igual 

file icon’   = ícone selecionado 

~[x,y]*   = número de repetições arbitrária 

~[x,y]+   = 1 ou mais vezes  

O estudo de caso descrito na seção 2.2 segue na Figura 7: 

TAREFA: compactar arquivos  TAREFA: descompactar arquivos 
 Selecionar arquivos   Abrir arquivo principal 
 Chamar operação   Selecionar arquivos 
 Selecionar opções   Chamar operação 
 Efetuar a compactação   Efetuar a descompactação 

 
TAREFA: selecionar arquivos 
Ações do usuário Feedback da interface Estado da interface 
(Cv(~[ícone do arquivo’-
!] Mv 
M^)+  C^)+

 
ícone do arquivo’-!: ícone 
do arquivo’! 

 
selecionados= selecionados U arquivo 

 
TAREFA: chamar operação 
Ações do usuário Feedback da interface Estado da interface 
(~[ícone de arquivo]) 
Mdv^ 

display(pmenu’) popup menu mostrado 

select(opção de 
compactar’) | 

display(caixa de diálogo’) caixa de diálogo com opções de 
compactação mostrada 
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select(opção de 
descompactar’) 

display(caixa de diálogo’) caixa de diálogo para escolha de destino 
mostrada 

 
TAREFA: abrir arquivo principal 
Ações do usuário Feedback da interface Estado da interface 
select(widget para 
abrir arquivo’) 

display(caixa de diálogo’) caixa de diálogo para escolha do arquivo 
principal mostrada 

select(diretório do 
arquivo principal’) 

display(conteúdo do 
diretório’) 

Conteúdo do diretório mostrado 

select(arquivo 
principal’) 

display(conteúdo do 
arquivo’) 

Conteúdo do arquivo principal mostrado na 
janela principal do sistema 

 
TAREFA: selecionar opções 
Ações do usuário Feedback da interface Estado da interface 
select(caixa de texto 
para arquivo 
principal’) 

caixa de texto! caixa de texto selecionada 

K “abc” display(nome do arquivo 
principal) 

nome do arquivo principal digitado 

select(opção de 
compactação’)* 

opção de compactação’-! 
:opção de compactação’! 

opção de compactação selecionada 

 
TAREFA: efetuar compactação 
Ações do usuário Feedback da interface Estado da interface 
select(widget para 
compactação’) 

display(janela com arquivos 
compactados’) 

arquivo principal criado ou modificado e 
arquivos selecionados compactados no 
arquivo principal 

 
TAREFA: efetuar descompactação 
Ações do usuário Feedback da interface Estado da interface 
select(diretório 
destino’) 

display(janela com conteúdo 
do diretório destino’) 

janela com conteúdo do diretório destino 
mostrada 

select(widget para 
descompactação’) 

display(janela com novo 
conteúdo do diretório 
destino’) 

janela com novo conteúdo do diretório 
destino mostrada 

 
Figura 7: Tarefas de compactação e descompactação descrita em UAN 

 
Análise 

Em relação ao GOMS, a grande vantagem da UAN é o fato de propiciar a 

descrição do feedback e do estado da interface após uma determinada ação do 

usuário. Isto faz com se possa identificar os pontos de uma interação, desde a ação 

até o seu resultado. Da mesma forma que o GOMS, a UAN possui o problema de ter 

descrições informais para os seus elementos, o que inviabilizam o processamento por 

uma ferramenta que vise gerar uma interface de usuário através de sua especificação. 
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Isto faz, também, com que as descrições dos aspectos sejam também informais e, 

portanto, incompletos. 

2.3.4. Linguagens de descrição de interfaces baseadas 

em eXtensible Markup Language (XML) 

Recentemente, pesquisadores e analistas, entre outros, têm utilizado a XML 

para o desenvolvimento de linguagens de descrição de interfaces. Estas linguagens 

têm como principais características: a facilidade de extensão, independência de 

dispositivos, portabilidade, adaptabilidade, entre outros. Estes fatores são muito 

importantes nos ambientes em que dispomos hoje, visto que temos diversas 

possibilidades para desenvolver interfaces com a mesma funcionalidade, para 

diversos ambientes diferentes. 

A XML é uma linguagem desenvolvida para representar dados de uma forma 

auto descritiva através de suas tags que devem ser definidas pelo autor da linguagem. 

Ela é uma linguagem extensível, pois podem ser criadas novas tags para cada 

linguagem. As linguagens baseadas em XML podem ser descritas para os diversos 

dispositivos disponíveis (computador pessoal, celular, palmtop, entre outros). 

Outros fatores importantes das linguagens baseadas em XML são: a 

independência de dispositivos (multi-plataforma), a facilidade de especificação da 

própria linguagem, visto que a sintaxe baseada em marcações é bastante familiar para 

muitos desenvolvedores e, principalmente, a possibilidade e a facilidade de se 

construir ferramentas que possam processar a linguagem. 

Devido a estes fatores citados acima, diversas LDIUs baseadas em XML 

foram sendo criadas aproveitando todas essas características, sendo esta uma 

tendência atual e necessária. Pois se faz necessário que uma LDIU possa ser descrita 
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para as várias plataformas existentes, ser extensível, para permitir possíveis 

adaptações, ser fácil de trabalhar, para agilizar o processo de criação e processável 

por ferramentas distintas. Cada uma dessas linguagens trata a forma de descrever a 

interface em uma plataforma de forma diferente. Veremos a seguir uma breve 

descrição de algumas dessas linguagens: Abstract User Interface Markup Language 

(AUIML) [Azevedo, 2000], eXtensible Interface Markup Language (XIML) [Puerta, 

2001], User Interface Markup Language (UIML) [Phanouriou, 2000] e USer 

Interface eXtensible Markup Language (USIXML) [Limbourg, Q., 2004]. 

2.3.4.1. Abstract User Interface Markup Language 

(AUIML) 

Conceituação 

AUIML é um vocabulário XML que foi projetado para permitir a 

especificação de uma interação de um usuário [Azevedo, 2000]. Desta forma, ela não 

foca na aparência da interface, pois a AUIML busca especificar a interação 

independente de dispositivo. A AUIML também é independente de qualquer 

linguagem de programação e qualquer tecnologia de implementação de interface de 

usuário. A intenção é especificada e pode ser traduzida para uma determinada 

plataforma de acordo com um “tradutor dependente do dispositivo”, este tradutor é 

que irá gerar a interface final. 

A AUIML é dividida em tipos de dados simples, elementos estruturais, ações 

e elementos de metadata, que são utilizados para descrever informação. Os tipos de 

dados são: date, time, number, string, boolean, image e áudio. 

Os elementos estruturais são: 

<choice> para realizar escolhas. 



30 

<group> para agrupar elementos. 

<table> para agrupar elementos em formato de tabelas. 

<tree> para agrupar elementos em formato de árvores. 

As ações para execução de determinada tarefa são descritas através dos 

elementos: 

<action> ações ser únicas. 

<action-group> ações agrupadas. 

Os elementos de metadata são separados em três níveis de acordo com o 

detalhamento: 

<caption> descrição mais sucinta possível. 

<hint> breve descrição. 

<help> descrição detalhada. 

 
Estudo de caso: para a compactação haverá um elemento de agrupamento 

(<GROUP>), dentro dele um texto (<CAPTION><METATEXT>) e um elemento de 

seleção (<CHOICE>) para selecionar arquivos, dentro do elemento de seleção estarão 

os arquivos e uma dica (<HINT>). Haverá, ainda, no agrupamento, uma chamada a 

uma ação (<ACTION>) para a operação de compactação, outro elemento de seleção, 

para selecionar opções de compactação e mais duas chamadas de ação para finalizar 

a compactação.  Os itens utilizados na descompactação são semelhantes. As tarefas 

de compactação e descompactação são mostradas nas Figuras 8 e 9, respectivamente. 
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<GROUP NAME="Compactação"> 

     <CAPTION> <META-TEXT> Compactação de Arquivos </META-TEXT> </CAPTION> 

     <CHOICE NAME="SelecionarArquivos" SELECTION-POLICY="MULTIPLE"> 

          <CAPTION> <META-TEXT> Arquivos </META-TEXT> </CAPTION> 

          <HINT> <META-TEXT> Selecione os arquivos para compactação </META-TEXT> </HINT> 

   </CHOICE> 

   <ACTION NAME="ChamarOperaçãoCompactação"> </ACTION> 

   <CHOICE NAME="SelecionaOpções" SELECTION-POLICY="MULTIPLE"> 

          <CAPTION> <META-TEXT> Opções </META-TEXT> </CAPTION> 

           <HINT> <META-TEXT> Selecione as opções para compactação </META-TEXT> </HINT> 

   </CHOICE> 

   <ACTION NAME="DeterminarArquivoPrincipal"> </ACTION> 

   <ACTION NAME="EfetuarCompactação"> </ACTION> 

</GROUP> 

Figura 8: Tarefa de compactação descrita em AUIML 
 

<GROUP NAME="Descompactação"> 

   <CAPTION> <META-TEXT> Descompactação de Arquivos </META-TEXT> </CAPTION> 

   <ACTION NAME="AbrirArquivoPrincipal"> </ACTION> 

   <CHOICE NAME="SelecionarArquivos" SELECTION-POLICY="MULTIPLE"> 

         <CAPTION> <META-TEXT> Arquivos </META-TEXT> </CAPTION> 

         <HINT> <META-TEXT> Selecione os arquivos para descompactação  

                        </META-TEXT> </HINT> 

   </CHOICE> 

   <ACTION NAME="ChamarOperaçãoDescompactação"> </ACTION> 

   <CHOICE NAME="SelecionaOpções" SELECTION-POLICY="MULTIPLE"> 

          <CAPTION> <META-TEXT> Opções </META-TEXT> </CAPTION> 

  <HINT> <META-TEXT> Selecione opções de descompactação 

                </META-TEXT> </HINT> 

   </CHOICE> 

   <ACTION NAME="DeterminarDestino"> </ACTION> 

  <ACTION NAME="EfetuarDescompactação"> </ACTION> 

</GROUP> 

Figura 9: Tarefa de descompactação descrita em AUIML 
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Análise 

A AUIML visa descrever interfaces gráficas para diversas plataformas e por 

ser baseada em XML, possui uma grande facilidade de ser processadas por 

ferramentas. O Toolkit AUIML possui ferramentas para ler especificações AUIML e 

gerar interfaces de usuário, ele será descrito na seção 6.1.2. Quanto aos aspectos de 

interação, a AUIML visa descrever apenas os aspectos de funcionalidade e interativo, 

não descrevendo o aspecto de comunicabilidade. 

2.3.4.2. User Interface Markup Language (UIML) 

Conceituação 

 A User Interface Markup Language (UIML) é uma linguagem baseada em 

XML cuja meta é expressar interfaces de usuário para múltiplas plataformas de 

software em diferentes dispositivos e para múltiplas aplicações [Phanouriou, 2000]. 

 Para criar uma interface de usuário, deve-se escrever um documento em 

UIML, contendo o estilo de apresentação apropriado para o dispositivo para o qual a 

interface será desenvolvida. UIML é então mapeada para a linguagem usada pelo 

dispositivo alvo.  

 Na UIML, a interface de usuário é um conjunto de elementos de interface, 

com os quais o usuário final interage, cada elemento de interface é chamado de parte, 

através desses elementos é que serão realizados os mapeamentos. As partes são 

organizadas de acordo com a categoria de usuário ou de dispositivos e cada parte tem 

seu conteúdo. A seguir, temos uma breve descrição de seus elementos: 
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 <interface> Serve como um recipiente para a descrição da interface. Possui 

quatro elementos: structure, content, style e behavior. 

 <structure> Local onde cada parte da interface deve receber nome da 

instância e da classe. Os elementos são mapeados para widgets na plataforma 

escolhida. 

 <content> Especifica o conteúdo da interface. 

 <style> Especifica o estilo de apresentação, que é específico do dispositivo 

para cada classe de partes da interface. 

 <behavior> Descreve o comportamento da interface, quando o usuário 

interage com ela, enumerando um conjunto de condições e ações associadas. 

 <peers> Especifica quais widgets na plataforma alvo e quais métodos ou 

funções em scripts, programas, ou objetos são associados com a interface de usuário. 

Possui dois elementos: presentation e logic. 

 <presentation> Provê informação sobre apenas um simples toolkit. Descreve 

os diferentes widgets e eventos. 

 <logic> Descreve como a interface de usuário interage com a lógica 

fundamental que implementa a funcionalidade através da interface. 

 <head> Contém metadados sobre o documento UIML corrente. Seus 

elementos não são considerados parte da interface. 

 <template> Habilita o design de partes da interface (ou completa) para que 

sejam reusáveis. 

<app>: contém a estrutura da interface e possui dois elementos básicos: 

<group> e <elem>, que permitem ao designer crier uma estrutura sem preencher 
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todas as particularidades. <app> precisa de uma propriedade class para o estilo 

poder renderizar a mesma. A propriedade name nomeia a app. 

<define> define os grupos e elementos do app mais detalhadamente. 

O estudo de caso descrito na seção 2.2 segue na Figura 10: 

<UIML> 
<HEAD> 
  <TITLE>Compactação e Descompatação de Arquivos</TITLE> 
</HEAD> 
<APP NAME="Compacta-Descompacta" CLASS="App"> 
  <GROUP NAME= "MainFrame" CLASS="frame"> 
   <GROUP NAME="Operação" CLASS="menu">      
     <ELEM NAME="Compactar" CLASS="menuitem"/> 
     <ELEM NAME="Descompactar" CLASS="menuitem"/> 
   </GROUP> 
   <GROUP NAME="Arquivos" CLASS="menu">      
     <ELEM NAME="SelecionarArquivos" CLASS="menuitem"/> 
     <ELEM NAME="SelecionarArquivoPrincipal" CLASS="menuitem"/> 
     <ELEM NAME="DeterminarDestino" CLASS="menuitem"/> 
   </GROUP> 
   <GROUP NAME="Efetuar" CLASS="menu">      
     <ELEM NAME="Compactação" CLASS="menuitem"/> 
     <ELEM NAME="Descompactação" CLASS="menuitem"/> 
   </GROUP> 
   <ELEM NAME="Arquivo" CLASS="file"/> 
   <ELEM NAME="ArquivoPrincipal" CLASS="file"/> 
   <ELEM NAME="OperaçãoEfetuada" CLASS="frame"/> 
   <ELEM NAME="Destino" CLASS="directory"/> 
  <GROUP NAME= "CompFrame" CLASS="frame"> 
     <ELEM NAME="Opção1" CLASS="checkbox"/> 
     <ELEM NAME="Opção2" CLASS=" checkbox "/> 
      … 
   </GROUP> 
  <GROUP NAME= "DescompFrame" CLASS="frame"> 
     <ELEM NAME="Opção1" CLASS="checkbox"/> 
     <ELEM NAME="Opção2" CLASS=" checkbox "/> 
      … 
   </GROUP> 
   <ELEM NAME="Arquivo" CLASS="file"/> 
</APP> 
<DEFINE NAME="SelecionarArquivos"> 
  <PROPERTIES> 
    <CLASS VALUE="menuitem"/> 
    <ACTION 
        VALUE="Arquivo.SELECTED=true" 
        TRIGGER= "select" 
    />  
  </PROPERTIES> 
</DEFINE> 
<DEFINE NAME="Compactar"> 
  <PROPERTIES> 
    <CLASS VALUE="menuitem"/> 
    <ACTION 
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        VALUE="CompFrame.VISIBLE=true" 
        TRIGGER= "select" 
    />  
  </PROPERTIES> 
</DEFINE> 
<DEFINE NAME="SelecionarOpção1"> 
  <PROPERTIES> 
    <CLASS VALUE=" checkbox "/> 
    <ACTION 
        VALUE="Opção1.SELECTED=not(Opção1.SELECTED)" 
        TRIGGER= "select" 
    />  
  </PROPERTIES> 
</DEFINE> 
… 
<DEFINE NAME="SelecionarArquivoPrincipal"> 
  <PROPERTIES> 
    <CLASS VALUE=" menuitem "/> 
    <ACTION 
        VALUE="ArquivoPrincipal.SELECTED=true" 
        TRIGGER= "select" 
    />  
  </PROPERTIES> 
</DEFINE> 
<DEFINE NAME="Compactação"> 
  <PROPERTIES> 
    <CLASS VALUE=" menuitem "/> 
    <ACTION 
        VALUE="OperaçãoEfetuada.Visible=true" 
        TRIGGER= "select" 
    />  
  </PROPERTIES> 
</DEFINE> 
<DEFINE NAME="Descompactar"> 
  <PROPERTIES> 
    <CLASS VALUE="menuitem"/> 
    <ACTION 
        VALUE="DescompFrame.VISIBLE=true" 
        TRIGGER= "select" 
    />  
  </PROPERTIES> 
</DEFINE> 
<DEFINE NAME="DeterminarDestino"> 
  <PROPERTIES> 
    <CLASS VALUE="menuitem"/> 
    <ACTION 
        VALUE="Destino.SELECTED=true" 
        TRIGGER= "select" 
    />  
  </PROPERTIES> 
</DEFINE> 
<DEFINE NAME="Descompactação"> 
  <PROPERTIES> 
    <CLASS VALUE=" menuitem "/> 
    <ACTION 
        VALUE="OperaçãoEfetuada.Visible=true" 
        TRIGGER= "select" 
    />  
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  </PROPERTIES> 
</DEFINE> 
</UIML> 

Figura 10: Tarefa de Compactação descrita em AUIML 
 

Análise 

A UIML, assim como a AUIML, também visa descrever interfaces gráficas 

para diversas plataformas e, por também ser baseada em XML, possui uma grande 

facilidade de ser processadas por ferramentas. Existem diversas ferramentas que 

traduzem de UIML para diversas linguagens distintas e serão descritas na seção 

6.1.1. A UIML visa descrever todos os aspectos de interação: funcionalidade, 

interativo e de comunicabilidade. 

2.3.4.3. eXtensible Interface Markup Language (XIML) 

Conceituação 

XIML é uma linguagem baseada em XML que habilita um framework para a 

definição e relacionamento entre elementos de interação [Puerta, 2001]. Baseado 

neste framework, a XIML pode providenciar um mecanismo padrão para aplicações 

e ferramentas para trocar informação entre elementos de interação e propiciar uma 

maior relação entre processos de engenharia de interface de usuário, como: design, 

operação e avaliação.  XIML pode representar itens de interface abstratos, concretos 

e relacionais. 

A linguagem XIML inclui três principais unidades representacionais: 

componentes, relações e atributos. Componentes, que são os elementos da interface, 

como tarefas de usuário, objetos do domínio, tipos do usuário, elementos de 

apresentação e elementos de diálogo. Relação é uma definição ou declaração que 

associa dois ou mais componentes XIML. Através das relações, pode-se criar um 
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campo de conhecimento para as funções de design, operação e avaliação da interface 

de usuário. Atributos são aspectos ou propriedades de componentes que podem 

receber um valor, que pode ser um tipo de dado básico ou uma instância de outro 

elemento existente. Por ser um framework, a definição dos seus elementos dependerá 

da aplicação que o implementará. 

Análise 

A XIML também visa descrever interfaces gráficas para diversas plataformas, 

mas para isso é necessário que uma outra linguagem implemente o framework. 

Devido a isto, a ferramenta a ser criada para gerar interfaces tem que compreender 

não só a XIML, como a linguagem a implementa, dificultando um pouco a criação 

desta ferramenta. Existem ferramentas que realizam a implementação, mas devido a 

pouca literatura quanto à linguagem e às ferramentas, não as descrevemos aqui. A 

XIML visa descrever todos os aspectos de interação, mas eles devem ser descritos na 

linguagem que implementa o framework. 

2.3.4.4. USer Interface eXtensible Markup Language 

(USIXML) 

Conceituação 

USIXML é uma LDIU que visa descrever interfaces de usuário em vários 

níveis de detalhamento e abstração, dependendo do contexto do uso [Limbourg, 

2004]. A USIXML baseia-se em quatro níveis de abstração, de acordo com o ciclo de 

vida básico do desenvolvimento de interfaces de usuário. Os níveis são: Interface de 

Usuário Final (IUF), Interface de Usuário Concreta (IUC), Interface de Usuário 

Abstrata (IUA) e Tarefas e Conceitos. 
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A IUF se refere a uma interface de usuário implementada e que possa ser 

executada. A IUC diz respeito a uma abstração da IUF em uma interface 

independente da plataforma computacional, mas com sua aparência já definida. A 

AUI abstrai a IUC em uma definição de interface independente da forma de interação 

(gráfica, vocal, entre outras.). As Tarefas e Conceitos são definidos de acordo com a 

tarefa interativa que deve ser executada pelo usuário de acordo com o seu ponto de 

vista, usando os objetos que são manipulados pela tarefa, que são definidos como os 

conceitos. Não há exemplos descritos para que pudéssemos usar nosso estudo de 

caso descrito na seção 2.2. 

Análise 

Assim como nas outras LDIUs baseadas em XML, a USIXML também visa 

descrever interfaces gráficas para diversas plataformas e, por também ser baseada em 

XML, possui uma grande facilidade de ser processadas por ferramentas. A 

ferramenta GrafiXML permite traduzir de USIXML para diversas linguagens e está 

descrita na seção 6.1.3. A USIXML também visa descrever todos os aspectos de 

interação. 

2.3.5. Unified Modelling Language (UML) 

Foi feito um estudo simples a respeito da UML, considerada a linguagem 

padrão para especificação, visualização e documentação de software, com o objetivo 

de avaliar como ela e algumas propostas de extensão podem ser utilizadas para a 

especificação de interfaces de usuário. 

Diversos autores relatam sobre a eficácia da UML ao realizar a especificação 

de interfaces através de alguns de seus diagramas. Eles identificam como os 

diagramas devem ser usados para fornecer um maior no suporte à tarefa de 
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especificação. Outros autores relatam alguns problemas existentes para se realizar 

um bom design de interface através da UML. 

Anderson [Anderson D. J., 2000] propõe que algumas mudanças sejam feitas 

no statechart para que ele seja utilizado para realizar o design de interface. A 

marcação dos limites de uma transação e a utilização de um só estado para 

determinar todas as exceções possíveis partindo de um determinado estado, são 

exemplos destas mudanças.  

Markopoulus [Markopoulos, 2000] define seis conjuntos de modelos, que em 

conjunto com cenários devem ser usados para realizar o design da interface: 

população de usuários para identificar os potenciais usuários e suas características, 

semântica do domínio do problema, tarefas do usuário, conteúdo exibido e estrutura 

(layout), navegação entre telas e aparência de objetos interativos individualmente. 

Cada um desses modelos utiliza uma notação apropriada, casos de uso para cenários, 

diagramas de objetos para o conteúdo exibido, diagramas de atividade e casos de uso 

para a modelagem de tarefas e etc. 

De outra corrente, que não concorda que o uso da UML ajuda no design de 

interfaces de usuário, David Anderson [Anderson D., 1999], alega que os casos de 

uso têm a forma de narrativa que informa apenas o que cada ator faz. Isto o 

caracteriza como puro design do sistema ou ainda design da interação. O problema é 

que quem cria os casos de uso não são os designers de interface de usuário, podendo 

gerar incompatibilidades quando houver mudanças na forma em que ocorre a 

interação. 
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2.4. Avaliação das técnicas 

Com este rápido estudo das técnicas, pudemos identificar algumas vantagens 

e desvantagens do seu uso para a especificação de interfaces de usuário. As técnicas 

baseadas em gramática foram criadas com o intuito de descrever interfaces baseadas 

em comandos, e não consegue descrever os elementos de uma interface gráfica. 

Algumas ferramentas foram criadas para realizar a tradução entre as linguagens e 

interfaces com estilo de comandos. Apesar de terem uma estrutura simples e de fácil 

compreensão, seu poder de descrição não é muito alto, visto que não leva em conta a 

estrutura semântica da interação. Desta forma, não descrevem todos os aspectos da 

interação, somente o da funcionalidade, e mesmo assim, não completamente.  

As técnicas baseadas em diagramas de transição de estado trazem uma 

compreensão mais fácil de como ocorrem as fases (estados), da execução de uma 

determinada funcionalidade. Elas pecam no fato de não ter uma fundamentação 

teórica bem definida, ou seja, se torna bem difícil verificar se os diagramas gerados 

estão corretos. Da mesma forma que as gramáticas, seu uso é para descrever ações e 

estados, não descrevendo elementos de uma interface gráfica. A criação de 

ferramentas que convertam a representação em interface final é bem complexa, 

ficando normalmente apensa no campo da representação. 

Os modelos cognitivos foram um grande avanço para a área de IHC, visto que 

finalmente, se pensava na interação do usuário com objetos de interface, 

identificando signos e o que eles representam para o usuário. Apesar disso, eles 

possuem alguns problemas também presentes nas técnicas anteriores, como: não ser 

adaptável para diversas plataformas, não permitir que as especificações criadas sejam 

facilmente processadas por uma ferramenta, sendo este último, um ponto 
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fundamental para permanecer com a distância existente entre a especificação e a 

implementação da interface final. Outro problema é que eles descrevem apenas os 

aspectos de funcionalidade, faltando os de interação e comunicabilidade. 

As LDIUs baseadas em XML visam preencher essas e outras lacunas na 

especificação de interfaces de usuário, como: especificações para diversos 

dispositivos, multiplataforma, facilidade de compreensão, facilidade de 

processamento por ferramentas, entre outras, conforme vistas na seção 2.3.4. Além 

disto, elas permitem descrever não só a interação, como os elementos que participam 

dela e como deverão ser exibidos na interface final. Desta forma, podemos verificar 

que a maioria delas consegue: descrever interfaces gráficas, permitir a criação de 

ferramentas que gerem interfaces gráficas de usuário a partir de suas especificações e 

descrever todos os aspectos da interação do usuário com o sistema. Na Tabela 1 a 

seguir vemos um comparativo entre as técnicas estudadas. 

Tabela 1: resumo da análise das técnicas 
Técnica Estilo de 

interface 
Facilidade de 
processamento

Existência de 
ferramentas 

Aspectos da 
interação 

BNF Comandos Alta (interfaces 
de comandos) 

Sim Funcionalidade 
(incompleta) 

TAG comandos Alta (interfaces 
de comandos) 

Sim Funcionalidade 
(incompleta) 

CLG comandos Alta (interfaces 
de comandos) 

Sim Funcionalidade 
(incompleta) 

STD comandos e 
GUI 

Baixa Não Funcionalidade 
e interação 
(incompletas) 

Statecharts comandos e 
GUI 

Baixa Não Funcionalidade 
e interação 
(incompletas) 

GOMS comandos e 
GUI 

Baixa Não Funcionalidade 
e interação 
(incompletas) 

UAN GUI Baixa Não Funcionalidade, 
interação e 
comunicação 
(incompletas) 
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AUIML GUI Alta (GUI) Sim Funcionalidade 
e interação 

XIML GUI Média (GUI) Não Funcionalidade, 
interação e 
comunicação 
(indiretos) 

UIML GUI Alta (GUI) Sim Funcionalidade, 
interação e 
comunicação 

USIXML GUI Alta (GUI) Sim Funcionalidade, 
interação e 
comunicação 

 

A partir dessas linguagens, diversas ferramentas foram criadas e serão 

descritas e analisadas no capítulo 6. A IMML possui todas as vantagens descritas de 

ser uma linguagem baseada em XML, além de outras que serão informadas no 

decorrer do capítulo 3. 
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Capítulo 3. Interactive Message Modeling 
Language (IMML)  

 

 

O desenvolvimento da Interactive Message Modeling Language (IMML) 

[Leite, 2003] foi feito a partir da evolução da LEMD (Linguagem de Especificação 

da Mensagem do Designer) [Leite, 2002], onde a última permite a descrição 

interfaces no estilo WIMP (Windows, Icons, Menus and Points), ou GUI (Graphical 

User Interfaces).  

Com a sua utilização, foi identificado que o poder de descrição da LEMD não 

era suficiente para diversas situações. Além disso, como visto anteriormente, as 

LDIUs baseadas em XML tornaram-se muito bem aceitas e seu uso tem sido cada 

vez maior. Com isso, viu-se então, a necessidade de realizar a evolução da LEMD. A 

partir desta evolução, foi criada a IMML, uma LDIU baseada em XML possuindo as 

suas características, como interoperabilidade (fornecendo um suporte a 

multiplataforma), flexibilidade, estruturação, entre outros. Sua sintaxe foi descrita em 

detalhes recentemente em [Costa Neto, 2005]. 

A IMML é uma linguagem que segue a Engenharia Semiótica [De Souza, 

1993], que considera que a interface é um artefato de metacomunicação. Desta 

forma, a interface é uma mensagem interativa que comunica para o usuário aquilo 

que ele pode fazer e como ele pode interagir com o sistema. A semiótica estuda os 
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signos, que é algo que representa alguma coisa para alguém. A mensagem pode ser 

formada por um ou mais signos, que em conjunto devem transmitir o correto 

significado pretendido pelo designer ao inseri-los na interface. 

Os signos de interface passam a mensagem interativa ao usuário, podendo 

esta mensagem ser visual, sonora, entre outras formas. A interface de usuário é vista 

na Engenharia Semiótica como uma mensagem passada do designer ao usuário, que 

deve ser feita de forma que cada signo dessa deve ser usado de tal forma que o 

usuário consiga compreender o que designer quis passar ao utilizar esse signo. Os 

signos devem ser usados de tal forma que o usuário possa compreender qual função 

ele pode usar e como deve proceder para realizar a mesma, transmitindo, também o 

resultado desta função realizada. 

A abordagem de design de interfaces de usuário baseado em modelos, que são 

“aqueles que suportam a criação de interfaces a partir de uma linguagem de 

modelagem específica” [Puerta, 1997] permite ao designer trabalhar com diferentes 

níveis de abstração, ou seja, em uma especificação ele pode usar um modelo em um 

nível de abstração alto e fazer seu refinamento, passando por níveis diferentes até 

chegar a um modelo mais próximo da implementação. Em [Puerta, 1999], foi 

proposto um framework para o design, que contém os seguintes componentes 

básicos: modelo de tarefa de usuários, modelo de usuário, modelo de domínio, 

modelo de apresentação e modelo de diálogo.  

A IMML possui como um de seus principais objetivos possibilitar a 

especificação abstrata da interface de usuário integrando os aspectos funcionais, 

interativos e de comunicabilidade (como fazer que a própria interface de usuário 

possa transmitir da melhor forma os seus aspectos, de objetos de domínio a 
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interação). Ela considera não só os aspectos estruturais do layout da tela de interface, 

como também, a realização e os aspectos interativos do ambiente da interface de 

usuário. 

Para isto, a IMML segue um modelo conceitual de interface de usuário 

composto por um modelo de domínio, um modelo de interação e um modelo de 

comunicação. O modelo de domínio descreve a funcionalidade da interface, o 

modelo de interação descreve o processo de interação entre usuário-sistema e o 

modelo de comunicação descreve a mensagem ao usuário para comunicar sobre o 

que foi definido nos modelos anteriores, ou seja, como serão apresentados os 

comandos e os resultados. Estes modelos foram criados para fornecer um maior 

controle em níveis diferentes de abstração e como veremos adiante, poderá ser feito 

um mapeamento entre eles, o que propiciará a transição entre um modelo e outro. 

3.1. Modelo de Domínio 

O modelo de domínio descreve a funcionalidade de uma interface, através 

dele, determinam-se quais as funções o usuário pode executar ao interagir com a 

interface. Na análise do sistema, deve ser identificado o que a interface deve prover 

ao usuário e do que ela precisa para que a sua funcionalidade seja executada de 

forma completa. 

Através das informações que são obtidas do domínio da aplicação, serão 

identificadas as funções que as manipulam. Essas funções podem alterar o estado do 

sistema, estado este, que é definido pelas propriedades das informações e pelos 

relacionamentos entre elas. 

O modelo de domínio é composto de objetos do domínio (domain-object) e 

funções do domínio (domain-function). Os objetos de domínio são as informações do 
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domínio da aplicação, e referem-se a registros do banco de dados, arquivos, 

mensagens eletrônicas e vários outros objetos que os usuários possam conhecer em 

seu domínio. As funções de domínio são exatamente as funções que alteram o estado 

dos objetos. 

Os objetos de domínio são representados em um sistema computacional como 

estrutura de dados no nível de programação e como signos (texto, ícones ou widgets) 

no nível de interface. Para especificar cada objeto do domínio na IMML, o designer 

deve determinar o nome do objeto e o tipo de representação. Em caso de objetos com 

estruturas mais complexas, este poderá possuir itens <item>, que fazem referências a 

outros objetos, ou constantes, num conjunto finito. Seguindo o seguinte modelo: 

<Domain-Object name=“name” type=“type”> 

<item>“name”</item> 

A Figura 11 exibe o objeto de domínio complexo “Tipo de compactação”, 

possuindo três itens. Este objeto determina para um sistema de compactação de 

arquivos, qual o tipo de compactação que poderá ser utilizado, se mínima, média ou 

máxima. 

<Domain-Object name=“Tipo de compactação” type= “finite-set”> 
<item>“mínima”</item> 
<item>“média”</item> 
<item>“máxima”</item> 

</Domain-Object> 
Figura 11: Objeto de domínio tipo de compactação 

 
Uma função de domínio se refere a um processo completo executado pelo 

computador que muda o estado da aplicação, via objetos do domínio. Ela pode ser 

vista como um serviço computacional que realiza um caso de uso.  

Para especificar uma função de domínio em IMML o designer deve 

determinar o nome da função, os operandos de entrada (<input-operands>) e saída 
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(<output-operands>) que são os objetos de domínio, atributos e/ou relacionamentos 

que são usados ou afetados pela execução da função. As pré-condições (<pre-

conditions>) e as pós-condições(<post-conditions>) descrevem o que deve ser 

atendido antes e após a execução da função, os controles (<controls>) que permitem 

ao usuário a mudança de estados e os próprios estados (<states>) que descrevem a 

situação da aplicação. 

A Figura 12 exibe a função de domínio “Compactar”, contendo os detalhes 

definidos acima. 

<domain-function name=”Compactar”> 
 <input-operands> 
  <item domain-object=”Nome do Arquivo(s)”/> 
 </input-operands> 
 <output-operands> 
  <item domain-object=”Arquivo(s)”/> 
 </output-operands> 
 <pre-conditions> 
  “Arquivo(s) existe(m) e não está(ão) compactado(s)” 
 </pre-conditions> 
 <post-conditions> 
  “Arquivo(s) compactado(s)” 
 </post-conditions> 
 <controls> 
  <control name=”Compactar” from-state=”inativo” to-state=”Compactando” /> 
  <control name=”Cancelar” from-state=”Compactando” to-state=”Inativo”/> 
 </controls> 
 <states> 
  <state name=”Compactando”/> 
  <state name=”Inativo” /> 
 </states> 
</domain-function> 

Figura 12: Função de domínio compactar 
 

3.2. Modelo de Interação 

O modelo de interação representa o processo de interação entre o usuário e a 

aplicação, através da interface, definindo as ações do usuário para comandar as 

funções de domínio. Ele é formado por blocos que descrevem as ações de interação. 

Seus elementos básicos são: comando de função, resultado de função, tarefas, 

interação básica e estruturas de interação. 
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Um comando de função (function-command) é usado para inserir informação 

e para controlar a execução de funções do domínio. Ele deve providenciar 

informação para estabelecer os operandos de função e para permitir ao usuário, o 

controle da execução da função. Cada comando de função deve estar associado com 

uma função de domínio, que por sua vez pode estar associada a vários comandos de 

função. Um comando de função é uma composição de várias interações básicas de 

uma forma estruturada. 

Resultado de função (function-result) é a saída de funções de domínio, 

mensagens de erro ou alertas. Elas provêem uma resposta para o usuário sobre o 

processo de interação, sendo desta forma o responsável por informar ao usuário o 

resultado da interação ocorrida.  

Uma interação básica refere-se a uma determinada interação do usuário com a 

interface, através de uma ação, como clicar num botão, selecionar um elemento numa 

lista, digitar um texto ou número e visualizar um resultado, por exemplo. A IMML 

possui as seguintes interações básicas: entrar com informação (enter-information), 

selecionar informação (select-information), ativar controles (activate-control), e 

visualizar informação (view-information). 

As estruturas de interação são as responsáveis por organizar os comandos e 

resultados de função dentro de uma tarefa, e as interações básicas dentro dos 

comandos e resultados de função. As estruturas podem estar aninhadas com outras. 

A IMML provê as seguintes estruturas de interação: a estrutura seqüência 

(sequence) especifica que o usuário deve realizar cada interação de uma forma 

ordenada. A estrutura repetição (repeat) é usada quando o usuário deve realizar a 

interação várias vezes. A estrutura selecionar (select) permite ao usuário escolher 
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uma de diversas interações. A estrutura combinar (combine) é usada quando duas ou 

mais interações têm um tipo de dependência entre si. Por último, a estrutura junção 

(join) é usada para agrupar interações que têm algum relacionamento, mas não requer 

uma ordem especifica para ser realizada.  

A Figura 13 exibe o comando de função “Compactar arquivo”, contendo 

interações básicas e estruturas de interação. 

<function-command name=”CompactarArquivo” domain-function=”Compactar”> 
<join> 
 <perceive-information> 
   Selecione o(s) Arquivo(s) que deseja Compactar 
 </perceive-information> 
 <sequence> 
   <join> 
    <select-information domain-object=”Tipo de compactação”/> 
    <repeat> 
     <select-information domain-object=”Arquivo”/> 
    </repeat> 
   </join> 
   <select> 
    <activate control=”Compactar”/> 
    <activate control=”Cancelar” /> 
   </select> 
 </sequence> 
</join> 

</function-command> 
Figura 13: Comando de função “compactar arquivo” 

A Figura 14 exibe o resultado de função “ResultadoCompactar” referente a 

função de domínio “Compactar”. 

<function-result name=”ResultadoCompactar” domain-function=”Compactar”> 
<perceive-information> 
 O(s) Arquivo(s) foi(ram) Compactado(s) com sucesso 
</perceive-information> 

</function-result> 
Figura 14: Resultado de função “ResultadoCompactar” 

Uma tarefa (task) é uma composição estruturada de comandos de função, 

resultados de função e/ou outras tarefas, esta composição também é organizada 

através das estruturas de interação. Na Figura 15, vemos um exemplo de uma tarefa, 

a tarefa “TarefaCompactar”. 
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<task name=”TarefaCompactar”> 
<sequence> 
 <do function-command=”CompactarArquivo”/> 
 <do function-result=”Resultadocompactar”/> 
</sequence> 

</task> 
Figura 15: Tarefa “TarefaCompactar” 

 

3.3. Modelo de Comunicação 

 O modelo de comunicação refere-se à mensagem global que o designer 

constrói para comunicar o modelo de domínio e de interação com o usuário. Ele 

deverá determinar a comunicabilidade do sistema, que segundo Prates [Prates et al., 

2000], “é a qualidade que determina se o sistema comunica eficientemente e 

efetivamente aos usuários as intenções pretendidas pelo designer”. O que é de 

fundamental importância para um sistema interativo, seguindo a visão da Engenharia 

Semiótica.  

Os elementos do modelo de comunicação podem ser divididos em: signos 

interativos, quadro (frame), painel de comando (command-panel), área de exibição 

(display-area) e ambiente de tarefa (task-environment). Signos interativos são 

quaisquer elementos no meio de exibição que comunica mensagens ao usuário. 

Exemplos destes elementos são os widgets. Usando as ferramentas de interação, o 

usuário pode interagir com estes signos. Assim, além de conduzirem mensagens ao 

usuário, os signos de interface também permitem ao usuário, a interação com a 

mesma. 

A Figura 16 exibe a especificação do signo interativo “radio-button”, com as 

propriedades name, label e label-position e informando a qual objeto de domínio ele 

está relacionado. 
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<radio-button name=”TipoCompactacao" 
 label=”Tipo da compactação” 
 label-position=”top” 
 domain-object=“Tipo de compactação” /> 

Figura 16: Signo interativo “radio-button” 
 

O quadro é um signo de interação que serve para agregar todos os outros 

signos, que podem ser de interação ou de composição. Os signos de interação que 

compõem o quadro irão permitir ao usuário a interação com a interface realizando os 

comandos de função e percebendo os seus resultados.  

O quadro poderá ainda apresentar signos de composição, que não comandam 

ou apresentam resultados de uma função de domínio. Eles servem apenas como itens 

de visualização, como caixas de diálogos, por exemplo. 

A forma e a ordem de apresentação dos signos contidos no quadro deverão 

ser determinadas através do sub-elemento comportamento (behavior), que descreve 

quando cada signo deverá ser apresentado ou ocultado, e determina qual o signo 

interativo irá provocar o comportamento. 

Quando o quadro puder apresentar todos os signos interativos para comandar 

uma função e apresentar os resultados desta, ele possuirá os elementos painel de 

comando e área de exibição, descritos a seguir, que irão agregar os conjuntos de 

signos. 

A Figura 17 mostra um exemplo de um quadro, contendo suas propriedades, 

comportamento, um painel de comando e uma área de exibição. 
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<frame name=“Compactar” title=“Compactador” orientation=”vertical” align=”left”> 

<behavior> 
<show container=”frameResult” by=”Compactar”/> 

</behavior> 
<command-panel function-command=”ComandoCompactar”> 

<frame name=”frameCommand” orientation=”vertical” align=”left”> 
<radio-button name=”TipoCompactacao” 

label=”Tipo da Compactação” 
label-position=”top” 

domain-object=”TipoCompactação” /> 
<table name=”Arquivos” 

label=”Arquivos” 
label-position=”top” 

domain-object=”Arquivo”/> 
<group orientation=”horizontal” align=”center”> 

<push-button name=”Compactar” 
label=”Compactar” 

control=”Compactar”/> 
<push-button name=”Cancelar” 

label=”Cancelar” 
control=”Cancelar”/> 

</group> 
</frame> 

</command-panel> 
<display-area function-result=”ResultadoCompactar”> 

<frame name=”frameResult” orientation=”vertical” align=”left”> 
<label=”Arquivo Compactados” 

label-position=”top” 
domain-object=”ArquivoCompactado”/> 

</frame> 
</display-area> 

</frame> 
Figura 17: Quadro “Compactar” 

 
Um painel de comando organiza e apresenta os signos interativos que serão 

utilizados para realizar os comandos de função. A sua organização é realizada através 

das estruturas de apresentação e de interação. Desta forma, o painel de comando tem 

que estar associado ao respectivo comando de função especificado no modelo de 

interação. A Figura 18 exibe o painel de comando referente ao comando de função 

“ComandoCompactar”. 
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<command-panel function-command=”ComandoCompactar”> 
<frame name=”frameCommand” orientation=”vertical” align=”left”> 

<radio-button name=”TipoCompactacao” 
label=”Tipo da Compactação” 
label-position=”top” 

domain-object=”TipoCompactação” /> 
<table name=”Arquivos” 

label=”Arquivos” 
label-position=”top” 

domain-object=”Arquivo”/> 
<group orientation=”horizontal” align=”center”> 

<push-button name=”Compactar” 
label=”Compactar” 

control=”Compactar”/> 
<push-button name=”Cancelar” 

label=”Cancelar” 
control=”Cancelar”/> 

</group> 
</frame> 

</command-panel> 
Figura 18: Painel de comando para comando de função “ComandoCompactar” 

 

A área de exibição é o local onde os signos de interface devem ser inseridos 

para comunicar ao usuário os resultados de uma função de domínio. Desta forma, a 

área de exibição tem que estar associada ao respectivo resultado de função 

especificado no modelo de interação. Na Figura 19 temos a área de exibição para o 

resultado de função “ResultadoCompactar”. 

<display-area function-result=”ResultadoCompactar”> 
 <frame name=”frameResult” 
  orientation=”vertical” 
  align=”left”> 
  <label=”Arquivo Compactados” 
   label-position=”top” 
   domain-object=”ArquivoCompactado”/> 
 </frame> 
</display-area> 

Figura 19: Área de exibição do resultado de função “ResultadoCompactar” 
 

O ambiente de tarefa também é um signo de composição, ou seja, é utilizado 

para agregar signos, mas diferente dos outros, ele é usado apenas para especificar o 

conjunto de quadros necessários para realização de uma tarefa. Desta forma, ele tem 

que estar associado a sua respectiva tarefa especificada no modelo de interação. O 

comportamento do ambiente de tarefa deve ser especificado através das transições 
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entre os quadros que ele agrega. Através da propriedade plataforma, deve-se 

identificar para qual plataforma a interface se destina (desktop, web, celular, entre 

outras). Na Figura 20 podemos ver o ambiente de tarefa “CompactarEmDesktop” 

para a tarefa “TarefaCompactar”. 

<task-environment name=”CompactarEmDesktop” task=”TarefaCompactar” 
plataforma=”Desktop”> 

<behavior> 
<transition from=”first” to=”second” by=”Compactar”/> 
<transition from=”second” to=”first” by=”New” /> 

</behavior> 
<command-panel function-command=”ComandoCompactar”> 

<frame name=”first” title=”Compactador” orientation=”vertical” 
align=”left”> 

... 
</frame> 

</command-panel> 
<display-area function-result=”ResultadoCompactar”> 

<frame name=”second” title=”Compactador” orientation=”vertical” 
align=”left”> 

... 
</frame> 

</display-area> 
</task-environment> 
 

Figura 20: Ambiente de tarefa “CompactarEmDesktop” 
 

3.4. Mapeamentos 

A abordagem baseada em modelos, que é um dos fundamentos da IMML, 

permite que o designer possa realizar a especificação de interfaces em diferentes 

níveis de abstração, que são chamados de modelos. Em uma especificação, o 

designer pode especificar um modelo que tenha um nível de abstração alto e realizar 

o seu refinamento, passando por níveis diferentes até chegar ao modelo mais 

próximo da implementação. 

Esse refinamento deve ser feito através de regras de mapeamento semântico, 

com o intuito de ajudar ao designer a entender melhor cada modelo e traduzir a 

especificação de um nível de abstração a outro. As regras de mapeamento visam 

garantir a consistência da especificação como um todo. 
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A criação das regras e sua posterior utilização para a tradução entre os 

modelos devem determinar como os elementos de um modelo, através do seu 

significado, estão relacionados a outros elementos de outro modelo. Desta forma, ao 

identificarmos elementos de modelos diferentes, que tenham significados e objetivos 

semelhantes ou equivalentes, devemos relacionar os mesmos para que sejam 

mapeados entre si.  

Conforme foi explanado, a IMML é definida através de três modelos, que 

determinam cada um, um nível de abstração, devido a isto, vê-se necessário que 

tenha uma relação entre esses três níveis, com regras de mapeamento bem definidas, 

de forma que cada um possa ser mapeado em seus níveis vizinhos. 

Na IMML, o modelo de interação, por ser um nível de abstração 

intermediário, pode ser mapeado nos modelos de domínio e de comunicação, e estes 

podem ser mapeados no modelo de interação. Os modelos de interação e de 

comunicação podem, ainda, ser mapeados em uma interface concreta. O modelo de 

domínio não pode ser mapeado em objetos de interface por possuir um nível de 

abstração muito alto. 

Desta forma, podem-se fazer mapeamentos, de tal maneira que partindo do 

modelo de domínio, passando pelos outros modelos (ou somente o de interação), 

possa-se chegar a uma interface concreta e vice-versa, conforme visto na Figura 21. 

O principal objetivo do nosso projeto foi justamente realizar e executar, através da 

ferramenta BRIDGE, o mapeamento semântico entre o modelo de interação e objetos 

de interface da linguagem Java. 
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Figura 21: Mapeamento semântico entre os modelos e entre modelos e interface 

 
Para mapear o modelo de domínio no modelo de interação temos que partir 

dos objetos e funções de domínio, contidos no primeiro modelo. Por tratarem de 

funções, com entradas e saídas, as funções de domínio, através de seus operandos de 

entrada deverão estar relacionadas aos comandos de função, assim como, seus 

operandos de saída estarão com os resultados de função. 

Os objetos de domínios, através de seus atributos, são relacionados com as 

interações básicas. Eles devem ainda, através da sua participação nas funções de 

domínio, determinar como serão as interações básicas que deverão formar os 

comandos e os resultados de função. 

Para finalizar este mapeamento o designer deve organizar as interações 

básicas, utilizando as estruturas de interações para que sejam validadas as análises de 

requisitos e de tarefas. 

No mapeamento entre os modelos de interação e de comunicação, os signos 

de interface estão relacionados com as interações básicas e os objetos de domínio que 

estão associados a ela. Devendo-se identificar qual o tipo do objeto de domínio. 

Um painel de comando, que será composto por diversos signos de interface, 

relaciona-se com um comando de função e suas respectivas interações básicas, e 

estas mais uma vez irão dar origem aos signos de interface citados. De forma 
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análoga, o mesmo ocorre com uma área de exibição, com seus signos, se 

relacionando com um resultado de função e suas interações básicas. 

O ambiente de tarefa poderá ser relacionado com uma tarefa e será formado 

pelos painéis de comando e áreas de exibição que estão relacionados com os 

comandos e resultados de função. As tarefas compostas de outras tarefas estão 

relacionadas com os ambientes de tarefa também compostos. 

Para finalizar temos a relação dos signos de interface que permitam a 

organização de forma estrutural e temporal de outros elementos. Estes signos são 

relacionados com as estruturas de interação. 

Para se realizar mapeamentos entre elementos da IMML e objetos de 

interface, também se faz necessário que seja determinado qual característica de 

interação se aplica a ambos. O designer deve estabelecer as regras de mapeamento 

entre o modelo de interação ou de comunicação e cada objeto. Estas regras devem 

também permitir um processo de engenharia reversa, onde partindo do objeto da 

interface se pode chegar ao elemento da IMML. 

Inicialmente, devem-se descrever quais objetos de interface deseja-se obter, 

partindo de elementos IMML. Como nem todos os elementos podem ser mapeados 

diretamente em objetos de interface, deve-se, também, identificar quais serão esses 

elementos a serem mapeados. 

Um elemento IMML pode ser associado a vários objetos. Neste caso a 

decisão de escolher qual objeto será utilizado ao se deparar com estes elementos 

caberá ao designer. Este deverá optar pelo objeto que melhor preencher a 

característica pretendida da interface, devendo ainda escolher de acordo com suas 

preferências pessoais. 
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Feito isto, deve-se identificar como os elementos IMML podem ser mapeados 

em objetos de interface. Ou seja, determinar quais objetos de interface seguem a 

mesma característica do elemento. Neste ponto, teremos um elemento IMML 

mapeado em um ou mais objetos de interface, onde a decisão sobre qual objeto será 

usado em determinada interface, caberá ao designer, de acordo com a necessidade da 

interface, e ainda, com a experiência e criatividade do designer.  

Nosso trabalho teve como foco, a idéia do mapeamento entre a IMML e 

objetos de interface e posterior criação de uma classe que implemente a 

especificação IMML. A linguagem Java foi escolhida para ser a linguagem na qual 

será implementada a especificação, por ser tratar de uma linguagem orientada a 

objetos aberta, multiplataforma, de grande difusão no mercado, entre outras razões. 

A ferramenta BRIDGE fará o mapeamento e a tradução entre a especificação e a 

implementação, conforme será mais detalhado no capítulo 5. Seguem-se alguns 

exemplos de objetos de interface associados a elementos da IMML. 

No mapeamento entre o modelo de interação e objetos de interface deve-se 

oferecer um maior poder de decisão ao designer, por estar em um nível de abstração 

que não se tem definições mais concretas sobre como serão exibidos os objetos e as 

tarefas do modelo de comunicação. Para realizar este mapeamento, criamos 

categorias de widgets e verificamos como os elementos da IMML se enquadram 

nestas categorias. As categorias seguem na Tabela 2. 
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Tabela 2: categorias de widgets swing do Java 
CATEGORIA WIDGETS 

Caixas de mensagem alertbox, warningbox , errorbox 

Containers JPanel, JFrame, JInternalFrame, JDesktopPane 

Entrada de dados JTextField, JComboBox, JTextArea, JPasswordField 

Seleção de dados JCheckBox, JFileChooser, JRadioButton, JComboBox, 

JMenu 

Visualização de dados JLabel, JTextPane 

Ativação de função JButton, JCheckBox, JRadioButton, JComboBox, 

JMenuItem 

 

Cada comando de função deve executar uma função de domínio. Em um 

sistema, cada função é executada a partir de uma interface de usuário. Desta forma, 

para cada comando de função, deve existir uma interface de usuário diferente. O 

designer pode optar se serão criadas interfaces para todos os comandos de função. Os 

resultados de função podem ser mapeados em caixas do tipo alertbox, warningbox ou 

errorbox (existentes em java), pois são respostas que obtemos a partir de uma 

execução de determinada tarefa. 

As estruturas de interação são por definição, responsáveis por realizar 

agrupamentos, nas interfaces de usuário as estruturas que têm esta responsabilidade 

são chamadas de containers. Sendo assim, as estruturas de interação devem ser 

mapeadas em containers, como os seguintes do pacote swing da linguagem java: 

JPanel, JFrame, entre outros.  

Na estrutura sequence, será utilizado a propriedade enable (que desabilita a 

utilização do componente), para não permitir que um determinado elemento seja 
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utilizado antes que outro que esteja na seqüência. Para o select a interface deve 

permitir que o usuário realize qualquer uma das interações delimitadas pela mesma. 

No combine deve-se obrigar que todas as interações sejam realizadas, identificando 

se nenhum dos elementos internos ao combine está com valor nulo. 

O join apenas agrupa elementos, sem ordem ou seleção, como nas outras 

estruturas. Sendo assim, o elemento será mapeado diretamente em um container, sem 

alterações de formato. O elemento repeat deve permitir que uma determinada 

interação possa se repetir, em uma interface isto fica implícito nos widgets, como em 

uma árvore de diretório, em que o usuário seleciona arquivos diversas vezes. Desta 

forma o repeat será mapeado também sem alterações de formato. 

As interações básicas são criadas para definir os elementos que deverão ter 

uma interação direta com o usuário, assim como são os widgets de interfaces, como: 

JTextField, JLabel, JCombobox, entre outros. As interações básicas devem, então, 

ser mapeadas nesses widgets. 

O elemento enter-information serve para especificar elementos de interação 

que trabalhem com entradas de dados, devido a isto eles pode ser mapeados em 

widgets da API Swing do Java como: JTextField e JTextArea. 

O elemento select-information é usado quando deve-se escolher uma entre 

diversas opções. No swing alguns widgets que realizam esta função são: JCombobox 

e JRadioButton. 

O perceive-information é um elemento utilizado quando se deseja exibir uma 

informação qualquer, podendo ser mapeado desta forma nos widgets JLabel, 

JTextPane, entre outros. 
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Ao se desejar executar uma determinada função ou ativar um controle deve-se 

usar o elemento activate-control, que pode ser mapeado em JButton, JMenuItem, 

entre outros. 

Alguns desses mapeamentos estão exibidos na Tabela 3, mostrada a seguir: 

Tabela 3: mapeamento entre modelo de interação e widgets da API swing do Java 
enter-information JTextField, JTextArea 

select-information JCombobox, JRadioButton 

view-information JLabel, JTextPane 

activate-control JButton, JMenuItem 

 

Por já possuir detalhes a respeito da apresentação dos objetos da interface, o 

modelo de comunicação pode ser mapeado de uma forma mais direta em objetos de 

interface, alguns de seus elementos já são direcionados para alguns estilos de objetos 

concretos. 

O elemento frame serve para agrupar elementos, então desta forma pode ser 

mapeado em elementos do tipo JFrame, JPanel. 

O elemento edit-box foi criado pensando na utilização de uma caixa para 

edição, como no objeto JTextField. 

Temos casos semelhantes nos elementos check-box, radio-button e drop-

down-list, que podem ser mapeados em JCheckBox, JRadioButton e JComboBox, 

respectivamente. Além de diversos outros mapeamentos, como os exibidos na tabela 

4. 
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Tabela 4: mapeamento entre modelo de comunicação e widgets da API swing do Java 
frame  JFrame, JPanel 

group  JPanel 

table  JTable 

text  JLabel 

image  JIcon 

edit-box  JTextField 

text-area  JTextArea 

check-box  JCheckBox 

radio-button  JRadioButton 

drop-down-list  JComboBox 

list-box  JList 

push-button  JButton 

 
3.5. Vantagens da IMML 

Para concluir, podemos resumir algumas das características que fazem com 

que a IMML possua vantagens em relação a outras técnicas de especificação, entre 

estas características, podemos citar: 

• Ela é motivada e baseada em uma proposta teórica – a Engenharia 

Semiótica, isto faz com que se tenha um maior suporte visando a usabilidade de 

interfaces; 

• É uma linguagem com sintaxe baseada na XML, possuindo suas 

características e conseqüentemente suas vantagens; 

• Permite especificar interfaces gráficas de usuários, pois ela permite 

especificar não somente a interação, como os elementos que participam dela; 

• Por ser baseada em modelos, descreve a interface de forma abstrata, 

independente da linguagem de implementação e da plataforma de execução, 

permitindo a especificação em diferentes níveis de abstração; 
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• Através dos seus modelos (domínio, interação e comunicação), 

identificamos os níveis de abstração para descrever os aspectos funcionais, interação 

(diálogo) e comunicação de forma independente e relacionada (através de regras de 

mapeamento semântico); 

• Por ser baseada em XML e permitir mapeamentos entre os modelos de 

domínio, interação e de comunicação e destes dois últimos com objetos de interface, 

facilita a criação de ferramentas que gerem protótipos de interface, podendo, desta 

forma, ser integrada com técnicas de Engenharia de Software e caracterizando a base 

de um processo de desenvolvimento. 

Através destas vantagens identificadas, pudemos verificar que o uso da 

IMML, por si só, já caracteriza uma boa técnica para especificação de interfaces e 

um bom modelo para outras fases do ciclo de vida de construção de interfaces. Feita 

esta verificação, visualizamos que a aplicação de uma ferramenta que aproveite as 

características da IMML para a criação de interfaces de usuário deve ser bastante útil 

para a área de IHC. Realizamos, então o desenvolvimento do BRIDGE, para que 

pudéssemos unir ainda mais as tarefas contidas na geração de interfaces de usuário. 
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Capítulo 4. Descrição do BRIDGE 
4.1. Definições e Funcionalidade 

O BRIDGE (Interface Design Generator Environment) é uma ferramenta que 

auxilia ao designer no desenvolvimento de interfaces de usuário. Ele auxilia na 

transição entre uma especificação abstrata de interfaces de usuário, realizada em 

IMML, e o seu design e implementação de forma concreta em uma classe Java, 

sendo a ponte de ligação entre os dois. 

Sua função principal é receber como entrada uma especificação feita em 

IMML e a partir desta, gerar interfaces de usuário como saída, ou seja, facilita a 

geração de protótipos de interfaces, através da especificação, unindo, de forma mais 

consistente, quatro fases do ciclo de vida iterativo de um software, que são 

especificação, prototipação, avaliação e implementação. As interfaces criadas 

poderão ser aproveitadas como protótipos, diretamente para o desenvolvimento de 

sistemas, ou ainda podendo ser utilizadas como modelos para diferentes interfaces. 

Com isto, buscamos realizar a criação de interfaces baseadas em uma 

especificação IMML e obtermos as vantagens adquiridas deste processo, como: 

descrever a interface numa linguagem abstrata, minimizar problemas de usabilidade 

através da análise e avaliação usando a especificação, maior integração com técnicas 

e métodos da engenharia de software, dentre outros. 

O processo de desenvolvimento de interfaces através do BRIDGE deve 

passar pelos seguintes passos: (1) editar a especificação desejada em IMML; (2) 
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gerar as regras de mapeamento semântico, elementos IMML e widgets Java, sendo 

que esta tarefa pode ser realizada uma única vez, servindo para todas as interfaces 

que se deseje gerar no sistema; (3) por último deve-se gerar a interface final através 

do assistente, utilizando o mapeamento definido. 

Estas tarefas não são necessariamente desenvolvidas pelo mesmo 

profissional, elas podem, e normalmente serão, divididas entre profissionais distintos. 

A edição da especificação será um profissional com alto conhecimento em IMML, 

que realizará a especificação. Os mapeamentos já estarão disponibilizados na 

ferramenta, mas caso o designer queira modificá-los poderá fazê-lo, se souber as 

regras para realizá-los, descritas na seção 3.4. Para gerar as interfaces de usuário 

através do assistente o profissional deve ter as características inerentes a um bom 

designer (experiência, criatividade, etc.), pois a ferramenta auxilia apenas na 

tradução IMML-Java, mas o designer deve saber qual elemento Java usar, e quais as 

suas características, como posição e tamanho. 

4.2. Edição das especificações 

A edição das especificações pode ser feita diretamente no BRIDGE através de 

editor simples, que propicia ao designer uma visualização textual e em estrutura de 

árvore de sua especificação. Isto oferece um maior controle de sua especificação e de 

como estão dispostos de forma hierárquica os seus elementos. O designer poderá 

abrir, criar e editar os arquivos da especificação em IMML, salvando-os em arquivos 

com extensão IMML. Entretanto, se o designer preferir, ele pode editar a sua 

especificação em um outro editor e utilizá-la no BRIDGE apenas para a geração das 

interfaces, pois o nosso foco foi o mapeamento e a geração da interface final, já 
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havendo diversas ferramentas de edição de XML. Esta especificação é a entrada com 

a qual poderão ser criadas as interfaces no assistente. 

Na Figura 22 podemos ver a interface para a edição de especificações em 

IMML. 

 
Figura 22: Interface para a edição da especificação 

 
Implementação: 

Uma instância da classe “EditaEspecificacao” é criada para exibir a tela de 

edição da especificação. São criados dois objetos: uma instância da classe 

“BibliotecaDOM”, criando um Documento DOM, representando o arquivo IMML, e 

uma instância da classe “Arvore” para representar visualmente em forma de árvore o 

Documento DOM. 

A classe EditaEspecificacao estende a classe JInternalFrame usada para 

exibir um frame interno a outro. Ela utiliza a classe Arvore para visualizar a árvore 

que representa o documento DOM através da classe DOMlibrary, conforme 

visualizado no diagrama de classes na Figura 23 a seguir. 
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bibDOMtheLib

bibliotecaDOM

arvoreEspecificacao

Arvore

#
#
+
+
-
+
+
+
+

arvore
arvoreModelo
raiz
nohAtual
util
bibDOM
reiniciar
arquivo
conRegistros

: JTree
: DefaultTreeModel
: DefaultMutableTreeNodeRegistro
: DefaultMutableTreeNodeRegistro
: Utils
: bridge.DOMlibrary
: boolean
: File
: int

 = new Utils()

 = false

 = 0
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+

<<Constructor>> Arvore (String nohRaiz)
CriaNoh (Object noh)
AdicionaNoh (DefaultMutableTreeNodeRegistro pai, Object noh, boolean visivel)
Atualiza (Node nohRaiz)
visitarElementos (Node noAtual)
treeNodesChanged (TreeModelEvent evento)
editaNoh (Object noh)
removeNoh ()
treeNodesInserted (TreeModelEvent evento)
treeNodesRemoved (TreeModelEvent evento)
treeStructureChanged (TreeModelEvent evento)

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

DOMlibrary

-
-
#
#
*
#
*
*
*
*
*
*
#
#

theLib
domHash
raiz
raizXML
nohAtual
arquivoMapeamento
elementosAssistente
arquivo
mapeamentosXML
textoJava
textoBibliotecas
comSelecionado
docXML
docIMML

: DOMlibrary
: Hashtable
: Element
: Element
: Node
: DataOutputStream
: Vector
: File
: File
: String
: String
: String
: Document
: Document

 = new Vector(1,1)

 = ""
 = ""

+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-

<<Constructor>>
getLibrary ()
DOMlibrary ()
loadXML (String src, boolean validar)
IniciaConfiguracoesDOM ()
CarregaElementosDOM (String tabela, String comSelecionado)
visitarElementos (Node noAtual, int opcao)
editaClasse (Node aNode)
escreverArquivoMapeamento (String nomeArquivo)
escreverNos (Node noh)
ExcluiDOM (String tabelaConfig, String item, int posicao)
SelecionaWidget (Node aNode)

EditaEspecificacao

-
-
#
#
+
-
-
-
-

arquivoSalvo
arquivo
bibliotecaDOM
arvoreEspecificacao
permitirEdicao
btnSair
btnSalvar
btnSalvarComo
txtEspecificacao

: boolean
: File
: bridge.DOMlibrary
: Arvore
: boolean
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JTextArea

 = false

 = null
 = true

+
-
+
-
-
-
-
-

<<Constructor>> EditaEspecificacao ()
initComponents ()
abrirArquivo (File arqSelecionado)
txtEspecificacaoKeyTyped (java.awt.event.KeyEvent evt)
btnSalvarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
btnSalvarComoActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
btnSairActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
CriaDOM (File arquivo)

: v
: v
: v
: v
: v
: v
: b

JInternalFrame
(swing)

 
Figura 23: Diagrama de classes para a tarefa de edição da especificação 

 

4.3. Regras de Mapeamento 

A geração das regras de mapeamento semântico é de fundamental 

importância para o nosso projeto, pois é através dela que será possível a realização 

do nosso objetivo maior, a criação da interface de usuário final. Inicialmente, o 

usuário deve informar, através da criação de um vocabulário, todos os elementos 

IMML e widgets Java que participarão do mapeamento, conforme pode ser visto nas 

Figuras 24 e 25. Um vocabulário inicial já é disponibilizado no BRIDGE. Com o 

vocabulário deverá ser definido o conjunto de regras de mapeamento semântico 

determinados na seção 3.4, deverão ser criados todos os mapeamentos entre 
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elementos IMML e widgets Java, conforme visto na Figura 26. Também já está 

disponibilizado um mapeamento inicial. 

 
Figura 24: Interface para a configuração dos elementos 

 
Figura 25: Interface para definir os widgets que participarão do mapeamento 
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Figura 26: Interface para o mapeamento dos elementos da IMML em widgets  

 
O usuário pode ainda incluir, editar e excluir o conjunto de regras de acordo 

com a sua conveniência e necessidade. Esta tarefa faz com que elementos da IMML 

e widgets, que tenham por definição objetivos semelhantes, possam ser relacionados 

entre si. Podemos obter um exemplo deste relacionamento com o mapeamento entre 

o elementos activate-control da IMML e o widget JButton do Java, visto que ambos 

tem como objetivo a ativação ou  disparo de determinada ação. 

Um detalhe importante dos mapeamentos é que o designer poderá optar por 

escolher entre o Modelo de Interação ou o de Comunicação para realizar o seu 

Mapeamento, isto é possível porque como foi visto na descrição da IMML (capítulo 

3), os dois modelos podem ser mapeados em objetos de interface. Para isto, devem 

ser criados os dois vocabulários distintos, cada um contendo o mapeamento entre os 

widgets e o os elementos de cada modelo. Cada vocabulário deve ser salvo em um 

arquivo XML diferente, para escolher qual usar o designer apenas nomeará o arquivo 

como Mapeamentos.xml. 
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A escolha entre qual modelo usar deve ser feita de acordo com a necessidade 

ou preferência do designer, que analisará em que nível de abstração deseja trabalhar. 

Caso o designer opte pelo modelo de interação, ele estará focando em um nível de 

abstração mais alto, com mapeamentos entre elementos e widgets bem diversos e, 

portanto, menos detalhado que o de comunicação, que deve possuir mapeamentos 

quase diretos. Se o designer desejar usar o de interação, não terá a necessidade de 

realizar a especificação do modelo de comunicação, para gerar sua interface final, 

visto que o mapeamento entre o modelo de interação e interface é direto.  

Um exemplo disto é a forma de mapear o botão JButton da plataforma swing. 

No modelo de comunicação, o elemento para descrever um botão é o push-button, 

portanto o widget JButton corresponde ao push-button. No modelo de interação, tem-

se de identificar a qual definição ele corresponde, como o JButton representa a 

ativação de um controle, tem de ser mapeado no elemento activate-control, mesmo 

elemento que poderá mapear também um item de menu, um link, entre outros. 

Com estes mapeamentos, os designers poderão ter uma visão mais clara de 

como eles podem vir a utilizar uma especificação em IMML para gerar interfaces de 

usuário, pois como ele tem conhecimento do significado dos widgets, a associação 

aumenta seu conhecimento sobre o significado dos elementos IMML. Com isso, 

serão ajudados a elaborar de forma mais metódica as interfaces que se basearão em 

IMML, pois terão por base toda a fundamentação da IMML, diferentemente de criar 

uma interface sem o apoio de uma LDIU, ou de uma ferramenta que trabalhe sobre 

uma LDIU. Isto ajuda tanto aos designers com maior conhecimento em IMML a 

identificar quais widgets Java ele poderá utilizar na criação de sua interface final, 
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quanto aos designers com maior conhecimento em Java a melhor identificar e 

compreender uma especificação em IMML. 

Implementação: 
De acordo com a opção selecionada no menu, uma instância da respectiva 

classe é criada para exibir a tela de definição de elementos, widgets ou associação 

entre eles. São criados dois objetos: uma instância da classe “BibliotecaDOM”, 

criando um Documento DOM, representando o arquivo IMML, e uma instância da 

classe “Registro” para representar visualmente em forma de tabela os registros 

armazenados no arquivo de mapeamentos. 

A classe Mapeamentos é estendida pelas classes DefineElementos, 

DefineWidgets e MapeaWidgetsElementos. Ela utiliza a classe Registro para 

visualizar os registro que representam os elementos do documento DOM, que são 

importados do arquivo de mapeamentos através da classe DOMlibrary, conforme 

pode ser visto no diagrama de classes da Figura 27. 
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theLib

bibliotecaDOM

registro

DOMlibrary

-
-
#
#
*
#
*
*
*
*
*
*
#
#

theLib
domHash
raiz
raizXML
nohAtual
arquivoMapeamento
elementosAssistente
arquivo
mapeamentosXML
textoJava
textoBibliotecas
comSelecionado
docXML
docIMML

: bridge.DOMlibrary
: Hashtable
: Element
: Element
: Node
: DataOutputStream
: Vector
: File
: File
: String
: String
: String
: Document
: Document

 = new Vector(1,1)

 = ""
 = ""

+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-

<<Constructor>>
getLibrary ()
DOMlibrary ()
loadXML (String src, boolean validar)
IniciaConfiguracoesDOM ()
CarregaElementosDOM (String tabela, String comSelecionado)
visitarElementos (Node noAtual, int opcao)
editaClasse (Node aNode)
escreverArquivoMapeamento (String nomeArquivo)
escreverNos (Node noh)
ExcluiDOM (String tabelaConfig, String item, int posicao)
SelecionaWidget (Node aNode)

DefineComandos

+ <<Constructor>> DefineComandos ()

Mapeamentos

*
*
*
*
*
*
*
*
+
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
+

parametros
nomeColunas
comSelecionado
tabelaConfig
valorCelulaEditando
bibliotecaDOM
registro
registroNovo
util
btnCancelar
btnEditar
btnExcluir
btnIncluir
btnSair
btnSalvar
cboxComando
jScrollPane1
jTable1
lblComando
pnlSuperior

: String[]
: String[]
: String
: String
: String
: DOMlibrary
: Registro
: boolean
: Utils
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JComboBox
: javax.swing.JScrollPane
: javax.swing.JTable
: javax.swing.JLabel
: javax.swing.JPanel

 = ""

+
-
-
-
-
-
-
-
+
+
-
+

<<Constructor>> Mapeamentos ()
initComponents ()
btnCancelarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
btnSairActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
btnSalvarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
btnExcluirActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
btnIncluirActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
btnEditarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
InicializaComponentes (String params[], String nColunas[], String tabela)
ConfiguraTabela ()
HabilitaBotoes (boolean editando)
SalvaDOM ()

JInternalFrame
(swing)

DefineWidgets

*
*

colunaTexto
cboxTexto

: TableColumn
: JCheckBox

+ <<Constructor>> DefineWidgets ()

MapeaWidgetComando

*
*

cboxWidgets
colunaWidgets

: JComboBox
: TableColumn

+
-
-
+

<<Constructor>> MapeaWidgetComando ()
CarregaComandos ()
CarregaWidgets ()
actionPerformed (ActionEvent evento)

Registro

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-

tabelaDados
mdlTabelaDados
StatusRegistro
StatusAnterior
configTabela
TextoDigitado
raizXML
parametros
linhaAtual
colunaAtual
util

: JTable
: DefaultTableModel
: String
: String
: String
: String
: Element
: String[]
: int
: int
: Utils

 = "Navegando"

 = ""

 = {""}

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

<<Constructor>> Registro (Element raizXML, String configTabela)
CriaTabela (String nomeColunas[])
CarregaTabela (String elementos)
InsereElemento (String Concatenado, int j)
InsereParametros (String Concatenado, int j)
Editar ()
Cancelar ()
Incluir ()
Excluir (boolean todos)
ExcluirTodos ()
Salvar ()
Localizar (String nome)  

Figura 27: Diagrama de classes para as tarefas de criação do vocabulário. 
 

4.4. Assistente gerador de interfaces 

O principal módulo do BRIDGE é o assistente, que através de uma 

especificação de interface em IMML, visa gerar uma interface de usuário por meio 

de uma classe Java. A especificação descreve de forma abstrata uma interface de 

usuário, passando pelos mapeamentos definidos e a classe Java exibe a interface final 

de usuário. Foi pensando no desenvolvimento desta funcionalidade que baseamos 

boa parte do nosso projeto, pois é neste ponto que fazemos a ponte de ligação entre 

especificação e implementação de interfaces, ou seja, o mapeamento é o que nos 

permite aproximar essas tarefas. 
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Neste módulo, o designer analisará a especificação fornecida e a partir dela, 

deverá realizar escolhas quanto ao mapeamento elemento-widget, ou seja, qual o 

widget (entre os mapeados em determinado elemento, activate-control JButton, 

JCheckBox, JMenuItem, por exemplo) que melhor se adequa a utilização atual dos 

elementos na especificação. O designer deverá ainda, especificar a localização destes 

widgets na interface. Após as escolhas do designer a ferramenta gera como saída 

uma classe java que implementa a interface de usuário. Podemos ver a interface desta 

operação na Figura 28. 

 
Figura 28: Tela do assistente para representação da especificação 
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Implementação: 
Uma instância da classe Assistente é criada para exibir a tela do assistente 

gerador de interfaces. São criados os seguintes objetos: uma instância da classe 

BibliotecaDOM, criando um Documento DOM, representando o arquivo IMML; 

uma instância da classe Arvore e uma instância da classe Registro. 

A classe Assistente estende a classe JInternalFrame usada para exibir um 

frame interno a outro. Ela utiliza a classe Arvore para representar visualmente em 

forma de árvore o documento DOM através da classe DOMlibrary, e usa a classe 

Registro para representar os widgets importados do arquivo de mapeamentos. Com o 

decorrer da execução do assistente, pode ser criada uma instância da classe 

EditaEspecificacao, para visualizar o arquivo Java ou o XML das propriedades 

gerado. O diagrama de classes do assistente pode ser visualizado na Figura 29. 
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bibDOM

arvoreEspecificacao

bibliotecaDOM

registro

theLib

bibliotecaDOM

arvoreEspecificacao

Arvore

#
#
+
+
-
+
+
+
+

arvore
arvoreModelo
raiz
nohAtual
util
bibDOM
reiniciar
arquivo
conRegistros

: JTree
: DefaultTreeModel
: DefaultMutableTreeNodeRegistro
: DefaultMutableTreeNodeRegistro
: Utils
: DOMlibrary
: boolean
: File
: int

 = new Utils()

 = false

 = 0
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+

<<Constructor>> Arvore (String nohRaiz)
CriaNoh (Object noh)
AdicionaNoh (DefaultMutableTreeNodeRegistro pai, Object noh, boolean visivel)
Atualiza (Node nohRaiz)
visitarElementos (Node noAtual)
treeNodesChanged (TreeModelEvent evento)
editaNoh (Object noh)
removeNoh ()
treeNodesInserted (TreeModelEvent evento)
treeNodesRemoved (TreeModelEvent evento)
treeStructureChanged (TreeModelEvent evento)

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

AssistenteNomeWidget

-
#
*
-
+
-
-
-
-
#
-
-
#
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

fmt
arvoreEspecificacao
bibliotecaDOM
arquivoEspecificacao
util
Comando
atrComando
nomeArq
nomeMetodo
registro
editando
nohPaiAtual
raizXML
visualiza
tp
contRegistro
reiniciar
btnExecutar
btnGerar
btnSair
btnVisualizaJava
btnVisualizaXML
cboxWidget
jLabel1
jLabel2
jPanel1
jPanel3
lblMensagem
lblTamanho
pnlWidget
scrollPanel
txtAltura
txtLargura
txtPosicaoX
txtPosicaoY
txtTextoLabel
txtTextoWidget

: MaskFormatter
: Arvore
: DOMlibrary
: Arquivo
: Utils
: String
: String
: String
: String
: Registro
: boolean
: DefaultMutableTreeNodeRegistro
: Element
: Visualizador
: TreePath
: int
: boolean
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JComboBox
: javax.swing.JLabel
: javax.swing.JLabel
: javax.swing.JPanel
: javax.swing.JPanel
: javax.swing.JLabel
: javax.swing.JLabel
: javax.swing.JPanel
: javax.swing.JScrollPane
: javax.swing.JFormattedTextField
: javax.swing.JFormattedTextField
: javax.swing.JFormattedTextField
: javax.swing.JFormattedTextField
: javax.swing.JLabel
: javax.swing.JTextField

 = false
 = null

 = 0

+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

<<Constructor>> AssistenteNomeWidget (Arquivo arquivoEsp, boolean reiniciar)
initComponents ()
formInternalFrameClosed (javax.swing.event.InternalFrameEvent evt)
scrollPanelFocusLost (java.awt.event.FocusEvent evt)
cboxWidgetFocusLost (java.awt.event.FocusEvent evt)
btnVisualizaXMLActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
btnVisualizaJavaActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
cboxWidgetActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
btnSairActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
btnGerarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
btnExecutarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
arvoreValueChanged (javax.swing.event.TreeSelectionEvent evt)
PropriedadesEditadas ()
ExibeTexto ()
IdentificaDOM ()
CarregaArvore ()
atualizaPropriedades ()
CarregaPropriedades ()
CarregaWidgets ()
CapturaCampoWidget (String widget, String Campo)
CriaInterfaceDOM ()
criarElementos (DefaultMutableTreeNodeRegistro noAtual, Element itemClasse)
CapturaTarefas ()
AdicionaPropriedades ()
EstruturaInteracao (String Comando)

<<Unresolved Class>>
JInternalFrame

(swing)

DOMlibrary

-
-
#
#
*
#
*
*
*
*
*
*
#
#

theLib
domHash
raiz
raizXML
nohAtual
arquivoMapeamento
elementosAssistente
arquivo
mapeamentosXML
textoJava
textoBibliotecas
comSelecionado
docXML
docIMML

: DOMlibrary
: Hashtable
: Element
: Element
: Node
: DataOutputStream
: Vector
: File
: File
: String
: String
: String
: Document
: Document

 = new Vector(1,1)

 = ""
 = ""

+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-

<<Constructor>>
getLibrary ()
DOMlibrary ()
loadXML (String src, boolean validar)
IniciaConfiguracoesDOM ()
CarregaElementosDOM (String tabela, String comSelecionado)
visitarElementos (Node noAtual, int opcao)
editaClasse (Node aNode)
escreverArquivoMapeamento (String nomeArquivo)
escreverNos (Node noh)
ExcluiDOM (String tabelaConfig, String item, int posicao)
SelecionaWidget (Node aNode)

EditaEspecificacao

-
-
#
#
+
-
-
-
-
-
-
-
-

arquivoSalvo
arquivo
bibliotecaDOM
arvoreEspecificacao
permitirEdicao
btnSair
btnSalvar
btnSalvarComo
jScrollPane1
jScrollPane2
lblEditaEspecificacao
lblVisualizacao
txtEspecificacao

: boolean
: File
: DOMlibrary
: Arvore
: boolean
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JButton
: javax.swing.JScrollPane
: javax.swing.JScrollPane
: javax.swing.JLabel
: javax.swing.JLabel
: javax.swing.JTextArea

 = false

 = null
 = true

+
-
+
-
-
-
-
-

<<Constructor>> EditaEspecificacao ()
initComponents ()
abrirArquivo (File arqSelecionado)
txtEspecificacaoKeyTyped (java.awt.event.KeyEvent evt)
btnSalvarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
btnSalvarComoActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
btnSairActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
CriaDOM (File arquivo)

: vo
: vo
: vo
: vo
: vo
: vo
: b

Registro

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-

tabelaDados
mdlTabelaDados
StatusRegistro
StatusAnterior
configTabela
TextoDigitado
raizXML
parametros
linhaAtual
colunaAtual
util

: JTable
: DefaultTableModel
: String
: String
: String
: String
: Element
: String[]
: int
: int
: Utils

 = "Navegando"

 = ""

 = {""}

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

<<Constructor>> Registro (Element raizXML, String configTabela)
CriaTabela (String nomeColunas[])
CarregaTabela (String elementos)
InsereElemento (String Concatenado, int j)
InsereParametros (String Concatenado, int j)
Editar ()
Cancelar ()
Incluir ()
Excluir (boolean todos)
ExcluirTodos ()
Salvar ()
Localizar (String nome)  

Figura 29: Diagrama de Classes para o assistente gerador de interfaces. 
 

As classes java do componente swing, serão utilizadas para criar os 

componentes que definirão as interfaces geradas. Essas classes possuem diversos 

atributos, métodos e tratamentos de eventos que são comuns entre eles. Uma 



76 

interface swing será uma combinação de diversos componentes instanciados através 

de seus atributos. Para se realizar o mapeamento, deve-se analisar as características 

semânticas dos elementos e dos widgets, para que se possa associá-los, conforme 

dito no capítulo 3. 

Através do BRIDGE, buscamos ter uma maior integração entre duas fases 

muito importantes do desenvolvimento de interfaces (a especificação e a 

implementação) e conseqüentemente, de todo o processo de desenvolvimento de 

sistemas. Esta integração ocorre, visto que partindo de um mapeamento entre IMML 

e widgets, o designer poderá realizar o seu desenvolvimento baseado apenas em 

escolhas de widgets pré-determinados. O designer não necessita procurar identificar 

o significado de um elemento e nem pesquisar quais widgets se adaptam melhor ao 

elemento, tudo isto já está definido no BRIDGE. Ao encontrar um elemento, o 

designer deverá escolher entre os widgets mapeados para aquele elemento, qual o 

que mais convém utilizar no momento. Por exemplo, para ativar um controle ele 

pode escolher entre um menu, um botão ou outro widget qualquer que esteja 

associado ao elemento encontrado. 

O design de interfaces de usuário é uma tarefa que exige que o designer tenha 

que fazer análises do produto antes, durante e após a sua concepção, desta forma, 

uma ferramenta que propicie a prototipação de interfaces deve servir como um apoio 

a esta tarefa. O objetivo principal deste assistente é permitir ao designer gerar 

diferentes protótipos para a sua interface, partindo de apenas uma especificação, de 

acordo com as opções que o designer for escolhendo. Sendo assim, as tarefas de 

prototipação e testes ficam bem mais rápidas e dinâmicas. Para ajudar mais nesta 
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tarefa, o assistente propicia ao designer a visualização da interface gerada, através de 

sua compilação e execução. 

Outra característica deste assistente é que ele pode utilizar tanto o Modelo de 

Interação quanto o de Comunicação da IMML para criar as interfaces. Como ele gera 

opções finais para objetos de interface, esses objetos em conjunto com o Modelo de 

Interação podem ajudar a gerar o Modelo de Comunicação, ajudando assim na 

criação da própria especificação. 

A Figura 30 mostra o BRIDGE como ponte de ligação entre as etapas de 

especificação, design, avaliação e implementação de interfaces de usuário  

 

 
Figura 30: BRIDGE como ligação entre etapas da geração de interfaces de usuário 

Interface 
Final 

BRIDGE Especificação 
em IMML 

 

As Figuras 31 e 32 mostram, respectivamente, a especificação em IMML e a 

interface final gerada em Java pelo BRIDGE. A função que elas representam é a de 

emissão de extrato bancário. 
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<function-command name="Extrato" domain-function="EmitirExtrato"> 
 <select> 
  <sequence> 
   <perceive-information>Conta</perceive-information> 
   <enter-information domain-object="Conta"/> 
   <perceive-information>Agencia</perceive-information> 
   <enter-information domain-object="Agencia"/>   
   <perceive-information>Senha</perceive-information> 
   <enter-information domain-object="Senha"/> 
   <select> 
 <join> 
  <perceive-information>Escolha o mês e ano que deseja 
   consultar extrato</perceive-information> 
     <enter-information  domain-object="Mes" /> 
    </join> 
    <join> 
  <perceive-information>Digite a data de início e fim, ou 
   somente o dia de início</perceive-information> 
  <enter-information domain-object="DataInicio" /> 
  <enter-information domain-object="DataFim" /> 
 </join> 
 </select> 
 <activate control="Consultar" /> 
 </sequence> 
 <go direction="away"/> 
 </select> 
</function-command> 

Figura 31: especificação em IMML do comando de função EmitirExtrato 
 

 
Figura 32: interface final de usuário gerada pelo BRIDGE a partir da especificação em IMML 
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4.5. Opções de projeto 

O BRIDGE foi desenvolvido na linguagem JAVA por possuir diversas 

características que são importantes para o desenvolvimento de nosso projeto, entre 

elas: é uma linguagem de programação orientada a objetos, código aberto, extensível, 

portável entre diferentes plataformas e sistemas operacionais. 

Para o desenvolvimento do BRIDGE, dentre as API’s Java usadas, duas 

foram de fundamental importância: a API DOM e a XSLT, que as descrevemos a 

seguir. A API DOM foi usada para o agrupamento dos elementos da especificação 

IMML e a XSLT tornou possível a transformação do arquivo XML em um arquivo 

Java. 

DOM (Document Object Model) é um modelo de representação de um 

documento XML. O DOM processa o arquivo XML e representa seu conteúdo em 

forma de árvore, e através dessa árvore que se determina o conteúdo do arquivo, o 

objeto que contém isto é chamado de Documento DOM. A árvore gerada reflete de 

forma hierárquica a estrutura definida no documento XML. Através dele, pode-se 

executar consultas e atualizações e seus documentos são sempre bem formados, pois 

a API não permite que sejam criados documentos com erros. 

XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) é a linguagem para 

transformar documentos XML em outros tipos de documentos, sejam eles XML ou 

de outros tipos, em nosso caso uma classe Java. Uma transformação expressa em 

XSLT descreve regras para transformar uma árvore (arquivo) fonte em uma árvore 

(arquivo) resultado. O XSLT terá um papel fundamental no BRIDGE, pois é através 

dele que será realizada a transformação da especificação em uma classe Java, que 

será descrito mais adiante. 
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A transformação através da XSLT é obtida associando-se padrões com 

gabaritos. Um padrão é analisado em relação a elementos na árvore fonte. Com 

algumas tags e funções próprias que já vêem pré-definidas, pode-se criar um gabarito 

(arquivo de templates) que é instanciado para criar parte da árvore resultado. Na 

árvore resultado, os elementos da árvore fonte podem ser filtrados e reordenados, 

podendo-se ainda adicionar estrutura arbitrária. A descrição de como se dá o 

funcionamento do BRIDGE pode ser vista no Anexo I. 
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Capítulo 5. Testes de Usabilidade do BRIDGE 
 

5.1. Definições 

Segundo Shneiderman [Shneiderman, B. 1997], para determinar a usabilidade 

de uma determinada interface é preciso aplicar cinco conceitos de qualidade: 

• Facilidade de aprendizado: determina a facilidade com a qual os 

usuários devem executar determinadas tarefas pela primeira vez; 

• Eficiência: determina a rapidez com a qual os usuários executam 

determinada tarefa, uma vez que já aprenderam a utilizar; 

• Capacidade de memorização: determina a capacidade de readaptação 

ao sistema dos usuários que passaram um certo tempo sem utilizá-lo; 

• Erros: quantos erros os usuários cometem, a capacidade de retornar 

desses erros e o qual o impacto que eles ocasionam; 

• Satisfação: mede o grau de satisfação dos usuários com o sistema. 

Testes de usabilidade são feitos para identificar o quanto esses itens acima 

são alcançados por uma determinada interface e pelo sistema como um todo. De 

acordo com a necessidade, podem-se escolher alguns desses itens. Com o intuito de 

termos avaliarmos o BRIDGE, decidimos realizar um teste de usabilidade no mesmo. 
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5.2. Metodologia 

Para a elaboração do teste de usabilidade utilizamos o plano de teste de 

usabilidade elaborado por [Ferreira, K. G. (2002)], fazendo uma adaptação para o 

nosso caso específico. Nossos objetivos envolveram a avaliação aos conceitos acima 

relacionados à usabilidade, menos o conceito de eficiência, visto que os usuários só 

tiveram a oportunidade de utilizar o BRIDGE apenas uma vez.  

Primeiramente, identificamos o grupo de usuários para realizar o teste.  

 Os usuários escolhidos foram 3 analistas com amplo conhecimento em IMML, 

incluindo pessoas que ajudarem no seu desenvolvimento e médio conhecimento em 

Java. 

Os conceitos de usabilidade foram avaliados através de anotações de 

exclamações feitas pelos usuários à medida que utilizavam o sistema, para que 

pudéssemos identificar as situações que representaram dificuldades ou falta de 

compreensão por parte do usuário.  

Os questionários, também propostos por [Ferreira, K. G. (2002)], contidos no 

Anexo II, serviram para melhor fundamentarmos as anotações realizadas. No Anexo 

III temos as respostas obtidas no questionário e as anotações das exclamações dos 

usuários. Elas serviram principalmente para capturarmos as idéias dos participantes 

do teste acerca da utilização do BRIDGE, identificando os pontos fortes e fracos do 

sistema, assim como, opinando a respeito de melhorias para o sistema. 

Através da aplicação do questionário proposto pelo plano, pudemos analisar 

mais diretamente esses conceitos. O questionário possui perguntas diretas referentes 

ao grau de satisfação, facilidade de aprendizado e memorização. O questionário 
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possui também perguntas que identificam os pontos críticos e os de mais fácil 

utilização. 

O questionário é dividido em duas partes, a primeira que pede ao usuário 

pontuar determinados itens para verificar alguns aspectos de usabilidades; a segunda 

parte são perguntas para identificarmos as maiores facilidades e dificuldades do 

usuário, sugestões e verificarmos se o usuário acha que a ferramenta é realmente de 

grande importância. 

5.3. Resultados 

Na anotação das exclamações dos usuários na utilização, verificamos os 

pontos onde eles tiveram as maiores dificuldades na hora da realização das tarefas do 

BRIDGE. Pudemos ter indícios disto através de exclamações como: “opa! Algo de 

errado aconteceu” e de interrogações como: “e agora? O que eu faço?”. 

Identificamos que na funcionalidade de geração de interfaces ocorreram a maioria 

das exclamações, denotando uma maior dificuldade em realizar esta tarefa. As outras 

tarefas tiveram pouca ou nenhuma exclamação. 

Na segunda parte do questionário, realizamos perguntas mais diretas para 

identificarmos dados necessários para a melhoria do BRIDGE. Ao pedirmos para que 

o usuário apontasse situações que sentiu dificuldades usando o sistema, 

identificarmos que a tarefa de geração da interface final estava bem complexa e 

demorada. A tarefa que foi informada como a mais fácil foi a de criação e edição da 

especificação. As sugestões foram na maioria correções e adaptações simples para 

melhorar a usabilidade. Para finalizar, perguntamos se o usuário recomendaria a 

aquisição do BRIDGE, todos disseram que sim, visto que era uma ferramenta que em 
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muito auxiliaria na tarefa de criar e utilizar regras de mapeamento semântico para a 

geração de interface de usuário a partir de uma especificação IMML. 

Com a união das anotações com o questionário, pudemos melhor analisar os 

critérios de usabilidade. Verificamos que a facilidade de aprendizado, segundo a 

escala usada no questionário, foi de média a alta, sendo que, devidos ao fato de os 

usuários terem achado a tarefa de geração de interfaces difícil e demorada, conforme 

comentaremos no próximo parágrafo, refletiu no aspecto geral do sistema. A 

memorização foi um fator com um bom resultado, pois uma vez realizada uma 

operação, ao realizar outras semelhantes identificamos que houve uma facilidade 

bem maior. O impacto dos erros foi mínimo na execução das tarefas, visto que se 

conseguia realizar a operação no final. Os usuários ficaram satisfeitos com o sistema, 

com ressalvas para a modificação na forma de realizar algumas funcionalidades, 

como a de geração de interface, citada anteriormente. 

De uma forma resumida, pudemos identificar pelos questionários e anotações 

que o teste de usabilidade do BRIDGE rendeu um conceito geral de regular a bom. 

Desta forma, através deste teste, pudemos identificar falhas, e principalmente 

melhorias no que diz respeito à usabilidade do BRIDGE. Partimos, então para as 

alterações que se viram necessárias. As falhas foram corrigidas, e as alterações 

necessárias foram feitas, ficando de acordo com as principais requisições 

identificadas no teste.  

Ao finalizarmos o desenvolvimento do BRIDGE, foi feito o desenvolvimento 

de diversas interfaces (a partir de suas respectivas especificações) através do sistema 

com o intuito de finalizarmos os testes de suas funcionalidades. Com isto, 
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verificamos que o BRIDGE realiza todas as funções que tínhamos por objetivos em 

nosso trabalho. 
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Capítulo 6. Ferramentas de Design de Interface de 
Usuário 

 

 

À medida que os sistemas computacionais estão evoluindo, as ferramentas 

que dão apoio à tarefa de design vão sendo melhoradas e adaptadas, para fornecer 

cada vez mais, um importante suporte ao designer. As ferramentas de design de 

interfaces de usuário visam prover um meio de dinamizar e sistematizar esta tarefa. 

Protótipos são modelos construídos para simular a aparência e a 

funcionalidade de um software ou de interfaces de um software, ainda que de forma 

primitiva e incompleta. Através de sua utilização, poderão ser feitas interações, 

buscando realizar avaliações a respeito de suas características. A partir do protótipo 

serão feitas validações ou alterações com o intuito de se chegar ao produto final. 

Diversas vantagens podem ser adquiridas com o uso da prototipação, como: 

aproximar usuários e desenvolvedores em torno da solução; identificar mais 

rapidamente o feedback do usuário; diminuindo possíveis equívocos entre usuários e 

desenvolvedores; possíveis alterações são identificadas mais rapidamente; aumento 

da compreensão da solução, entre outras. Através dessas vantagens busca-se reduzir 

tempo e custo de desenvolvimento. 
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A importância das ferramentas de design ocorre devido a vários aspectos, 

segundo a classificação realizada por Myers [Myers, 2004] há uma divisão em dois 

grupos que têm que ser atendidos pelas ferramentas: primeiro os aspectos que fazem 

com que a qualidade das interfaces de usuário resultante sejam maior e segundo os 

que fazem com que elas sejam mais fáceis para criar e manter. 

Aspectos para uma maior qualidade das interfaces: 

• Rapidez na prototipação e implementação do design; 

• Aumento na confiança da interface de usuário, garantindo que irá 

executar sua funcionalidade; 

• Aumento na consistência entre diferentes aplicações; 

• Facilidade para a participação de uma maior gama de especialistas 

estarem envolvidos no design da interface; 

• Não ocasionar mais trabalho direcionado à ferramenta do que se teria 

em uma interface; 

• Características gerais a várias interfaces podem ser disponibilizadas 

diretamente, como a ajuda, por exemplo. 

Aspectos para uma maior facilidade e economia para a criação e manutenção 

das interfaces: 

• Especificações de interface podem ser representadas, validadas e 

avaliadas mais facilmente; 

• Haverá menos código para escrever; 

• Haverá uma melhor modularização; 

• O nível de conhecimento de programação dos designers de interface 

pode ser menor; 
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• Maior facilidade para transportar uma aplicação para diferentes 

ambientes de software e hardware. 

Estes aspectos são obrigatórios, ou seja, eles devem sempre ser providos pelas 

ferramentas, onde a falta de um desses aspectos irá diminuir a qualidade da 

ferramenta.  

 

6.1. Ferramentas Baseadas em Linguagens XML 

Como identificamos no capítulo 2, a maior tendência atual de utilização de 

linguagens de especificação de interfaces de usuário, se dá nas linguagens baseadas 

em XML, devido a isto, nos limitamos a analisar apenas as ferramentas que usam 

linguagens baseadas em especificações XML, para apoiar o design de interfaces. A 

intenção dessas ferramentas é permitir a geração de especificações de interfaces e a 

partir destas, realizar o design da interface concreta. A seguir temos uma definição de 

algumas dessas ferramentas e no capítulo 7 faremos uma comparação entre elas e o 

BRIDGE. 

6.1.1. Ferramentas de Desenvolvimento para UIML 

Diversas ferramentas foram criadas para fornecer suporte para designers de 

interface de usuário e desenvolvedores para realizar o design de interfaces de usuário 

baseada na UIML (User Interface Markup Language). Essas ferramentas permitem 

ao usuário compor graficamente e editar interfaces de usuário UIML, através da 

técnica de arrastar e soltar, eliminando a necessidade de escrever manualmente o 

código UIML.  

Para cada objeto inserido na interface, seu respectivo código é escrito em 

UIML. Como a UIML é dependente de plataforma, esse código é criado de forma 
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que o objeto seja referenciado de forma genérica, sem identificar a qual plataforma 

ele pertence. Esta identificação poderá ser feita a qualquer momento, onde poderá ser 

gerada a especificação UIML final para determinada plataforma. 

Deve ser criado um tradutor para cada linguagem da qual se deseja obter a 

interface final. Para isto foi criado o LiquidUI™, que é um conjunto integrado de 

produtos para desenvolvimento de interfaces de usuário UIML. Existe uma versão 

para teste, que pode ser usada durante 30 dias, após este tempo deve ser adquirida a 

versão paga. A sua versão 3.2 inclui os seguintes componentes: 

• Tradutor Java, para traduzir especificações UIML para a plataforma 

Java. Na própria especificação que será traduzida em Java haverá os 

elementos necessários para a tradução, como os objetos e suas propriedades, 

que foram gerados na identificação descrita acima. 

• Tradutor HTML, para traduzir especificações UIML para HTML, para 

visualizar através de navegadores Web; 

• Tradutor WML, para traduzir especificações UIML para WML, para 

visualizar em telefones com suporte WML; 

• Tradutor VoiceXML, para traduzir especificações UIML para 

VoiceXML, para uso em dispositivos somente de voz, como telefone; 

• Proxies UIML, para conectar interfaces de usuário a aplicações finais; 

• Servidor UIML, para desenvolver interfaces de usuário na rede; 

• Navegador UIML, para selecionar documentos UIML e traduzir 

especificações de usuário para a plataforma destino, como Java, html, etc. 
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6.1.2. Toolkit AUIML 

O Toolkit AUIML (Abstract User Interface Markup Language) provê 

ferramentas de desenvolvimento de software que permite desenvolvedores escrever 

uma aplicação uma vez e executar com o Java Swing ou na Web sem mudanças. O 

Toolkit AUIML inclui o VisualBuilder AUIML, que permite desenvolvedores 

construir interfaces de usuário e gerar dados Java e código de manipulação de 

eventos. Código adicional Java pode ser escrito para a API AUIML para controlar 

fluxo de execução, validação de dados e controlar eventos. Uma vez que a aplicação 

foi implementada, pode ser desenvolvida como uma aplicação Java ou um servlet 

HTML sem mudança no código da aplicação. 

A atual versão do Toolkit AUIML inclui um tradutor Java Swing e um 

HTML. Ele captura as informações relacionadas aos objetos de interface e passa para 

o tradutor que irá gerar a interface final de acordo com a opção escolhida (Java ou 

HTML). O tradutor Swing provê a funcionalidade para aplicações instaladas usando 

a própria tecnologia Swing para exibir os painéis. O tradutor HTML executa como 

um servlet e envia uma representação HTML para o navegador cliente. 

6.1.3. GrafiXML 

GrafiXML [Michotte, 2004] é uma ferramenta gráfica que possui elementos 

básicos de interação para desenhar interfaces de usuário, como: botões, listas, labels, 

etc. Através dela o designer pode criar a sua interface e salvar em diversos formatos 

diferentes, como Java, xhtml, entre outros. Entretanto, normalmente a sua utilização 

será feita para salvar as interfaces na LDIU chamada UsiXML, já descrita 

anteriormente. 
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Suas interfaces são desenvolvidas utilizando a técnica drag-and-drop, ou seja, 

pode-se arrastar os elementos diretamente para uma janela. À medida que a interface 

vai sendo criada, o seu código em UsiXML vai sendo alterado. Pode-se ainda, editar 

diretamente o código em UsiXML. 

 Como foi dito, a interface pode ser salva em diferentes formatos, para isto, o 

GrafiXML não faz uma correlação entre a UsiXML e o formato destino, ele apenas 

captura as propriedades do objeto definidas no sistema e as insere no formato 

desejado. Para isto, os widgets utilizados pelo GrafiXML têm de estar descritos nas 

classes que fazem a exportação. 

6.2. Comparação entre as ferramentas 

As ferramentas estudadas para o a realização de nosso projeto tinham como 

objetivo a criação de uma interface final de usuário. Fizemos uma análise de como 

essas ferramentas alcançam esse objetivo e realizamos um comparativo entre elas e o 

BRIDGE para indicar quais os pontos em que elas divergem e conseqüentemente 

quais as vantagens e desvantagens que uma possui sobre a outra. 

Avaliamos alguns aspectos, que identificamos como sendo de grande 

importância, com o objetivo de aumentar ainda mais a qualidade das ferramentas ou 

a qualidade dos produtos por elas desenvolvidos. Com fins comparativos, os aspectos 

são os seguintes: 

• Desempenho: rapidez com a qual é gerada uma interface final de 

usuário; 

• Flexibilidade: facilidade para alterar elementos da linguagem de 

especificação e objetos de interface da linguagem alvo; 

• Prototipação: facilidade de geração de protótipos; 
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Visamos, com isso, fornecer um maior respaldo a respeito da contribuição 

que o BRIDGE fornece a área de interface de usuário e conseqüentemente a de 

desenvolvimento de sistemas e de Engenharia de Software como um todo. De acordo 

com os aspectos definidos por Myers [Myers, 2004], citados anteriormente, 

verificamos que as ferramentas atendem os requisitos necessários para uma 

ferramenta de geração de interfaces de usuário. 

A seguir temos as principais características de cada ferramenta, para que 

possamos realizar a avaliação: 

Ferramentas UIML 

• Edição tanto gráfica quanto textual (diretamente no código); 

• Para cada objeto é criado um código intermediário em UIML sem 

descrição da plataforma; 

• Geração do código final em UIML; 

• Tradução da UIML para a linguagem destino. 

Toolkit AUIML 

• Edição tanto gráfica quanto textual (diretamente no código); 

• Geração de código para fluxo, validação e eventos; 

• Tradução de AUIML para a linguagem destino. 

GrafiXML 

• Edição gráfica ou textual direta no código; 

• Salvar em diferentes formatos. 

BRIDGE 

• Edição textual direta no código; 
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• Mapeamento entre widgets e os elementos em IMML sem limite de 

quantidade; 

• Chamadas de métodos ou atribuição de propriedades via assistente; 

• Possibilidade de criação de diversas interfaces finais, advindos de uma só 

especificação. 

Analisando estas características podemos verificar os critérios identificados. 

As ferramentas estudadas possuem a possibilidade da edição da especificação de 

forma gráfica, o que torna a especificação mais rápida do que no BRIDGE, que é 

textual. Estas ferramentas possibilitam a visualização do design de forma direta, 

enquanto o BRIDGE precisa passar por um assistente para poder gerar e visualizar a 

interface final. Desta forma, o desempenho no BRIDGE torna-se menor que nas 

outras ferramentas. 

O GrafiXML não faz mapeamento entre a UsiXML e Java, ele apenas permite 

que seja salvo em um formato ou outro. O mapeamento dos widgets das outras 

ferramentas estudadas é feito obrigatoriamente com os widgets utilizados nas 

ferramentas, não permitindo a inclusão de novos widgets, a classe gerada prende-se a 

alguns da plataforma swing. O BRIDGE permite que sejam usados quaisquer 

widgets, seja da plataforma awt, swing, ou widgets que o próprio designer ou outro 

profissional qualquer tenha criado. Desta forma, a flexibilidade do BRIDGE é maior. 

A geração da interface final no GrafiXML é feita de acordo com as 

associações entre os elementos inseridos no design e a plataforma swing do Java, 

podendo ser visualizada durante a edição, assim como nas outras ferramentas cuja 

edição é feita de forma gráfica. Nas ferramentas UIML o designer tem que passar por 

um procedimento intermediário, que é o de gerar o código UIML para a plataforma 
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pretendida, sendo que uma mesma especificação pode ser gerada para diversas 

plataformas. No Toolkit AUIML a interface final é gerada de forma direta, fazendo 

uma tradução do código AUIML para o código destino, sendo que o designer pode 

ainda gerar código para determinados métodos. 

O BRIDGE gera a interface final a partir de um assistente que só ao terminar, 

o designer poderá requisitar a geração da interface, com isso ele perde em 

performance, pois o designer não enxergará de imediato como está ficando a sua 

interface, no ato da edição da especificação. Em compensação, o assistente, em 

conjunto com os mapeamentos, faz com que o designer possa com um mesmo 

elemento, escolher diferentes widgets para a sua interface. Desta forma, ele pode 

gerar diferentes interfaces com uma só especificação, aumentando a sua capacidade 

de prototipação em relação às outras ferramentas. 

Com esta comparação, pudemos identificar que a realização da edição de uma 

forma gráfica é importante para se ter uma maior rapidez no processo de criação das 

interfaces, pois se tem uma visualização imediata de como será a interface final, o 

que é um fator ausente no BRIDGE, podendo a sua implementação ser um trabalho 

futuro. 

Nos mapeamentos entre a linguagem de especificação e a linguagem destino, 

verificou-se nas ferramentas estudadas uma associação direta entre os elementos da 

especificação e determinados widgets (swing, para a linguagem Java). Isto resulta em 

perda de extensibilidade, pois não se pode utilizar widgets que não tenham sido 

definidos e nem definir novos, a não ser na própria programação. O BRIDGE 

permite que novos widgets sejam associados a elementos IMML a qualquer 

momento dentro da ferramenta, através do módulo de associações. 
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Finalmente, na geração da interface final, as ferramentas têm uma vantagem 

de desempenho em relação ao BRIDGE, que é a visualização e modificação direta da 

interface, onde o designer poderá editar diretamente a interface até ficar na forma 

que deseja. 

Concluímos, ainda, que nesta análise comparativa, identificamos uma grande 

vantagem do BRIDGE em relação às outras ferramentas quanto à prototipação, pois 

o BRIDGE foi a ferramenta que forneceu a melhor forma de atender o objetivo de 

prototipar interfaces. Isto se deve ao fato de que o com BRIDGE o designer tem a 

vantagem de poder gerar diversas interfaces diferentes com uma mesma 

especificação. Este fator é de grande importância, visto que na tarefa de design é 

sempre importante possuir alternativas diversas para uma determinada situação, ou 

seja, ter a possibilidade de analisar, comparar e avaliar diferentes interfaces para que 

possa escolher a que melhor se encaixa na sua solução.  

Na Tabela 5 temos um resumo do resultado da comparação do BRIDGE com 

as outras ferramentas, quanto aos aspectos analisados. 

Tabela 5: resultado da análise comparativa 
Aspecto Resultado do BRIDGE 

Desempenho Menor, devido à interface textual. 

Flexibilidade Maior, devido ao mapeamento em tempo de execução. 

Prototipação Maior, devido a geração de diversas interface com uma só 

especificação. 
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Capítulo 7. Conclusão e trabalhos futuros 
 

 

7.1. Conclusão 

Verificamos que as linguagens que visam fornecer apoio à área de design de 

interface de usuário vêm evoluindo muito e adaptando-se as novas tecnologias. 

Algumas das características necessárias foram sendo incorporadas com as mudanças. 

Vimos que as técnicas baseadas em gramáticas e em diagramas de transição 

descrevem a interação, mas não permitem a criação direta de GUIs a partir de suas 

especificações. 

As linguagens que se baseiam em XML estão sendo mais aceitas por atender 

requisitos necessários que estão surgindo ou evoluindo, como portabilidade, 

extensibilidade, versatilidade, interoperabilidade, entre outros. Outro fator que 

colabora para a área de interfaces de usuário é a possibilidade de ser processada por 

uma ferramenta e gerar GUIs através delas. Vimos que a IMML não só atende essas 

tendências atuais, como adiciona características de grande importância, que trazem 

diferenciais em relação a outras. Algumas dessas características são: ser baseada em 

modelos, com diferentes níveis de abstração; permitir regras de mapeamento 

semântico entre seus modelos; ser fundamentada na Engenharia Semiótica, o que traz 

toda uma carga teórica que busca facilitar ao designer desenvolver interfaces que 

sejam melhor compreendidas pelos usuários. 
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Após verificarmos que a IMML está na corrente ideal, pudemos partir para o 

objetivo principal do nosso projeto: criar uma ferramenta de apoio ao design de 

interfaces, para ajudar a transpor da melhor forma a distância entre a especificação 

de uma interface em uma linguagem de especificação, a IMML, e a implementação 

da interface em uma linguagem de implementação (Java). 

O BRIDGE foi a ferramenta desenvolvida visando esta transformação, de tal 

forma que pudéssemos ter em mãos um suporte de grande utilidade para a tarefa de 

prototipação, permitindo que o designer possa ter um papel fundamental nesta etapa. 

Identificamos vários pontos que fazem com que este nosso objetivo possa ser dito 

como alcançado. As regras de mapeamento semântico, permitidas pela IMML e 

implementadas pelo BRIDGE, entre elementos da IMML e objetos da interface, 

fazem com que a transformação desejada não seja apenas uma tradução entre 

linguagens, como visto em outras ferramentas. É neste ponto em que a experiência e 

as opções do designer podem fazer muita diferença. 

O teste de usabilidade feito no BRIDGE serviu para identificarmos pontos de 

facilidade e de dificuldade na utilização do BRIDGE. Com o teste, encontramos 

alguma falhas e surgiram algumas melhorias que se fizeram necessária. De uma 

forma geral, o teste e as alterações realizadas após a sua realização, fizeram com que 

a utilização do BRIDGE se tornasse bem mais fácil, rápida e intuitiva para o usuário. 

Finalizado o desenvolvimento do BRIDGE, fizemos a sua comparação com 

ferramentas que possuem objetivo semelhante: geração de interfaces de usuário 

através de uma especificação de interfaces de usuário em uma linguagem baseada em 

XML. Esta comparação foi ideal para identificarmos quais as características que se 
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destacam nas ferramentas em geral e quais vantagens e desvantagens o BRIDGE 

possui em relação a elas. 

Quanto às características em geral encontradas nas ferramentas comparadas, 

vimos que a edição de forma gráfica, através de representações de widgets e da 

técnica de arrastar e soltar, é uma característica importante e que facilita o processo 

de design. Porém, estas ferramentas visam fazer uma simples tradução direta de uma 

linguagem para outra, salvando em diferentes formatos, seja na linguagem de 

especificação, seja em linguagem de desenvolvimento de software aceita por um de 

seus parsers. Este fato não ocorre no BRIDGE, visto que entre a especificação e a 

criação da interface existe um assistente que irá realizar esta transição. 

A maior integração entre as tarefas de especificação, design, implementação e 

avaliação foi a maior vantagem alcançada. Identificamos que a ferramenta BRIDGE 

possui um diferencial de grande importância para a tarefa de prototipação, visto que 

o designer pode gerar diversas interfaces diferentes partindo de uma mesma 

especificação, o que não ocorre em outras ferramentas. Um detalhe importante nesta 

geração é que ele pode ainda escolher em que nível de abstração deseja trabalhar, se 

no Modelo de Interação ou no de Comunicação. 

Tudo isto só foi permitido devido a algumas características determinantes da 

IMML. A possibilidade de processamento por uma ferramenta, a divisão em níveis 

abstração, a descrição da interação e dos elementos que participam dela, com seus 

estados e mudança, a fundamentação da Engenharia Semiótica para melhor criar 

representações, entre outras fizeram com que não só a ferramenta (o BRIDGE), 

como também a linguagem que serve de apoio (a IMML) também fosse aprovada 

como uma arma para ser parte de metodologias de desenvolvimento. 
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Com tudo isto, pretendemos dar um maior apoio a área de Engenharia de 

Software e particularmente às tarefas de especificação e design de interfaces de 

usuário, para que se possa vir a possuir modelos de especificação e design que 

obedeçam a padrões e que gerem interfaces com um alto poder de expressividade e 

usabilidade e que sejam construídas mais ferramentas que aumentem o esse seu 

poder. 

Foram identificadas, no BRIDGE, ajudas em diversos pontos distintos, desde 

a especificação até a implementação. Desta forma, podemos afirmar que ele ajuda 

não só o desenvolvimento de interfaces de usuário, como também para a engenharia 

de software. Foi identificada também a facilidade de se realizar a prototipação de 

interfaces, devido ao fato já mencionado de que o designer pode gerar diversas 

interfaces com uma mesma especificação.  

7.2. Trabalhos futuros 

O trabalho realizado no BRIDGE está envolto em um trabalho bem maior, ele 

faz parte de um grupo de pesquisa de IHC na UFRN que está desenvolvendo vários 

projetos. Entre eles foi criada a Visual IMML [Machado, 2006], que é um perfil 

UML baseado na IMML que tem por objetivo permitir uma melhor visualização dos 

modelos que descrevem uma interface de usuário, visto que esta descrição é feita 

através de ícones que representam elementos da IMML. 

Como uma evolução do BRIDGE, poderá ser inserido um módulo para a 

criação das especificações em IMML de forma visual. Uma outra utilização da 

Visual IMML no BRIDGE seria a geração da interface final através dos símbolos 

que representam os elementos da IMML. 
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Ainda no grupo de IHC, foi feito uma extensão da IMML [Costa Neto, 2005], 

que possui uma metodologia para realizar o design de interfaces de usuário para 

diversas plataformas. 

Outro trabalho futuro seria a criação no BRIDGE de um módulo para realizar 

a implementação desta metodologia no mesmo, ou seja, além de criar diferentes 

interfaces, poderiam ser criadas interfaces diferentes para diversas plataformas, tudo 

isso, partindo de uma única especificação. 

Como verificamos que em diversas ferramentas existe a possibilidade da 

visualização da interface à medida que se vai criando a especificação, poderia ser 

disponibilizada no BRIDGE a possibilidade de poder efetuar mais esta 

funcionalidade. 

Uma funcionalidade a mais que poderá ser desenvolvida é a criação de um 

procedimento para efetuar uma engenharia reversa. O mapeamento semântico 

identifica neste trabalho, proporciona uma possibilidade para a realização desta 

tarfea, visto que partindo de uma interface de usuário já desenvolvida, através do 

mapeamento, o designer identifica quais elementos IMML estão associados aos 

widgets da interface, podendo realizar a sua especificação em IMML.  
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ANEXO I 
 

Funcionamento do BRIDGE 

Descrição d o funcionamento do BRIDGE, ou seja, a interação usuário-

sistema. 

 

Edição da Especificação 

Utilização: 
O designer poderá criar, abrir e editar especificações em IMML, salvando-as 

em arquivos com extensão IMML. Esta especificação é a entrada com a qual poderão 

ser criadas as interfaces no assistente. O BRIDGE tem um simples editor, onde para 

utilizá-lo, pode-se proceder de duas formas: criar uma nova especificação ou abrir 

uma especificação existente. 

Para abrir uma especificação existente, deve-se clicar no menu “Arquivo” e 

logo em seguida, no item de menu “Abrir”. Feito isto, irá aparecer a tela de abertura 

de arquivos convencional (filtrando os arquivos com a extensão IMML), deve-se 

escolher o arquivo da especificação desejado e abri-lo. Neste momento será exibido o 

texto contendo a especificação e uma visualização em forma de árvore da 

especificação IMML. Esta árvore conterá o elemento em IMML e seus atributos, 

onde para cada elemento que seja interno a outro, será representado de forma 

hierárquica na árvore. Caso a especificação possua falhas estruturais, como tags sem 

fechar, ou fechando em lugar inválido, a árvore não será exibida e uma mensagem 

indicará isto. 

A tela possui ainda, dois botões: “Salvar”, para salvar a edição da 

especificação corrente, sendo que sempre que o arquivo for salvo, o Documento 
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DOM e a árvore de visualização serão atualizados, se não houver falhas na estrutura. 

O botão “Sair” serve para finalizar a edição e fechar a tela, sendo que antes disto é 

exibida uma caixa de diálogo, questionando se deseja salvar o arquivo antes de sair. 

Na Figura 33 podemos ver esta tela: 

 
Figura 33: Interface para a Edição da Especificação 

 
Para criar uma nova especificação, deve-se clicar no menu “Arquivo” e logo 

em seguida, no item de menu “Nova”. Neste momento irá aparecer a tela de edição 

da especificação, contendo apenas o textarea em branco, e os dois botões. Ao clicar 

pela primeira vez no botão “Salvar”, irá aparecer a tela de salvamento convencional, 

o designer deve informar o nome do novo arquivo de especificação e salvá-lo, caso 

cancele, a tela de salvamento irá aparecer novamente no próximo clique do botão 

“Salvar”. Caso o designer não tenha salvo o arquivo e clique no botão “Sair”, 

também será exibida uma caixa de diálogo, questionando se deseja salvar o arquivo, 

sendo que em caso positivo, será exibida a tela de salvamento e em caso negativo a 

edição não será armazenada. 
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Mapeamentos 

Utilização: 
Para criar o vocabulário completo, o designer deverá inserir no mesmo: 

widgets, elementos da IMML e a associação entre eles, de acordo com as opções do 

menu “Mapeamento”. Este vocabulário ficará armazenado em um arquivo de dados 

chamado “Mapeamentos.xml”. Para criar esse vocabulaário, tem-se uma Super 

Classe (Mapeamentos) e três Sub Classes que herdam dela (DefineWidgets, 

DefineElementos e MapeaWidgetElemento). Segue no Anexo IV um exemplo de um 

arquivo de Mapeamentos. 

De forma geral o mapeamento funciona da seguinte forma: 

Ao selecionar uma das opções de vocabulário, é criada uma instância da 

classe “BibliotecaDOM”, criando um Documento DOM. É feita uma pesquisa neste 

documento para encontrar o elemento desejado (Widgets, Elementos ou 

ElementoWidget). Ao encontrar, cria-se uma instância da classe “Registro” para que 

se insiram os elementos inseridos que são capturados do Documento DOM em 

registros de tabelas visíveis ao designer. 

As telas de mapeamentos possuem um panel que poderá conter os seguintes 

botões: 

− “Editar”: habilita o registro selecionado da tabela para edição; 

− “Incluir”: cria um registro na tabela, com valores vazios; 

− “Excluir”: exclui o registro selecionado, excluindo também o elemento do 

documento DOM e posteriormente do arquivo do vocabulário; 

−  “Salvar”: salva o registro em edição ou inclusão, salvando também o 

elemento no documento DOM e posteriormente no arquivo do vocabulário; 
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− “Cancelar”: cancela a edição ou inclusão do registro; 

− “Sair”: sai da tela. 

Para trabalhar com os elementos do vocabulário, deve-se clicar no menu 

“Mapeamentos” e logo em seguida, no item de menu “Elementos”. Neste momento é 

criada uma instância da classe “DefineElementos” e irá aparecer a tela de elementos 

da IMML, contendo uma tabela. A tabela de elementos possui apenas um campo: 

nome do elemento, conforme a Figura 34, a seguir. 

 
Figura 34: Interface para a configuração dos elementos 

 
Para trabalhar com os widgets do vocabulário, deve-se clicar no menu 

“Mapeamentos” e logo em seguida, no item de menu “Widgets”. Neste momento é 

criada uma instância da classe “DefineWidgets” e irá aparecer a tela de Widgets, 

contendo uma tabela. 

A tabela de widgets possui cinco campos: nome do widget; biblioteca, 

inserção, texto e layout. O nome do widget representa o nome da classe Java do 
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widget. O campo biblioteca determina qual biblioteca deverá ser importada pela 

classe Java para permitir a utilização do widget. Deve ser informado no campo 

inserção o nome do método de inserção de componentes filhos para determinados 

widgets, este é nome do método que o componente se utiliza quando pode inserir 

elementos no mesmo, por exemplo: para inserir um botão em um frame deve se 

utilizar o método do frame para inserção (add), caso o mesmo não possua, deverá ser 

deixado em branco. O campo texto é um campo lógico e informa se ao utilizar o 

widget, ele deve ser utilizado com um texto, um label por exemplo. O campo layout 

também é lógico e determina se o widget pode possuir um layout. 

Alterações e exclusões nesta tabela serão refletidas na tabela de associações. 

Sua visualização pode ser vista a seguir, na Figura 35. 

 
Figura 35: Interface para definir os Widgets que participarão do mapeamento 

 
 

Para mapear os elementos da IMML em widgets deve-se clicar no menu 

“Mapeamentos” e logo em seguida, no item de menu “Mapear Elemento em 
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Widgets”. Neste momento é criada uma instância da classe 

“MapeaWidgetsElemento” e irá aparecer a tela de associação de elementos da IMML 

em widgets. Esta tela possui um ComboBox, que identifica os elementos da IMML, 

havendo também uma tabela, contendo um outro ComboBox, para escolher qual 

Widget deseja mapear no elemento selecionado. Para se realizar este mapeamento 

deve-se seguir as regras definidas na seção 3.4. Na Figura 36 temos a interface para o 

mapeamento. 

 
Figura 36: Interface para o mapeamento dos elementos  da IMML em Widgets 

 
Os elementos ficarão armazenados no arquivo de vocabulário de acordo com 

a seguinte estrutura: 

<Elementos> 
 <Nome do Elemento 1></ Nome do Elemento 1> 
 <Nome do Elemento 2></ Nome do Elemento 2> 
</ Elementos> 
Ex.: 
< Elementos> 
 <Select></Select> 
 <Join></Join> 
</ Elementos> 
 

Os widgets ficarão armazenados no arquivo do vocabulário de acordo com a 

seguinte estrutura: 
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<Widgets> 
 <Nome do Widget> 
  <Biblioteca>Nome da Biblioteca </Biblioteca> 
  <Inserção>Método de inserção</Inserção> 

<Texto>Sim/Não</Texto>  
<Layout>Sim/Não</Layout>  

</Nome do Widget> 

</Widgets> 
Ex.: 
<Widgets> 

<JMenu> 
<Biblioteca>javax.swing.JMenu</Biblioteca>  
<Inserção>additem</Inserção>  
<Texto>Sim</Texto>  
<Layout>Não</Layout>  

</JMenu> 
</Widgets> 

 

As associações ficarão armazenadas no arquivo de mapeamentos de acordo 

com a seguinte estrutura:  

< ElementoWidget> 
 <Nome do Elemento 1> 
  <Nome do Widget 1></Nome do Widget 1> 
  <Nome do Widget 2></Nome do Widget 2> 
 </Nome do Elemento 1> 
 <Nome do Elemento 2> 
  <Nome do Widget 3></Nome do Widget 3> 
 </Nome do Elemento 2> 
</ ElementoWidget> 
Ex.: 
< ElementoWidget> 
 <Select> 
  <JCheckBox></JCheckBox> 
  <JMenu></JMenu> 
 </Select> 
 <Join> 
  <JPanel></JPanel> 
 </Join> 
</ ElementoWidget> 
 
 

Gerar Interface 

Definições: 
Este é o ponto primordial do BRIDGE, visto que é onde teremos o assistente 

que irá transformar uma especificação feita através da IMML em Interfaces de 

Usuário prontas para serem usadas. “Um assistente é uma série estruturada de 
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diálogos que cria questões e utiliza as respostas ou escolhas para produzir um 

resultado” [Scanlon, T. 1997]. No BRIDGE o resultado produzido pelo assistente 

serão as interfaces especificadas. 

O assistente deve permitir que ao de acordo com determinada especificação, o 

designer possa gerar interfaces de diferentes formas. O assistente deve identificar os 

elementos da especificação e gerar opções de widgets, conforme o mapeamento 

realizado. O designer deverá ainda, definir o posicionamento dos mesmos na tela 

gerada.  

Utilização: 
Para iniciar a geração de interfaces, deve-se clicar no menu “Gerar Interface” 

e logo em seguida no item de menu “Iniciar Assistente”. Neste momento é criada 

uma instância da classe “Assistente”, exibindo a seguinte interface mostrada na 

Figura 37: 

 
Figura 37: Tela inicial do assistente gerador de interfaces. 

 
Para abrir o arquivo da especificação desejado, deve-se clicar no botão 

“Abrir”. Feito isto, irá aparecer a tela de abertura de arquivos convencional (filtrando 

os arquivo com a extensão IMML), deve-se escolher o arquivo da especificação 

desejado e abri-lo, o nome do arquivo irá aparecer na caixa de texto após o label 
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“Especificação”, conforme a Figura 38. O designer deve clicar no botão “Visualizar” 

e será mostrada a estrutura em forma de árvore do arquivo selecionado.  

 
Figura 38: Tela do assistente para visualizar a estrutura da especificação. 

 

Clicando em um determinado elemento que esteja mapeado em um widget, 

irão aparecer novos campos na tela para determinar o widget já mapeado, sua 

posição, seu tamanho e seu texto. A tela possui ainda cinco botões: “Gerar 

Interface”, “Executar Interface”, “Visualizar XML”, “Visualizar Java” e “Sair”, 

como exibido na Figura 39. Quando o elemento selecionado não estiver associado a 

widget, aparece uma mensagem identificando, conforme a Figura 40.  
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Figura 39: Tela do assistente para representação da especificação 

 



114 

 
Figura 40: Tela do assistente quando não há widget associado ao elemento selecionado 
 
No campo widget o designer deve determinar qual widget, dentre os 

mapeados para o elemento selecionado, será utilizado para a interface final. Há, na 

tela, campos para determinar a posição (Posição: (X,Y)) e o tamanho (Tamanho: 

(Largura, Altura)) do widget na interface, além de um campo para identificar o texto 

do widget. Este último campo só aparecerá, se na definição do widget for definido o 

campo texto como “Sim”. Para armazenar as propriedades do widget, foi criada uma 

extensão de um tipo de nó da árvore, contendo um vetor de strings. Finalizada a 

edição do elemento, o widgets e suas propriedades serão armazenados neste nó e no 

seu vetor. 

Ao clicar no botão Gerar Interface serão realizadas as seguintes operações: 
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• Cria um arquivo XML que conterá as propriedades necessárias para a 

criação da interface em Java. Este arquivo conterá as opções do designer definidas no 

assistente, através deste arquivo é que será criada a classe Java, através de uma 

transformação usando XSLT, como veremos adiante. 

• Identifica o nome do arquivo XML, de acordo com o nome do arquivo 

da especificação, acrescido do sufixo mapeado. 

Ex.: o arquivo BancoRico.imml irá gerar o arquivo de propriedades 

BancoRicoMapeado.xml. 

• Identifica as tarefas do Modelo de Interação e as insere no arquivo 

XML das propriedades, contendo o seu nome (tag nome) e o nome do function-

command (funcao) e do function-result (resultado) a que se refere, conforme o 

exemplo a seguir: 

Ex.:  <tarefa> 
  <nome>EfetuarPagamentoSimples</nome> 
  <funcao>PagamentoSimples</funcao> 
  <resultado>SaidaPagamento</resultado> 
 </tarefa> 
 

• Identifica um-a-um os function-comand e os function-results do 

Modelo de Interação e os insere no XML, contendo uma tag chamada metodo, dentro 

dela haverá outra tag chamada nomemetodo, que identifica o nome do function-

command ou do function-result.  

• Identifica cada elemento editado nos function-command e nos 

function-result e cria uma tag widget dentro da tag metodo. Na tags widget são 

criadas tags que representam suas propriedades, que foram escolhidas pelo designer, 

definidas no vocabulário ou setadas automaticamente e que serão usadas para a 

criação da interface Java. As propriedades são: 

− nome: representa o nome que o widget terá na classe Java; 
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− tipo: representa a classe Java do widget; 

− biblioteca: representa a biblioteca onde esta a classe Java (definido no 

vocabulário do widget); 

− inserção: representa a inserção do widget atual no widget “pai” na 

hierarquia, caso tenho. O método de inserção é definido no vocabulário do widget; 

− propriedade: determina a posição e o tamanho do widget atual no 

widget “pai”, caso o tenha, ou na tela, caso contrário; 

− layout: determina que o layout do widget (caso o tenha) será nulo, 

para que as posições dos widgets seja de forma absoluta. O campo layout é definido 

no vocabulário do widget; 

− texto: determina o texto do widget, caso o tenha; 

− por fim, é inserido no XML uma tag que representa a posição 

hierárquica do elemento na árvore. Este dado é gravado para que se possa reiniciar o 

assistente, reaproveitando todas as definições já feitas anteriormente. Por exemplo, a 

tag <_1_1_0_3 />,  representa o elemento que é o 4º filho, do 1º filho, do 2º filho, do 

2º filho do nó raiz. 

Podemos ver no exemplo a seguir a representação dos function-commands, 

function-results e dos elementos com suas propriedades: 

Ex.:  

<metodo> 
<nomemetodo>EmitirExtrato</nomemetodo>  
<widget> 

<nome>JPanel1</nome>  
<tipo>JPanel</tipo>  
<biblioteca>javax.swing.JPanel</biblioteca>  
<insercao>EmitirExtrato.add(JPanel1)</insercao>  
<propriedade>setBounds(0,0,0,0)</propriedade>  
<layout>setLayout(null)</layout>  
<_1_1_0_0 />  

</widget> 
<widget> 
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<nome>JPanel2</nome>  
<tipo>JPanel</tipo>  
<biblioteca>javax.swing.JPanel</biblioteca>  
<insercao>JPanel1.add(JPanel2)</insercao>  
<propriedade>setBounds(0,0,0,0)</propriedade>  
<layout>setLayout(null)</layout>  
<proximo>JButton18.</proximo>  
<_1_1_0_0_0 />  

</widget> 
... 
... 
... 

</metodo> 
 
• Caso todos os elementos do Modelo de Interação não tenham sido 

editados, o sistema irá gerar uma mensagem passando esta informação, mas ainda 

assim irá criar o arquivo XML. Caso contrário, o sistema continuará com sua 

execução.  

• Será realizada a transformação do arquivo xml especificado acima, 

para a classe Java, objetivo principal do BRIDGE. Para isto é criada uma instância da 

classe “ProcessaXSLT”, que através do arquivo “widget_template.xsl” realiza a 

transformação do arquivo xml para a classe Java pretendida. Esta transformação é 

feita da seguinte forma: 

− É criada uma tela inicial com um menu tarefa; 

− para cada tag tarefa encontrada é criado um submenu com o nome da 

tarefa, para cada submenu é criado um evento que irá chamar a função referente ao 

mesmo; 

− para cada tag metodo referente à função é criado um método na classe 

com o conteúdo da tag nomemetodo, cada um será um JFrame, pois representará os 

function-command e os function-result, que são interfaces; 

− para cada tag widget é feita a devida utilização de suas tags internas. 

Inicialmente é feita a importação da respectiva biblioteca para utilização na classe, 
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no construtor é feita a declaração das variáveis referentes aos widgets. Dentro de 

método referente ao widget ele é iniciado, é determinado o seu tamanho, posição, 

texto e layout. Caso possua widgets internos ao mesmo, eles serão adicionados. Para 

cada ativador de controle é criado uma chamada para o resultado determinado na 

tarefa.  

• Neste momento a interface representada pela classe Java está pronta 

para ser utilizada. O arquivo template de transformação utilizado está no Anexo V: 

  
A classe será gerada semelhante ao exemplo a seguir: 
 
import javax.swing.JPanel; 
import javax.swing.JLabel; 
import javax.swing.JTextField;  
… 
… 
import javax.swing.JMenuBar; 
import javax.swing.JMenu; 
import javax.swing.JMenuItem; 
import java.awt.event.*; 
public class CompactaDescompacta extends JFrame{  

JPanel JPanel1; 
JPanel JPanel2; 
JLabel JLabel3; 
JTextField JTextField4; 
… 
… 

  public CompactaDescompacta (){ 
   super("CompactaDescompacta "); 
   setLayout(null); 
   this.setBounds(0,0,500,500); 
   JMenuBar barraMenu = new JMenuBar(); 
   setJMenuBar(barraMenu); 
   JMenu menu = new JMenu("Tarefas"); 
   menu.setMnemonic('T'); 
   barraMenu.add(menu); 
   menu.setName("Tarefas"); 
   JMenuItem menuItem; 
   menuItem = new JMenuItem("Compactar"); 
   menuItem.addActionListener( 
    new ActionListener(){ 
     public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
      Compactar(); 
     } 
    } 
   ); 
   ... 
   ... 
   this.setVisible(true); 
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  } 
  public static void main(String args[]){ 
   new CompactaDescompacta (); 
  } 
  public void Compactar(){ 
   JFrame Compactar= new JFrame("Compactar"); 
   Compactar.setLayout(null); 
   Compactar.setBounds(0,0,500,500); 
   JPanel1= new JPanel(); 
   JPanel2= new JPanel(); 
   JLabel3= new JLabel(); 
   JTextField4= new JTextField(); 
   ... 
   ... 
   JPanel1.setBounds(0,0,300,200); 
   JPanel2.setBounds(0,0,300,100); 
   JLabel3.setBounds(0,0,200,30); 
   JTextField4.setBounds(0,0,100,30); 
   ... 
   ... 
   JLabel3.setText("Tipocompactacao"); 
   JCheckBox4.setText("Conta"); 
   ... 
   ... 
   Compactar.add(JPanel1); 
   JPanel1.add(JPanel2); 
   JPanel2.add(JCheckBox4); 
   ... 
   ... 
   JButton17.addActionListener( 
    new ActionListener(){ 
     public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
      SaidaCompactar (); 
     } 
    } 
   ); 
   ... 
   ... 
  } 
} 

Ao clicar no botão Executar Interface será feita uma chamada para executar a 

interface gerada. 

 Para visualizar como ficaram os arquivos da classe Java final e do XML 

gerado o designer deve clicar nos botões “Visualizar Java” e “Visualizar XML” 

respectivamente. Para sair do assistente o designer deve clicar no botão “Sair”. 
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ANEXO II 
 

Questionário utilizado pelo para realizar o teste de usabilidade. 

Questionário de Avaliação do Sistema pelo Participante 

 O objetivo deste questionário é colher informações sobre a opinião do 

participante do teste de usabilidade que foi realizado utilizando o protótipo do 

Sistema. As informações fornecidas são vitais para o aprimoramento do sistema. Nas 

questões de marcar, favor circular o número correspondente ao grau de concordância. 

A não ser que esteja indicado, deverá ser marcada somente uma resposta por questão. 

Por favor, leia com atenção as questões a seguir e em caso de dúvida, solicite 

esclarecimento com o avaliador.  

1. Favor marcar o número correspondente ao grau que você mais concorda: 
 
a.  Facilidade de utilização  Difícil                    Fácil 

0    1    2    3    4    5  
b.  Organização das informações  Ruim                      Boa 

0    1    2    3    4    5 
c.  Layout das telas  Confuso                  Claro 

0    1    2    3    4    5  
d.  Nomenclatura utilizada nas telas (nome 

de comandos, títulos, campos, etc.)  
Confuso                 Claro 
0    1    2    3    4    5 

e.  Mensagens do sistema  Confusas               Claras 
0    1    2    3    4    5 

f.  Assimilação das informações  Difícil                    Fácil 
0    1    2    3    4    5 

g.  No geral, a realização do teste foi  Monótona       Interessante 
0    1    2    3    4    5 

 
2. Aponte situações em que você achou fácil utilizar no sistema: 
 
 
3. Aponte situações que você sentiu dificuldades: 
 
 
4. Você utilizou a descrição do BRIDGE do sistema em algum momento? 
Descreva em quais situações você utilizou a descrição da funcionalidade do sistema 
(comente também se as informações foram de pouca ou grande valia): 
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5. Diante do teste realizado, você acha que o programa atingiu o objetivo para o 
qual foi desenvolvido? Explique.  
 
 
6. O espaço abaixo é reservado para que você exponha sua opinião e sugira 
melhorias no sistema.  
 

Tópicos para Questionamento 

O objetivo deste questionário é sugerir alguns tópicos a serem discutidos em uma 
sessão de questionamento do participante após a realização do teste do protótipo 
BRIDGE 

Discussões a serem levantadas: 

1. Você acha que outras funções são necessárias neste produto? Quais?  
 
 
2. Você se sentiu confuso em algum momento durante a realização dos testes? 
Em quais momentos?  
 
 
3. Você recomendaria a aquisição deste produto a alguém? Por quê?  
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ANEXO III 
Respostas do questionário utilizado pelo para realizar o teste de usabilidade. 

Questionário de Avaliação do Sistema pelo 
Participante 

O objetivo deste questionário é colher informações sobre a opinião do participante do 
teste de usabilidade que foi realizado utilizando o protótipo do Sistema As 
informações fornecidas são vitais para o aprimoramento do sistema. Nas questões de 
marcar, favor circular o número correspondente ao grau de concordância. A não ser 
que esteja indicado, deverá ser marcada somente uma resposta por questão. Por 
favor, leia com atenção as questões a seguir e em caso de dúvida, solicite 
esclarecimento com o avaliador.  

1. Favor marcar o número correspondente ao grau que você mais concorda: 
a.  Facilidade de utilização Difícil                    Fácil 

0    1    2    3    4    5  
b.  Organização das informações Ruim                      Boa 

0    1    2    3    4    5 
c.  Layout das telas Confuso                  Claro 

0    1    2    3    4    5  
d.  Nomenclatura utilizada nas telas (nome 

de comandos, títulos, campos, etc.) 
Confuso                 Claro 
0    1    2    3    4    5 

e.  Mensagens do sistema Confusas               Claras 
0    1    2    3    4    5 

f.  Assimilação das informações Difícil                    Fácil 
0    1    2    3    4    5 

g.  No geral, a realização do teste foi Monótona       Interessante 
0    1    2    3    4    5 

 
2. Aponte situações em que você achou fácil utilizar no sistema: 
Criar elementos, definir os widgets e associar elementos. 
 
3. Aponte situações que você sentiu dificuldades: 
Tive dificuldades com o Assistente, mais especificamente para setar as propriedades. 
 
4. Você utilizou a Descrição da funcionalidade do sistema em algum 

momento?Descreva em quais situações você utilizou a descrição da 
funcionalidade do sistema (comente também se as informações foram de pouca 
ou grande valia): 

Só utilizei para ler antes da realização do teste 
 
5. Diante do teste realizado, você acha que o programa atingiu o objetivo para o 

qual foi desenvolvido? Explique.  
Acho que o objetivo foi alcançado, mas seria melhor ver um exemplo em que o 
código gerado fosse compilado e executado. 
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6. O espaço abaixo é reservado para que você exponha sua opinião e sugira 

melhorias no sistema.  
Eu acho que o assistente deve ser melhorado. A atribuição de valores às propriedades 
deve estar em uma interface separada da chamada de métodos. 
Tópicos para Questionamento 

O objetivo deste questionário é sugerir alguns tópicos a serem discutidos em uma 
sessão de questionamento do participante após a realização do teste do protótipo 
BRIDGE. Discussões a serem levantadas: 

4. Você acha que outras funções são necessárias neste produto? Quais?  
Eu acho que é necessária a inserção de um “help” ao sistema, explicando além das 
funcionalidades do sistema, alguns conceitos da IMML. 
 
5. Você se sentiu confuso em algum momento durante a realização dos testes? 
Em quais momentos?  
Como citei anteriormente, fiquei confuso no assistente. 
 
6. Você recomendaria a aquisição deste produto a alguém? Por quê?  
Sim, acho que ferramentas como esta podem aumentar o interesse pela linguagem 
IMML 
 
 
Anotações realizadas durante a realização das 
tarefas: 

Edição da especificação: 
Usuário tentou realizar operações na árvore, e viu que não é possível. 
Aconteceram alguns bugs que já foram corrigidos, antes do testes com os outros 
participantes. 
 

Questionário de Avaliação do Sistema pelo 
Participante 

O objetivo deste questionário é colher informações sobre a opinião do participante do 
teste de usabilidade que foi realizado utilizando o protótipo do Sistema As 
informações fornecidas são vitais para o aprimoramento do sistema. Nas questões de 
marcar, favor circular o número correspondente ao grau de concordância. A não ser 
que esteja indicado, deverá ser marcada somente uma resposta por questão. Por 
favor, leia com atenção as questões a seguir e em caso de dúvida, solicite 
esclarecimento com o avaliador.  
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1. Favor marcar o número correspondente ao grau que você mais concorda: 
a.  Facilidade de utilização  Difícil                    Fácil 

0    1    2    3    4    5  
b.  Organização das informações  Ruim                      Boa 

0    1    2    3    4    5 
c.  Layout das telas  Confuso                  Claro 

0    1    2    3    4    5  
d.  Nomenclatura utilizada nas telas (nome 

de comandos, títulos, campos, etc.)  
Confuso                 Claro 
0    1    2    3    4    5 

e.  Mensagens do sistema  Confusas               Claras 
0    1    2    3    4    5 

f.  Assimilação das informações  Difícil                    Fácil 
0    1    2    3    4    5 

g.  No geral, a realização do teste foi  Monótona       Interessante 
0    1    2    3    4    5 

 
2. Aponte situações em que você achou fácil utilizar no sistema: 
A forma objetiva na realização das tarefas 
 
3. Aponte situações que você sentiu dificuldades: 
Editar as propriedades dos widgets, no assistente 
 
4. Você utilizou a Descrição da funcionalidade do sistema em algum 

momento?Descreva em quais situações você utilizou a descrição da 
funcionalidade do sistema (comente também se as informações foram de pouca 
ou grande valia): 

Somente como leitura inicial. 
 
5. Diante do teste realizado, você acha que o programa atingiu o objetivo para o 

qual foi desenvolvido? Explique.  
Sim, parcialmente ainda existem alguns bugs. 
  
6. O espaço abaixo é reservado para que você exponha sua opinião e sugira 

melhorias no sistema.  
Colocar o botão de cancelar sempre por último. 
Correção dos bugs. 
Como o BRIDGE possui métodos editores, poderia exibir os arquivos gerados no fim 
do processo de geração. 
 
Tópicos para Questionamento 

O objetivo deste questionário é sugerir alguns tópicos a serem discutidos em uma 
sessão de questionamento do participante após a realização do teste do protótipo 
BRIDGE. Discussões a serem levantadas: 

7. Você acha que outras funções são necessárias neste produto? Quais?  
Sim, uma delas foi descrita anteriormente. 



125 

 
8. Você se sentiu confuso em algum momento durante a realização dos testes? 
Em quais momentos?  
Editar as propriedades dos widgets. 
 
9. Você recomendaria a aquisição deste produto a alguém? Por quê?  
Sim, porque este é um produto pioneiro na realização da tarefa de mapear IMML em 
Java. 
 
 
Anotações realizadas durante a realização das 
tarefas: 

Edição da especificação: 
Salvou o arquivo e clicou no botão sair, apareceu uma mensagem perguntando se 
deseja salvar, o usuário perguntou: “Não já tinha feito isso?”. 
 
Assistente: 
Dúvidas: Tenho que visualizar? 
O que faz o editar? 
Posso prosseguir daqui? 
Tenho que inserir alguma propriedade? 
Salvei? 
Pode editar a propriedade? 
Coloca a extensão do arquivo no final? 
 

Questionário de Avaliação do Sistema pelo 
Participante 

O objetivo deste questionário é colher informações sobre a opinião do participante do 
teste de usabilidade que foi realizado utilizando o protótipo do Sistema As 
informações fornecidas são vitais para o aprimoramento do sistema. Nas questões de 
marcar, favor circular o número correspondente ao grau de concordância. A não ser 
que esteja indicado, deverá ser marcada somente uma resposta por questão. Por 
favor, leia com atenção as questões a seguir e em caso de dúvida, solicite 
esclarecimento com o avaliador.  

1. Favor marcar o número correspondente ao grau que você mais concorda: 
a.  Facilidade de utilização  Difícil                    Fácil 

0    1    2    3    4    5  
b.  Organização das informações  Ruim                      Boa 

0    1    2    3    4    5 
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c.  Layout das telas  Confuso                  Claro 
0    1    2    3    4    5  

d.  Nomenclatura utilizada nas telas (nome 
de comandos, títulos, campos, etc.)  

Confuso                 Claro 
0    1    2    3    4    5 

e.  Mensagens do sistema  Confusas               Claras 
0    1    2    3    4    5 

f.  Assimilação das informações  Difícil                    Fácil 
0    1    2    3    4    5 

g.  No geral, a realização do teste foi  Monótona       Interessante 
0    1    2    3    4    5 

 
2. Aponte situações em que você achou fácil utilizar no sistema: 
Editar ou criar uma especificação IMML. 
 
3. Aponte situações que você sentiu dificuldades: 
Mapear os widgets e associar os elementos aos widgets, devido a falta de 
conhecimento em Java. 
 
4. Você utilizou a Descrição da funcionalidade do sistema em algum 

momento?Descreva em quais situações você utilizou a descrição da 
funcionalidade do sistema (comente também se as informações foram de pouca 
ou grande valia): 

Sim, para mapear widgets e para associar os elementos aos widgets. 
 
5. Diante do teste realizado, você acha que o programa atingiu o objetivo para o 

qual foi desenvolvido? Explique.  
Sim, porém podia ser mais explicado 
 
6. O espaço abaixo é reservado para que você exponha sua opinião e sugira 

melhorias no sistema.  
Inserir botões de sair em todas as telas de definições do vocabulário; 
Alterar a ordem dos botões para: Incluir, Editar, Salvar, Excluir, Cancelar e Sair 
No assistente, quando for editar os elementos, deve habilitar o botão de excluir só 
depois de selecionar. 
Ainda em editar elementos, embaixo da lista de propriedades deve-se ter a seguinte 
ordem: campo texto, botão incluir, botão excluir. 
 

Tópicos para Questionamento 

O objetivo deste questionário é sugerir alguns tópicos a serem discutidos em uma 
sessão de questionamento do participante após a realização do teste do protótipo 
BRIDGE. Discussões a serem levantadas: 

7. Você acha que outras funções são necessárias neste produto? Quais?  
Seria necessária uma figurinha, está tudo muito textual. 
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8. Você se sentiu confuso em algum momento durante a realização dos testes? 
Em quais momentos?  
Sim, no mapeamento dos widgets e na associação dos elementos aos widgets. 
 
9. Você recomendaria a aquisição deste produto a alguém? Por quê?  
Lógico!! Para aumentar o conhecimento de IMML junto com o Java!! 
 
 
Anotações realizadas durante a realização das 
tarefas: 

Edição da especificação: 
Salvou o arquivo e clicou no botão sair, apareceu uma mensagem perguntando se 
deseja salvar, o usuário perguntou: “E agora?”. 
 
Mapeamentos: 
O Usuário perguntou: 
“Não conheço Java, como eu faço o mapeamento dos widgets?”. 
 
Assistente: 
Tentou editar um elemento e aconteceram três situações diferentes: 
Perguntou: 
“Posso dar dois cliques?” 
Ao tentar um que não estava associado a widget, apareceu a mensagem de erro e 
exclamou: 
“Ahhh, gostei da mensagem” 
Ao conseguir entrar na edição Usuário falou (por não saber Java): 
“Agora acabou tudo” 
Após uma explicação, voltou a realizar a tarefa e perguntou: 
“Como vou incluir uma propriedade se o botão de incluir está desabilitado?” 



128 

ANEXO IV 
Arquivo de vocabulários, contendo os elementos IMML, os widgets e as 

associações entre eles. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
<Configurações> 
<Widgets> 

<JMenu> 
 <Biblioteca>javax.swing.JMenu</Biblioteca>  
 <Inserção>additem</Inserção>  
</JMenu> 
<JPanel> 
 <Biblioteca>javax.swing.JPanel</Biblioteca>  
 <Inserção>add</Inserção>  
</JPanel> 
<JLabel> 
 <Biblioteca>javax.swing.JLabel</Biblioteca>  
 <Inserção />  
</JLabel> 
<JCaption> 
 <Biblioteca>javax.swing.JCaption</Biblioteca>  
 <Inserção />  
</JCaption> 

 <JFrame> 
  <Biblioteca>javax.swing.JFrame</Biblioteca>  
  <Inserção>add</Inserção>  
 </JFrame> 
 <JButton> 
  <Biblioteca>javax.swing.JButton</Biblioteca>  
  <Inserção />  
 </JButton> 
 <JTextField> 
  <Biblioteca>javax.swing.JTextField</Biblioteca>  
  <Inserção />  
 </JTextField> 
 <JTextArea> 
  <Biblioteca>javax.swing.JTextArea</Biblioteca>  
  <Inserção />  
 </JTextArea> 
</Widgets> 
<Elementos> 
 <Perceive-Information />  
 <Combine />  
 <Select-Information />  
 <Activate />  
 <Enter-Information />  
 <Select />  
 <Join />  
</ Elementos > 
< ElementoWidget> 
 <Perceive-Information> 
  <JLabel />  
 </Perceive-Information> 
 <Combine> 
  <JFrame />  
  <JPanel />  
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 </Combine> 
 <Select-Information />  
 <Activate> 
  <JButton />  
  <JMenu />  
 </Activate> 
 <Enter-Information> 
  <JTextArea />  
  <JTextField />  
 </Enter-Information> 
 <Select />  
  </ElementoWidget> 
  </Configurações> 
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ANEXO V 
Arquivo de transformação, através do qual será feita a transformação do 

arquivo XML (que descreve as opções do designer) no arquivo java final, que 

implementa as interfaces. 

<?xml version="1.0" ?>  
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"> 
 <xsl:output method="text" indent="no" />  
 <xsl:template match="/"> 
  <xsl:for-each select="XMLparaJAVA/widget/biblioteca"> 
   <xsl:text>import</xsl:text>  
   <xsl:apply-templates />  
   <xsl:text>;</xsl:text>  
  </xsl:for-each> 
  <xsl:text>import javax.swing.JFrame;</xsl:text>  
  <xsl:text>public class</xsl:text>  
  <xsl:apply-templates select="XMLparaJAVA/Classe" />  
  <xsl:text>extends JFrame{</xsl:text>  
  <xsl:for-each select="XMLparaJAVA/widget"> 
   <xsl:apply-templates select="tipo" />  
   <xsl:text />  
    <xsl:apply-templates select="nome" />  
   <xsl:text>;</xsl:text>  
  </xsl:for-each> 
  <xsl:text>public</xsl:text>  
  <xsl:apply-templates select="XMLparaJAVA/Classe" />  
  <xsl:text>(){</xsl:text>  
  <xsl:text>super("</xsl:text>  
  <xsl:apply-templates select="XMLparaJAVA/Classe" />  
  <xsl:text>");</xsl:text>  
  <xsl:for-each select="XMLparaJAVA/widget"> 
   <xsl:apply-templates select="nome" />  
   <xsl:text>= new</xsl:text>  
   <xsl:apply-templates select="tipo" />  
   <xsl:text>();</xsl:text>  
  </xsl:for-each> 
  <xsl:for-each select="XMLparaJAVA/widget"> 
   <xsl:for-each select="propriedade"> 
    <xsl:apply-templates select="../nome" />  
    <xsl:text>.</xsl:text>  
    <xsl:apply-templates />  
    <xsl:text>;</xsl:text>  
   </xsl:for-each> 
  </xsl:for-each> 
  <xsl:for-each select="XMLparaJAVA/widget/insercao"> 
   <xsl:apply-templates />  
   <xsl:text>;</xsl:text>  
  </xsl:for-each> 
  <xsl:text>setLayout(null);</xsl:text>  
  <xsl:text>this.setBounds(0,0,500,500);</xsl:text>  
  <xsl:text>this.setVisible(true);</xsl:text>  
  <xsl:text>} }</xsl:text>  
 </xsl:template> 
  </xsl:stylesheet>  
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