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RESUMO 

 

 

 

 

Este trabalho apresenta uma ontologia para a descrição da semântica da IMML (Interactive 

Message Modeling Language), uma linguagem baseada em XML para a descrição de 

interfaces de usuários. A ontologia apresenta a descrição dos elementos da IMML incluindo 

uma descrição em linguagem natural e também as relações e regras semânticas. Esta ontologia 

está implementada em OWL-DL, a linguagem padrão para a construção de ontologias 

recomendada pelo W3C. A descrição da semântica na forma de uma ontologia permite que a 

mesma seja descrita em uma linguagem que pode ser processada por computadores. Como 

conseqüência, podemos construir ferramentas para validar semanticamente uma especificação 

e construir diferentes representações para a semântica. 

 

 

Área de Concentração: Engenharia de Software. 

Palavras-chave: Linguagem de Descrição de Interface do Usuário, Semântica, Ontologia, 

IMML. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This work presents an ontology to describe the semantics of IMML (Interactive Message 

Modeling Language) an XML-based User Interface Description Language.  The ontology 

presents the description of all IMML elements including a natural language description and 

semantic rules and relationships. The ontology is implemented in OWL-DL, a standard 

language to ontology description that is recommended by W3C. Our main goal is to describe 

the semantic using languages and tools that can be processed by computers. As a 

consequence, we develop tools to the validation of a user interface specification and also to 

present the semantic description in different views. 

 

 

Area of Concentration: Software Engineering. 

Key words: User Interface Description Language, Semantic, Ontology, IMML. 
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Capítulo 1 
 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

Este capítulo apresenta uma breve introdução ao contexto e aos problemas que motivam nossa 

proposta de pesquisa envolvendo a IMML. Em seguida define os objetivos principais deste 

trabalho que de alguma forma buscam soluções aos problemas apontados. Por fim o capítulo 

descreve como o presente documento está estruturalmente organizado. 

 

 

1.1 Motivação 

 

 

De acordo com Trewin et al. (2003), os problemas atuais de usabilidade e adaptabilidade 

relacionadas a Interação Humano-Computador (IHC) ressuscitaram o interesse no uso de 

linguagens abstratas para representar interfaces de usuário (IU). Se estas linguagens 

fornecerem características ideais, sua adoção representa uma oportunidade significativa de 

avançar em aspectos da usabilidade universal, tais como: simplicidade, flexibilidade, 

extensibilidade, personalização, multi-contexto, multi-plataforma, interoperabilidade, etc. 

 

A utilização de Linguagens de Descrição de Interface de Usuário (LDIU) tem aumentado 

bastante nos últimos anos, especialmente pela necessidade de desenvolver interfaces de 

usuários para múltiplas plataformas ou dispositivos. Uma LDIU é uma linguagem 

computacional de alto nível para a descrição das características da interface do usuário de 

uma aplicação interativa. Usando uma LDIU é possível descrever diferentes aspectos de uma 
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interface do usuário de forma abstrata e independente de plataforma ou dispositivo. A partir 

desta descrição, ferramentas podem gerar interfaces de usuários finais com as características 

específicas de cada dispositivo (por exemplo, tamanho de tela). Por terem sido geradas a 

partir de uma mesma especificação abstrata, as interfaces de usuários finais resultantes podem 

preservar os mesmos modelos de interação subjacentes. 

 

A IMML (Linguagem de Modelagem da Mensagem Interativa, em inglês) é uma LDIU 

abstrata que se fundamenta no Desenvolvimento de Interface de Usuário Baseado em 

Modelos (DIUBM) (PUERTA; EISENSTEIN, 1999) e na Engenharia Semiótica (DE 

SOUZA, 2005). A IMML é baseada em XML (eXtensible Markup Language), o que facilita 

seu processamento por ferramentas de desenvolvimento de interface do usuário (LEITE, 

2003). 

 

Como toda linguagem, uma LDIU envolve a definição da sintaxe e da semântica da mesma. A 

sintaxe define como as características da interface do usuário são expressas nos termos da 

linguagem; e a semântica define o que estas características significam no mundo real 

(SOUCHON; VANDERDONCKT, 2003). A IMML está em fase de desenvolvimento, sua 

sintaxe foi definida em XMLSchema e a semântica foi descrita em linguagem natural 

(COSTA NETO, 2005). A semântica descrita em linguagem natural facilita a compreensão 

por humanos mas dificulta bastante o processamento desta semântica por máquinas. 

 

Este trabalho tem como objetivo descrever a semântica da IMML utilizando um formalismo 

computacional que possa ser ao mesmo tempo compreensível por humanos (designers) e 

processável por máquinas (agentes). A idéia geral é que a mesma seja utilizada por designers 

como referência para o aprendizado da linguagem e a sua utilização em projetos de interface 

do usuário; bem como por sistemas para suporte a ferramentas de verificações, comparações e 

traduções entre a IMML e outras linguagens. 

 

Segundo os autores Daum e Merten (2002), a definição da semântica de uma linguagem pode 

ser especificada utilizando-se ontologia. Desta forma, este trabalho apresenta a criação e a 

implementação de uma ontologia que descreve a semântica da IMML. Ela será usada como 

referência na utilização da linguagem e em futuras ferramentas do ambiente da IMML. Além 

disso, vamos mostrar como a ontologia pode ser utilizada para validar uma especificação em 



 

 

15 

IMML utilizando um validador de ontologias verificando a consistência das regras semânticas 

da IMML. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

Este trabalho tem como objetivo principal descrever a semântica da linguagem IMML 

utilizando ontologia, criando um novo artefato que fará parte da estrutura da mesma. Para isto, 

apresentamos os seguintes objetivos específicos: 

• Criar e implementar a ontologia da IMML para descrever a semântica da mesma, 

que será usada como referência na utilização da linguagem e em futuras ferramentas de apoio 

ao ambiente da IMML. 

• Validar a ontologia da IMML utilizando um validador de ontologias e instanciando 

uma especificação IMML para verificar a consistência das regras semânticas da IMML. 

 

 

1.3 Metodologia 

 

 

Para a construção da ontologia da IMML utilizamos o ambiente de desenvolvimento de 

ontologias Protégé, juntamente com o plugin para OWL-DL (Web Ontology Language-

Description Logic) (OWL, 2004), uma linguagem axiomática para a construção de ontologias 

recomendada pelo W3C (World Wide Web Consortium).  

 

Para validar a ontologia da IMML usamos inicialmente o validador de ontologias (reasoner) 

RacerPro (Renamed ABox and Concept Expression Reasoner Professional) recomendado 

pelo W3C. Um segundo passo para a validação é a instanciação da ontologia da IMML para 

um estudo de caso de uma especificação IMML com o objetivo de verificar a consistência das 

regras semânticas definidas na ontologia da IMML. 
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1.4 Estrutura do Trabalho 

 

 

O restante deste documento está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2  apresenta 

inicialmente alguns conceitos básicos relacionados as LDIU´s, o DIUBM e a Engenharia 

Semiótica que fundamentam a IMML. Em seguida, mostra um pouco da história da IMML e 

seus modelos. Por fim descreve resumidamente os principais projetos de pesquisa 

relacionados a IMML. 

 

O Capítulo 3 apresenta os fundamentos ligados à semântica e ontologia relacionados ao nosso 

trabalho de pesquisa. Esta fundamentação tem como objetivo facilitar a compreensão dos 

conceitos utilizados em nossa proposta de ontologia para a descrição da semântica da IMML. 

 

O Capítulo 4 descreve rapidamente os principais trabalhos relacionados à descrição de 

semânticas de LDIU´s, fazendo uma análise dos mesmos mostrando o diferencial da nossa 

proposta. Apresenta ainda os principais benefícios na utilização de ontologia para a descrição 

da semântica da IMML. 

 

O Capítulo 5 define inicialmente todos os recursos necessários para a construção da ontologia 

da IMML tais como a linguagem e as ferramentas a serem utilizadas na implementação da 

mesma. Em seguida detalha passo a passo todo o processo de construção da ontologia. 

 

O Capítulo 6 apresenta a ontologia da IMML. Inicialmente mostra o modelo conceitual da 

IMML e depois a ontologia da IMML para cada termo da linguagem. 

 

O Capítulo 7 descreve passo a passo todo o processo de validação da ontologia da IMML, 

desde a criação até a validação final através da instanciação da ontologia da IMML com a 

especificação IMML do estudo de caso da aplicação do “Banco Rico”. 

 

Por fim, o Capítulo 8 relata as considerações finais deste trabalho e detalha as principais 

contribuições, limitações e propostas de trabalhos futuros relacionados a este trabalho de 

pesquisa. 
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Capítulo 2 
 

 

 

 

 

2 IMML - Interactive Message Modeling Language 
 

 

Para que se tenha uma compreensão melhor do contexto e dos problemas que envolvem este 

trabalho de pesquisa, apresentamos inicialmente alguns conceitos básicos relacionados às 

Linguagens de Descrição de Interfaces de Usuários, ao Desenvolvimento de Interface de 

Usuários Baseada em Modelos e a Engenharia Semiótica que fundamentam a IMML. Em 

seguida, mostramos um pouco da história da IMML e seus modelos. Por fim descrevemos 

resumidamente os principais projetos relacionados a IMML. 

 

 

 

2.1 Conceitos Básicos 

 

 

A IMML é uma Linguagem de Descrição de Interface de Usuário (LDIU) abstrata que tem 

seus fundamentos no Desenvolvimento de IU Baseado em Modelos (DIUBM) e na 

Engenharia Semiótica. Estas características diferenciam a IMML de grande parte das LDIU`s 

existentes e possibilitam o desenvolvimento de interfaces de usuários multi-plataforma. Os 

principais conceitos relacionados as LDIU`s, ao DIUBM e a Engenharia Semiótica são 

apresentados brevementos nas sub-seções a seguir. 
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2.1.1 Linguagem de Descrição de Interface de Usuário (LDIU) 
 

 

Os problemas atuais de usabilidade e adaptabilidade relacionadas à Interação Humano-

Computador (IHC) motivaram o interesse no uso de linguagens abstratas para representar 

interfaces de usuário. A representação abstrata não supõe nenhum tipo de IU em particular e 

deve idealmente fornecer toda a informação necessária para construir uma interface para 

qualquer usuário.  Dada uma representação abstrata suficientemente expressiva, as interfaces 

de usuário para vários contextos podem ser desenvolvidas rapidamente usando ferramentas de 

apoio, podendo ser gerada de forma totalmente automática (TREWIN et al., 2003).   

 

De acordo com Trewin et al. (2003), muitas linguagens abstratas para a representação da 

interface de usuário estão sendo desenvolvidas nos últimos anos.  Se estas linguagens 

fornecerem características ideais e necessárias, sua adoção representa uma oportunidade 

significativa de avançar em aspectos da usabilidade universal, tais como: simplicidade, 

flexibilidade, extensibilidade, personalização, multi-contexto, multi-plataforma, 

interoperabilidade, etc. 

 

Uma Linguagem de Descrição de Interface de Usuário (LDIU) é uma linguagem de 

especificação que descreve as características de uma interface de usuário para sistemas 

interativos. Uma LDIU é composta por uma sintaxe, que define os termos e a gramática da 

linguagem, e uma semântica, que define o significado e as relações entre os termos 

(SOUCHON; VANDERDONCKT, 2003). 

 

Segundo Limbourg et al. (2004), várias pesquisas em IHC definem linguagens orientadas a 

diferentes aspectos da interface do usuário. Uma LDIU deve acumular os objetivos 

apresentados a seguir em uma linguagem simples: 

 

• Ser uma linguagem de especificação, 

• Ter um formato de uma comunicação, 

• Expressar portabilidade em toolkits virtuais, 

• Suportar a sensibilidade ao contexto, 

• Assegurar portabilidade entre plataformas, mantendo sua consistência, 

• Capturar requisitos da IU em uma definição abstrata estável no tempo, 
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• Melhorar a reusabilidade do design da IU, 

• Suporte a extensibilidade e adaptabilidade das IUs, 

• Usar uma descrição que permita a geração automática do código da IU. 

 

Estas linguagens de modelagem podem descrever a interface de usuário em diferentes níveis 

de abstração de acordo com a fase do processo de design para a qual as mesmas são 

utilizadas. Algumas linguagens podem servir para especificar todos os modelos declarativos 

que compõem o modelo da interface e podem ser utilizadas durante todo o processo de 

desenvolvimento, enquanto outras só podem ser utilizadas em determinados níveis 

(PRIBEANU et al., 2001).  

 

Baseando-se nesta idéia são construídos diversos artefatos de desenvolvimento e ferramentas 

que evitam a necessidade de utilizar uma linguagem de programação. O designer utiliza 

notações de alto nível de abstração para especificar estes modelos ou descrições declarativas 

da interface do usuário. 

 

A maioria das LDIUs atuais são linguagens de marcação baseadas em XML (eXtensible 

Markup Language) (BRAY et al., 1998), que é um padrão recomendado pelo W3C (World 

Wide Web Consortium), bem estabelecido e extensível, que pode trabalhar com novas 

plataformas sem muitas mudanças. Além disto, XML é uma linguagem declarativa e pode ser 

usada facilmente por não programadores ou usuários ocasionais (SOUCHON; 

VANDERDONCKT, 2003). 

 

As linguagens baseadas em XML são ideais para o suporte a adaptabilidade de interfaces 

graças a sua versatilidade de manutenção, extensões e capacidade de refinamento que os 

documentos XML proporcionam (MOLINA, 2003). Estas linguagens são especialmente 

adequadas para a especificação de interfaces independentes de dispositivo, plataforma e 

contexto de uso. 

 

A aceitação da XML como padrão de descrição de dados possibilitou um crescente número 

das LDIUs. Conforme mostra Trewin et al. (2003), existe atualmente uma grande variedade 

destas linguagens endereçadas a vários propósitos e que descrevem a interface em diferentes 

níveis de abstração, tais como: UIML, XIML, USIXML, Teresa XML, AUIML e XUL. 
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A diferença entre os níveis de abstração que uma linguagem pode descrever faz com que 

algumas sejam menos expressivas que outras, e conseqüentemente, não apropriadas para o 

desenvolvimento de algumas IUs. Em 2003, Souchon e Vanderdonckt (2003) e Trewin et al. 

(2003) realizaram uma vasta investigação entre as mais significativas LDIUs baseadas em 

XML, apresentando as principais características de cada uma delas. 

 

 

2.1.2 Desenvolvimento de Interface de Usuário Baseado em Modelos 
(DIUBM) 
 

 

Segundo Puerta (1997), o Desenvolvimento de Interface de Usuário Baseado em Modelos 

(DIUBM) explora a idéia de usar modelos de interface declarativa para guiar o processo de 

desenvolvimento de interfaces. Geralmente esse processo se inicia com a definição desse 

modelo declarativo abstrato, representando todos os aspectos relevantes da interface do 

usuário, escrito em linguagem de descrição de IU que possibilita construir e refinar esse 

modelo abstrato para gerar a interface concreta do usuário. 

 

Os benefícios que a abordagem oferece estão na facilidade que o designer tem para guiar o 

processo de design, permitir a documentação dos modelos e prover adaptabilidade de 

interfaces. Os autores Puerta e Eisenstein (1999) propuseram um framework para o design de 

interface de usuário baseada em modelos cujos componentes básicos são: 

 

• Modelo de tarefa - descreve a organização dinâmica e estática das tarefas que 

podem ser realizadas pelos usuários de uma aplicação através de uma interface; 

• Modelo de domínio - descreve os objetos do domínio especificando seus atributos, 

métodos e relacionamentos. Os objetos do domínios são os objetos disponíveis para o usuário 

ver, acessar e manipular através de uma interface; 

• Modelo de usuário - este modelo é usado para caracterizar os diferentes tipos de 

usuários de uma aplicação e especificar suas percepções acerca das tarefas e organização do 

trabalho, seus privilégios de acesso aos objetos de domínio e suas preferências de 

modalidades de interação; 
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• Modelo de apresentação - descreve os elementos visuais, tácteis e auditivos que 

uma interface oferece a seus usuários. O comportamento destes elementos é descrito pelo 

modelo de diálogo; 

• Modelo de diálogo - descreve como será o processo de interação entre a interface e 

o usuário, especificando o comportamento dos elementos do modelo de apresentação. 

 

Na abordagem baseada em modelos, os aspectos de interatividade são considerados como as 

principais dimensões de usabilidade da interface do usuário. A interatividade contribui para a 

qualidade do sistema com relação à facilidade de uso, facilidade de aprendizagem e 

produtividade do usuário e é definido pelo modelo de interação (tarefa e diálogo), um dos 

principais interesses em pesquisas em Interação Humano-Computador, que define as 

atividades que o usuário deve executar para comandar as funções do sistema com sucesso 

(LEITE, 2005). 

 

Um outro aspecto muito importante de usabilidade é a funcionalidade, que é um dos interesses 

principais da Engenharia de Software e é definida pelo modelo funcional (domínio) que 

descreve as informações e as funções do domínio, estabelecendo a qualidade do software com 

relação ao “o que” o sistema fornece para satisfazer as necessidades do usuário.  

 

 

2.1.3 A Engenharia Semiótica 
 

 

Para a Engenharia Semiótica um aspecto que tem impacto importante na usabilidade é a 

comunicabilidade, que é a qualidade de sistemas interativos em comunicar eficaz e 

eficientemente aos usuários as intenções subjacentes do design da IU (PRATES; DE SOUZA; 

BARBOSA, 2000). 

 

A Engenharia Semiótica é uma abordagem na qual os sistemas computacionais são vistos 

como artefatos de meta-comunicação. Nesta abordagem, a interface de um sistema é vista 

como sendo uma mensagem enviada pelo designer ao usuário (DE SOUZA, 1993). Esta 

mensagem tem como objetivo comunicar ao usuário a resposta a duas perguntas 

fundamentais: 
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• Qual a interpretação do designer sobre o(s) problema(s) do usuário? A resposta a 

esta pergunta define as funcionalidades da aplicação, ou seja, seu modelo funcional. Isto é, o 

que o designer proporciona ao usuário; e 

• Como o usuário pode interagir com a aplicação para resolver este(s) problema(s)? 

A resposta a esta pergunta define a forma como o usuário deve interagir com a aplicação, ou 

seja, seu modelo de interação. 

 

O usuário concebe a resposta a estas perguntas à medida que interage com a aplicação. Além 

disso, como esta mensagem (interface) é ela mesma capaz de trocar mensagens com o 

usuário, ela é um artefato de comunicação sobre comunicação, ou meta-comunicação (DE 

SOUZA, 2005). 

 

A Engenharia Semiótica considera que a mensagem do designer para o usuário descreve os 

aspectos de funcionalidade, interatividade e comunicabilidade. A funcionalidade refere-se às 

tarefas que o designer considera que usuário quer realizar com a aplicação. A interatividade 

refere-se à forma como o designer pretende que o usuário utilize a aplicação para realizar as 

tarefas. A comunicabilidade refere-se à maneira como o designer comunica os aspectos de 

funcionalidade e interatividade (LEITE, 2005).  

 

 

2.2 A IMML e seus Modelos 

 

 

A IMML (LEITE, 2003) é uma evolução da LEMD (Linguagem de Especificação da 

Mensagem do Designer) (LEITE, 1998) que passou por uma série de transformações em sua 

sintaxe com o aperfeiçoamento, adaptação e surgimento de novas tecnologias relacionadas as 

LDIUs. A sintaxe da LEMD é composta de sua gramática, que foi definida inicialmente em 

BNF (Backus-Naur Form), e do seu vocabulário com os termos da linguagem. A gramática da 

IMML foi redefinida em XML Schema (FALLSIDE, 2001) para facilitar o processamento por 

ferramentas de desenvolvimento de IU, e também pode ser chamada de esquema da IMML. 
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De acordo com Carlson (2002), um esquema é uma especificação dos termos, atributos e 

estruturas válidos para um vocabulário em particular e fornecem documentação para autores, 

ferramentas de autoria com base em computador e é uma especificação usada para validar a 

correção de documentos baseados em XML. 

 

Atualmente a sintaxe da IMML é formada por seu vocabulário e sua gramática. O vocabulário 

é composto pelos termos (elementos) da linguagem, que foram definidos com base na XML. 

A gramática é o esquema da linguagem e foi definida em XML Schema (COSTA NETO, 

2005). Como a IMML é uma linguagem baseada em XML, além da sintaxe específica da 

IMML, um documento IMML deve obedecer a todas as regras para escrever um documento 

XML “bem-formado”. 

 

Em Costa Neto (2005), Leite (2003) e Leite (2005), também está descrita a semântica 

informal da IMML através da descrição dos conceitos e termos da linguagem, representando o 

significado e a composição de cada termo, com o objetivo de facilitar o entendimento da 

linguagem e evitar interpretações ambíguas. Esta descrição foi feita utilizando-se linguagem 

natural. 

 

O conhecimento da sintaxe e da semântica informal da IMML é importante, pois possibilita o 

entendimento de como a linguagem define e estrutura seus documentos e possibilita saber a 

melhor forma para escrever, ler e processar especificações de IU definidas em IMML.  

 

A IMML é um formalismo lingüístico para a especificação da interface do usuário em um 

nível abstrato que orienta o design integrando os aspectos funcionais, interativos e 

comunicativos da interface e possibilitando a especificação da interface através de três 

modelos abstratos: modelo de domínio, modelo de interação e modelo de comunicação 

(LEITE, 2005). Estes modelos foram criados para fornecer um maior controle em níveis 

diferentes de abstração possibilitando o mapeamento entre os mesmos. 

 

No modelo de domínio é descrita a funcionalidade da interface, no modelo de interação é feita 

a descrição do processo de interação entre usuário-interface e é no modelo de comunicação 

onde o designer deve passar a mensagem ao usuário para comunicar sobre o que foi definido 

nos modelos anteriores, ou seja, como serão apresentados os comandos e os resultados.  
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2.2.1 Modelo de Domínio 
 

 

O Modelo de Domínio (domain-model) determina a funcionalidade do sistema, ou seja, aquilo 

que um sistema permite fazer com os objetos e funções do domínio. Os objetos do domínio 

(domain-object) são os objetos que o usuário conhece em seu domínio. No nível de interface 

eles são representados por signos de interface do usuário (ícones, labels ou widgets). As 

funções do domínio (domain-function) referem-se aos processos executados pelo computador 

que mudam o estado de um objeto do domínio. Do ponto de vista do usuário é um serviço 

computacional que realiza um caso de uso. Uma função do domínio deve definir os operandos 

de entrada e saída (objetos do domínio), pré-condições, pós-condições, controle da execução e 

estado da execução. 

 

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, o designer deve determinar o nome do objeto e o 

tipo de representação. Em caso de objeto com estruturas mais complexas, este deverá possuir 

elementos <item>, que fazem referências a outros objetos, ou constantes, num conjunto finito. 

 

Para exemplificarmos mostraremos a seguir partes de uma especificação IMML para uma 

aplicação bancária (“Banco Rico”), que pode ser vista na integra no Anexo B. A Figura 2-1 

exibe a especificação do objeto de domínio, que determina para um sistema bancário um 

objeto composto chamado “Extrato”, possuindo dois itens: transação e saldo. 

 

<domain-object name="Extrato" type="composed-object"> 

 <item domain-object="Transação" />  

 <item domain-object="Saldo" />  

</domain-object> 

Figura 2-1: Objeto de Domínio “Extrato”. 
 

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

muda o estado da aplicação, isto é, dos objetos do domínio e seus relacionamentos. Ela pode 

ser vista como um serviço computacional que realiza um caso de uso.  
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Para especificar uma função de domínio (<domain-function>) em IMML o designer deve 

determinar o nome da função e os operandos de entrada (<input-operands>) e saída (<output-

operands>), que são os objetos de domínio, atributos e/ou relacionamentos que são usados ou 

afetados pela execução da função. As pré (<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 2-2 exibe a especificação IMML da função de domínio “EmitirExtrato”, possuindo 

seus operandos de entrada e saída, controles e estados. 

 

<domain-function name="EmitirExtrato"> 

  <input-operands> 

 <item domain-object="Conta" />  

 <item domain-object="Agencia" />  

 <item domain-object="Senha" />  

 <item domain-object="DataInicio" />  

 <item domain-object="DataFim" />  

  </input-operands> 

  <output-operands> 

 <item domain-object="Extrato" />  

  </output-operands> 

  <controls> 

 <control name="Consultar" from-state="initial" to-state="Consultando" />  

 <control automatic="yes" from-state="Consultando" to-state="final" />  

  </controls> 

  <states> 

 <state name="initial" />  

 <state name="Consultando" />  

 <state name="final" />  

  </states> 

</domain-function> 

Figura 2-2: Função de domínio “EmitirExtrato”. 
 

 

2.2.2 Modelo de Interação 
 

 

O Modelo de Interação (interaction-model) representa o processo de interação entre o usuário 

e a aplicação através de sua interface, definindo as ações do usuário para comandar as funções 

de domínio. Esse modelo é composto de tarefas que são estruturadas em comandos e 

resultados de funções compostas de interações básicas. 
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Uma interação básica (basic-interaction) se refere a uma determinada interação do usuário 

com a interface através de uma ação, tal como clicar num botão, selecionar um elemento 

numa lista, digitar um texto ou número e visualizar um resultado. A IMML possui as 

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

informação (select-information), ativar controles (activate), visualizar informação (perceive-

information) e navegar entre tarefas e funções (go). 

 

As estruturas de interação (interaction-structure) 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 e podem ser aninhadas com outras estruturas. 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 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 específica para ser realizada. 

 

Um comando de função (function-command) é usado para inserir informação e para controlar 

a execução de funções do domínio, possibilitando ao usuário iniciar, parar, pausar ou cancelar 

a execução de alguma função. Ele deve providenciar informação para estabelecer os 

operandos de função e para permitir ao usuário, o controle da execução da função. É 

importante informar que cada comando de função deve estar associado com uma função de 

domínio. Uma função de domínio pode estar associada a vários comandos de função. Um 

comando de função é uma composição de várias interações básicas de uma forma estruturada, 

onde uma interação básica se refere a ações do usuário ao interagir com um widget de 

interface. A Figura 2-3 exibe o comando de função para a função de domínio “EmitirExtrato”, 

possuindo suas estruturas de interação e interações básicas. 

 

<function-command name="Extrato" domain-function="EmitirExtrato"> 

 <select> 

  <sequence> 

   <enter-information domain-object="Conta" />  

   <enter-information domain-object="Agencia" />  

   <enter-information domain-object="Senha" />  

   <select> 

    <join> 
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         <perceive-information>Escolha o mês que   

    deseja consultar extrato 

                               </perceive-information>  

         <enter-information domain-object="Mes" />  

    </join> 

    <join> 

         <perceive-information>Digite a data de inicio  

     e final, ou somente a data de inicio 

                               </perceive-information>  

         <enter-informationdomain-object="DataInicio"/>  

         <enter-information domain-object="DataFim" />  

    </join> 

   </select> 

   <activate control="Consultar" />  

  </sequence> 

  <go direction="away" />  

 </select> 

</function-command> 

Figura 2-3: Comando de função para a função de domínio “EmitirExtrato”. 
 

Os resultados de funções (function-result) são saídas das funções do domínio que podem ser 

objetos de domínio, avisos de alerta ou mensagens de erro que fornecem feedback ao usuário. 

Elas provêem uma resposta para o usuário sobre o processo de interação, sendo, desta forma, 

responsável por informar ao usuário o resultado da interação ocorrida. A Figura 2-4 exibe o 

resultado de função “SaidaExtrato” para a função de domínio “EmitirExtrato”, possuindo suas 

estruturas de interação e interações básicas. 

 

<function-result name="SaidaExtrato" domain-function="EmitirExtrato"> 

 <perceive-information domain-object="Extrato" />  

</function-result> 

Figura 2-4: Resultado de função “SaidaExtrato”. 
 

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. 

O papel da tarefa é organizar de forma estruturada, através de estruturas de controle, um 

conjunto de comandos necessários para organizar as atividades de usuário para atingir uma 

meta. A meta, embora não especificada de forma explicita na IMML, pode ser inferida de 

acordo com os estados inicial e final das funções associadas aos comandos que compõem a 

tarefa.  

 

A Figura 2-5 exibe a tarefa “EmitirExtrato”, possuindo a estruturas de interação sequence, o 

comando de função “Extrato” e o resultado de função “SaidaExtrato”. 

 

<task name="EmitirExtrato"> 

 <sequence> 

  <do function-command="Extrato" />  
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  <do function-result="SaidaExtrato" />  

 </sequence> 

</task> 

Figura 2-5: Tarefa “EmitirExtrato”. 
 

 

2.2.3 Modelo de Comunicação 
 

 

O Modelo de Comunicação (communication-model) se refere à mensagem global que o 

designer constrói para comunicar ao usuário a mensagem do domínio e da interação.  Ele 

deverá determinar a comunicabilidade do sistema, que segundo Prates, De Souza e Barbosa 

(2000), “é a qualidade que determina se o sistema comunica eficientemente e efetivamente 

aos usuários as intenções pretendidas pelo designer”. Este aspecto é de fundamental 

importância para um sistema interativo, seguindo a visão da Engenharia Semiótica. 

 

Os elementos do modelo de comunicação contêm três elementos principais: o meio de 

comunicação através do qual ocorre o processo metacomunicativo (em inglês, foi 

originalmente denominado display medium); os signos de interface que são os elementos 

utilizados no processo comunicativo, compondo a mensagem interativa enviada ao usuário; e 

as ferramentas de interação, através do qual o usuário interage com os signos de interface 

veiculados no meio de comunicação. Exemplos de signos de interface 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. 

 

Os signos de interface são categorizados em signos de interação básicas (interactive-sign) e 

signos de organização ou composição (communication-group). Os signos de organização são 

quadro, painel de comando, área de exibição e ambiente de tarefa.  

 

O quadro (frame) é um signo de interface que serve para organizar a apresentação de outros 

signos. Os signos de interação que compõem o quadro irão permitir ao usuário a interação 

com a interface realizando os comandos de função e obtendo os seus resultados.  
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A forma e a ordem de apresentação dos signos contidos no quadro deverão ser determinadas 

através das transições, que descrevem também quando cada signo deverá ser apresentado ou 

ocultado. 

 

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. A Figura 2-6 exibe o quadro (frame) “grupoSuperior”, possuindo 

botões para exibição. 

 

<frame name="grupoSuperior" title="Banco Rico" orientation="horizontal" 

 align="left"> 

  <push-button label="Saldo" show="frameSaldo" />  

  <push-button label="Extrato" show="frameExtrato" />  

  <push-button label="Pagamento" show="framePagamento" />  

  <push-button label="Pagamento Com Saldo Antes" show="framePagamentoComSaldo" />  

</frame> 

Figura 2-6: Frame “grupoSuperior” contendo botões. 
 

Um painel de comando (command-panel) 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 deve estar 

associado a um comando de função especificado no modelo de interação. A Figura 2-7 exibe 

o painel de comando para o comnado de função “Saldo”, contendo alguns signos interativos. 

 

<command-panel function-command="Saldo" name="frameSaldo" title="Banco Rico"  

   orientation="vertical" align="left"> 

  <edit-box label="Agencia" domain-object="Agencia" />  

  <edit-box label="Conta" domain-object="Conta" />  

  <edit-box label="Senha" domain-object="Senha" />  

  <group orientation="horizontal" align="center"> 

    <push-button label="Consultar" control="Consultar"    

                 transition="MostraSaldo" target="grupoInferior" />  

    <push-button label="Cancelar" hide="this" />  

  </group> 

</command-panel> 

Figura 2-7: Painel de Comando para a função de comando “Saldo”. 
 

A área de exibição (display-area) 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. 
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A área de exibição também pode ser parte de um painel de comando de forma a permitir a 

união de signos que representam resultados de função com signos de acionamento de controle 

de comando. A Figura 2-8 exibe a área de exibição para o resultado de função “SaidaSaldo”, 

contendo alguns signos interativos. 

 

<display-area function-result="SaidaSaldo" name="MostraSaldo" 

    orientation="vertical" align="left"> 

 <text label="Data" domain-object="Data" />  

 <text label="Agencia" domain-object="Agencia" />  

 <text label="Conta" domain-object="Conta" />  

 <text label="Saldo" domain-object="Saldo" />  

 <push-button label="Sair" hide="this" />  

</display-area> 

Figura 2-8: Painel de Comando para a função de comando “Saldo”. 
 

O ambiente de tarefa (task-environment) 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 respectiva tarefa especificada no modelo de interação. O comportamento do 

ambiente de tarefa deve ser especificado através das transições entre os quadros que ele 

agrega. A Figura 2-9 exibe o ambiente de tarefa “ExtratoNoTerminal”, contendo frames, 

painéis de comando e áreas de exibição. 

 

<task-environment name="ExtratoNoTerminal" task="Principal"   

                  platform="Terminal"> 

  <frame> 

    <frame name="grupoSuperior" title="Banco Rico" orientation="horizontal" 

           align="left"> ... 

    </frame> 

    <frame name="grupoInferior" />  

  </frame> 

  <command-panel function-command="Saldo" name="frameSaldo" title="Banco Rico" 

            orientation="vertical" align="left"> ... 

  </command-panel> 

  <display-area function-result="SaidaSaldo" name="MostraSaldo" 

                orientation="vertical" align="left"> ... 

  </display-area> 

  <command-panel function-command="Extrato" name="frameExtrato" 

                 orientation="vertical" align="left"> ... 

  </command-panel> 

  <display-area function-result="SaidaExtrato" name="MostraExtrato" 

                orientation="vertical" align="left"> ... 

  </display-area> 

  <command-panel function-command="Pagamento" name="framePagamento"   

     orientation="vertical" align="left"> ... 

  </command-panel> 

  <display-area function-result="SaidaPagamento" name="MostraPagamento"   

    orientation="vertical" align="left"> ... 

  </display-area> ... 

</task-environment> 

Figura 2-9: Ambiente de tarefa “ExtratoNoTerminal”. 
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2.3 O Projeto IMML 

 

 

A IMML ainda está em fase de desenvolvimento. Além deste trabalho, vários outros projetos 

foram concluídos ou estão em andamento visando o aprimoramento, validação, extensões e 

aplicações da IMML com o objetivo de acompanhar as evoluções no design e na 

especificação de IU. 

 

A aplicação da IMML no desenvolvimento de IU multi-plataforma foi realizada e serviu de 

base para a construção de novas aplicações (COSTA NETO, 2005). A IMML se mostrou 

adequada para este tipo de aplicação devido ao nível de abstração que ela possibilita e à 

característica de separar os aspectos funcionais, interativos e de comunicação de uma 

aplicação interativa. Este mesmo trabalho apresentou a descrição da sintaxe da IMML 

utilizando XML Schema. 

 

Para facilitar o processo de modelagem utilizando a IMML foi criada uma versão 

diagramática da mesma. A VISUAL IMML (MACHADO, 2006) é um Perfil UML baseado 

na IMML que tem por objetivo permitir uma melhor visualização dos modelos que descrevem 

uma interface de usuário. A VISUAL IMML foi construída de forma a manter o alto nível de 

abstração da IMML e utiliza um conjunto de novos estereótipos que permitem construir 

diagramas que descrevem os modelos de domínio, de interação e de comunicação, mostrando 

ainda como eles estão relacionados.  

 

Experimentos de avaliação da IMML estão sendo conduzidos. Experimentos de design 

utilizando a IMML, e outras técnicas de modelagem e especificação centradas-no-usuário, 

como GOMS e Prototipação, estão sendo conduzidos para que possamos avaliar as vantagens 

e desvantagens da IMML em comparação com estas técnicas. Esta avaliação também tem sido 

utilizada para melhorar a IMML (FONSÊCA, 2005). 

 

Está sendo realizado ainda o desenvolvimento da ferramenta BRIDGE (Interface Design 

Generator Environment), que visa o mapeamento entre uma especificação abstrata da IMML 

em uma interface concreta de usuário em Java que podem ser aproveitadas diretamente em 
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um sistema computacional ou somente para a criação de protótipos. Ele auxilia o designer a 

projetar e construir interfaces de usuário, diminuindo a distância que existe entre as 

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

automático provido pelo BRIDGE (SILVA, 2005). 

 

O trabalho de Sousa (2004) apresenta a XICL (eXtensinble User Interface Components 

Language), uma linguagem baseada em XML para a descrição de interfaces de usuário e de 

componentes de IU para sistemas baseados em browser (SBB). A XICL visa oferecer uma 

forma padronizada para o desenvolvimento de interfaces que viabilize a reusabilidade, a 

extensibilidade e a portabilidade dos componentes, com isso facilitando a geração de IUs para 

os SBB a partir de IUs mais abstratas. Foram implementados, em Java, dois compiladores, um 

gera código XICL a partir de especificações de IUs feitas em IMML, e o outro gera código 

em DHTML a partir de código XICL, com isso é possível gerar código DHTML a partir de 

especificações IMML, fazendo uso de componentes. 

 

A IMML é uma LDIU que une diversas características importantes relativas à prática de um 

bom design. Apesar de seus modelos já terem sido definidos, ela ainda está sendo avaliada e 

atualizada para que possa ser realmente validada como uma LDIU que comporta todas as 

possíveis decisões de design. Tudo isto leva a crer que a IMML e suas aplicações poderão ter 

um importante papel na área de design e especificação de interfaces de usuário, contribuindo 

para uma maior utilização da mesma e conseqüentemente a sua evolução. 
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Capítulo 3 
 

 

 

 

 

3 Semântica e Ontologia 
 

 

Este capítulo apresenta os fundamentos ligados à semântica e ontologia relacionados ao nosso 

trabalho de pesquisa. Esta fundamentação tem como objetivo facilitar a compreensão dos 

conceitos utilizados em nossa proposta de ontologia para a descrição da semântica da IMML.  

 

 

3.1 SEMÂNTICA 
 

 

A semântica é um ramo da lingüística que é definida tradicionalmente como o estudo do 

significado (de partes) de palavras, frases, sentenças e textos (ULLMANN, 1987) (ILARI, 

1990). Para Watt (1991) a semântica refere-se ao significado de frases em uma linguagem. 

Em geral, a semântica (do grego semantikos, derivado de sema, sinal) refere-se ao estudo do 

significado e opõe-se com freqüência à sintaxe, caso em que a primeira se ocupa do que algo 

significa, enquanto a segunda se debruça sobre as estruturas ou padrões formais do modo 

como esse algo é expresso (por exemplo, escritos ou falados). 

 

De acordo com Ullmann (1987), na análise semântica, o campo de estudo é o vínculo do 

signo com a realidade que exprime, onde o objetivo da investigação é procurar destacar dentre 

diversos possíveis, o significado correto dos signos, distinguindo e eliminando os demais que 

a ele se encontram associados, de modo a extrair ao máximo toda a imprecisão natural dos 

termos, na maior parte oriundos da linguagem natural. Ou seja, na análise semântica deve-se 
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considerar cada objeto de estudo como um signo integrante da linguagem, quer corresponda a 

um termo, um dispositivo, um texto, ou a própria linguagem em sua totalidade. 

 

Segundo Morris (1938, 1971) a questão central da semântica reside no estabelecimento de 

regras semânticas as quais determinam sob que condições um signo é aplicável a um objeto 

ou a uma situação. Ou seja, a dimensão semântica de um signo só existe a medida em que há 

regras semânticas que determinam a sua aplicabilidade a certas situações sob certas 

condições. 

 

Mesmo entendendo a semântica como o estudo do significado, ainda existe uma boa 

discussão sobre o que é o significado, tanto na Lingüística como na Semiótica, que foge um 

pouco ao escopo de nosso trabalho, mas que pode ser pesquisado nos textos de Saussure 

(1916, 1986), Peirce (1931, 1977), Oden e Richards (1946) e Frege (1973). 

 

Para o autor Watt (1991) a descrição de semântica utilizando-se formalismos computacionais 

é definida com a atribuição do significado preciso a frases em uma linguagem, especificando 

um modelo matemático da linguagem. Estes modelos utilizam entidades matemáticas como 

conjuntos, funções, relações, etc. Este formalismo computacional tem como objetivo 

possibilitar verificações, provas e inferências. 

 

A descrição da semântica de uma linguagem pode ser definida de várias maneiras, neste 

trabalho discutiremos basicamente três modos: informal, formal e semi-formal. 

 

 

3.1.1 Semântica Informal 
 

 

A semântica informal define o significado dos termos de um vocabulário utilizando-se a 

linguagem natural de uma determinada cultura e normalmente é disponibilizada através de 

dicionários, tesauros, enciclopédias, glossários, etc. 

 

A semântica informal é facilmente entendida pelos humanos, mas não é processável por 

máquinas (hardware ou software). Para que seja processável por máquina deve haver um 
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trabalho de processamento de linguagem natural que é bastante trabalhoso devido à 

complexidade e particularidades das linguagens naturais. 

 

 

3.1.2 Semântica Formal 
 

 

A semântica formal define o significado dos termos de um vocabulário utilizando-se modelos 

matemáticos rigorosos. A maioria das abordagens para a definição de semântica formal 

aplicadas tanto em lingüística, lógica matemática e ciência da computação são originadas em 

técnicas para a semântica da lógica, influenciada pelas idéias de Alfred Tarski da teoria dos 

modelos e teoria semântica da verdade. 

 

Especificamente para a área de ciência da computação, a semântica formal preocupa-se em 

especificar rigorosamente o significado ou comportamento de linguagens de programação, 

protocolos, processamento de linguagem natural, partes de hardware, etc. A definição da 

semântica formal de linguagens faz uso de funções semânticas que se aplicam sobre as 

estruturas da linguagem e lhes dão significado (NIELSON, H.; NIELSON, F., 1999). 

 

A necessidade de uma semântica formal (matemática) justifica-se, pois (NIELSON, H.; 

NIELSON, F., 1999): 

 

• Pode revelar ambigüidades na definição da linguagem (o que uma descrição não 

formal não permitiria revelar); 

• É uma base para a implementação (síntese), análise e verificação formal. 

 

Existem várias abordagens que possibilitam a definição de semântica formal, às três principais 

são (NIELSON, H.; NIELSON, F., 1999): 

 

• Semântica Operacional – o significado de uma construção da linguagem é 

especificado pela computação que ela induz quando executada em uma máquina hipotética. 

Esta abordagem preocupa-se mais em como os programas são executados do que meramente 

com os resultados destas computações, ou seja, como ocorre a execução dos comandos. O 
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significado dos comandos da linguagem é descrito por meio de um sistema de transições de 

estados; 

• Semântica Denotacional – o significado é modelado por objetos matemáticos, 

geralmente funções semânticas definidas composicionalmente, que representam o efeito de 

executar uma estrutura. Isto significa que somente o efeito da execução do comando interessa, 

e não como o mesmo é produzido. Na abordagem denotacional cada construção sintática é 

mapeada, por uma função semântica, para um objeto matemático (de um modo geral uma 

função); 

• Semântica Axiomática – para definir o significado, especifica-se propriedades do 

efeito da execução das estruturas como asserções, que são sentenças da lógica de predicados. 

Estas sentenças são usualmente chamadas de axiomas. Alguns aspectos da execução são 

ignorados. 

 

A semântica formal é bastante complexa para o entendimento e aprendizado humano, mas 

facilmente processada por máquinas. Entretanto, o processamento de semântica formal é 

bastante difícil devido à complexidade das linguagens formais (matemáticas) que são 

utilizadas para a descrição da semântica formal. 

 

 

3.1.3 Semântica Semi-formal 
 

 

Chamamos de semântica semi-formal aquelas que combinam linguagens formais ou 

computacionais com as descrições em linguagens natural. Desta forma, ela pode ser 

facilmente compreensível pelos humanos e também ser parcialmente processáveis por 

máquinas. Uma informação processável por máquina pressupõe que a máquina sabe o que 

fazer com a informação. Isto pode ser feito pela máquina através da leitura e processamento 

de uma especificação também processável por máquina da semântica da informação. 

 

Formalismos computacionais tais como redes semânticas, dependências conceituais, scripts, 

frames, ontologias, etc foram utilizados em aplicações de inteligência artificial para descrever 

semântica ou representar conhecimento. Estes formalismos criam regras que associam termos 

de uma linguagem a outros termos da mesma linguagem ou de outra linguagem de forma a 
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poderem ser processadas computacionalmente. O significado da palavra “gato” por exemplo é 

processado pela máquina e descrito como sendo os termos que estão relacionados a ele. O 

computador não entende o significado. Ele apenas recupera tudo aquilo que foi armazenado 

como sendo o significado da palavra em questão.  

 

A semântica semi-formal especifica restrições sobre como cada termo pode ou não ser usado 

em relacionamentos semânticos com outros termos. Usando relacionamentos específicos, esta 

semântica também define uma taxonomia ou uma estrutura de classificação para conceitos 

abstratos e especificação de termos. Uma ontologia, no sentido que vem sendo usado em 

computação, tem este papel. 

 

Quando uma ontologia é definida através de linguagem específica para a construção de 

ontologias, utilizando lógica descritiva, isto permite a descrição precisa da sua semântica 

através de axiomas possibilitando a inferência lógica. Estas “ontologias semi-formais” são 

facilmente processadas e mapeadas por máquina pois utilizam os padrões baseados na 

tecnologia XML para representação de conteúdos semânticos.  

 

Na Seção 3.2 discutiremos um pouco mais sobre ontologia e como esta tecnologia pode ser 

utilizada para a descrição da semântica da IMML.  

 

 

3.2 ONTOLOGIA 
 

 

O termo “Ontologia” tem origem na Filosofia, e foi definido por Aristóteles como o estudo do 

“Ser enquanto Ser”. Ontologia, ou metafísica, é a parte da Filosofia que trata da natureza do 

Ser, ou seja, da realidade, da existência dos entes e das questões metafísicas em geral 

(MAEDCHE, 2002). 

 

Na comunidade de Informática, mais especificamente na área de Inteligência Artificial, a 

primeira referência ao termo “ontologia” foi feita pelo grupo de pesquisa DARPA Knowledge 

Sharing Effort, em 1991, para descrever componentes reutilizáveis de conhecimento como 
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estratégia para facilitar a construção de sistemas baseados em conhecimento (NECHES et al., 

1991). 

 

Apresentamos esta introdução para diferenciarmos a “Ontologia” como uma Ciência e a 

“ontologia” como um artefato que é o que discutiremos neste trabalho. Para este tipo de 

ontologia encontram-se na literatura inúmeras definições e objetivos que são apresentadas na 

seção a seguir. 

 

 

3.2.1 Definições e Objetivos 
 

 

Um das definições mais tradicionais e discutidos em pesquisas relacionadas à ontologia é a de 

Gruber (1993), que define uma ontologia como sendo uma “especificação formal explícita de 

uma conceituação compartilhada”. 

 

O autor Gruninger (1996) alerta que para a correta utilização de ontologias na representação 

semântica de objetos em modelagens de problemas e domínios, devem ser aplicados 

conjuntos apropriados de axiomas na descrição de tais objetos. A axiomatização adequada de 

objetos, independente de contexto ou língua, pode ser útil para a reutilização dos conceitos 

descritos pela ontologia, e importante para a comunicação de conhecimentos entre agentes 

inteligentes. 

 

De acordo com Guarino (1998) uma ontologia pode ser vista como um sistema de categorias 

de uma determinada visão do mundo. Este autor define uma ontologia como sendo uma 

especificação formal e explícita que tenta, da melhor forma possível, aproximar a estrutura de 

mundo definida por uma conceitualização. Em sua definição, a palavra “formal” significa 

legível por máquinas; “explícita” refere-se aos conceitos, propriedades e relações 

explicitamente definidos; e “conceitualização” diz respeito ao modelo abstrato de um 

fenômeno do mundo real. 
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Chandrasekaran (1999) definiu ontologia como sendo a representação de um vocabulário de 

algum domínio ou problema. Mais precisamente, as conceituações que os termos do 

vocabulário pretendem capturar. 

 

No contexto da área de Informática, uma ontologia é uma descrição formal dos conceitos e 

relacionamentos que existem em um domínio. Isso significa que uma ontologia se relaciona 

com um vocabulário específico e uma linguagem específica. Ela é um artefato e um acordo 

acerca dos conceitos da linguagem que incluem estruturas, regras e representações de teorias 

do domínio, que não necessariamente precisam abranger toda a conceitualização do domínio, 

possibilitando uma visão parcial do mesmo (DAUM;  MERTEN, 2002). 

 

O objetivo principal de uma ontologia é descrever a semântica dos objetos, das propriedades 

dos objetos e das relações existentes entre eles em um dado domínio de conhecimento. As 

ontologias são desenvolvidas com o objetivo de fornecer um nível semântico à informação de 

um dado domínio de forma a torná-la processável por máquinas e comunicável entre 

diferentes agentes (software e pessoas) (CHANDRASEKARAN, 1999). 

 

A idéia geral é possibilitar o reuso e a interoperabilidade semântica, que é a capacidade que 

um sistema possui de compartilhar e trocar informações possibilitando uma melhor 

comunicação e integração entre sistemas computacionais distribuídos e heterogêneos. As 

ontologias se propõem a fornecer uma compreensão comum e compartilhada de algum 

domínio que possa ser entendido por pessoas e computadores (USCHOLD; GRUNINGER, 

1996). 

 

Os principais elementos de uma ontologia são: conceitos, relacionamentos e axiomas. Os 

conceitos são os elementos básicos e estão vinculados entre si através de uma rede de 

relacionamentos. A ontologia é formada por um grupo de conceitos e cada conceito tem um 

conjunto de propriedades (relacionamentos) que são denominados de atributos. Os axiomas 

são regras que prevalecem em uma dada ontologia e são sentenças que são sempre 

verdadeiras. Os axiomas restringem a interpretação e o uso corretamente estruturado de 

conceitos e relacionamentos. 

 

As ontologias podem representar a semântica de documentos permitindo que sejam usados 

por aplicações web e por agentes de software, possibilitando seu entendimento e 
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processamento por máquinas. Assim, as ontologias servem como uma interface entre a 

representação sintática de uma informação e sua conceitualização, definindo a semântica da 

informação e possibilitando o entendimento comum (W3C,  2002). 

 

 

3.2.2 Aplicações 
 

 

As ontologias são aplicadas nas mais diversas áreas do conhecimento. Várias pesquisas são 

realizadas para a definição de ontologias para os mais diversos domínios, tais como: 

medicina, meio ambiente, biologia molecular, lingüística, ciência da computação, etc. 

 

De acordo com Guarino (1998), desde o início dos anos 90 as ontologias começaram a serem 

utilizadas em pesquisas na área de Informática através da Inteligência Artificial, mas 

especificamente na engenharia do conhecimento, agentes inteligentes, processamento de 

linguagem natural e representação do conhecimento. 

 

Mais recentemente as ontologias também são aplicadas ao comércio eletrônico, sistema de 

informações cooperativo, busca e recuperação de conhecimento, etc. Ou seja, atualmente uma 

das principais aplicações e benefícios das ontologias consistem em prover semântica para a 

Internet, definida por Berners-Lee (2001) como a Web Semântica. 

 

Entretanto, o uso de ontologias tem crescido bastante na área de Engenharia de Software, e 

para o Design de Interface de Usuários não poderia ser diferente (FURTADO et al., 2001). 

Elas oferecem meios adicionais para a definição da semântica através de linguagens 

específicas para ontologias. Uma ontologia fornece uma conceitualização que descreve a 

semântica dos objetos, das propriedades destes objetos e das relações existentes entre ele em 

um domínio de conhecimento (CHANDRASEKARAN, 1999). Além disso, possibilitam o 

entendimento comum e o compartilhamento de um domínio de conhecimento compreensível 

por homens e máquinas heterogênias e distribuídas. 

 

Neste sentido uma ontologia é vista como um artefato de engenharia constituído de um 

vocabulário específico que descreve uma certa realidade do mundo, acrescido de um conjunto 
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de suposições referentes ao significado esperado das palavras do vocabulário. Estas 

suposições são normalmente definidas utilizando-se lógica descritiva, onde as expressões do 

vocabulário aparecem como predicados unários e binários, chamados, respectivamente, de 

conceitos e de relações. Nas ontologias mais simples temos apenas uma hierarquia de 

conceitos relacionados por meio de regras, e para os casos mais complexos são definidos 

axiomas para expressar os relacionamentos mais complicados e restringir a interpretação 

desejada dos conceitos. 

 

Para os sistemas de software especificamente, algumas áreas nas quais as ontologias são mais 

utilizadas atualmente são: sistemas Web, sistemas de banco de dados e interfaces de usuários. 

Para interfaces de usuários existem várias aplicações possíveis, tais como autoria de páginas 

de ajuda, validação de entrada de usuários, geração de layout de documentos automáticos, etc. 

(DAUM; MERTEN, 2002). 

 

 

3.2.3 Classificações 
 

 

O autor Guarino (1998) classifica as ontologias de acordo com sua dependência em relação a 

uma tarefa específica ou a um ponto de vista: 

 

• Ontologias de nível superior – são compartilhadas por uma grande comunidade e 

definem termos muitos gerais; 

• Ontologias relacionadas ao domínio (verticais) – descrevem um vocabulário 

relacionado a um domínio genérico, por exemplo, o setor da indústria de computadores; 

• Ontologias relacionadas à tarefa (horizontais) – descrevem uma atividade ou uma 

tarefa, como análise e requisitos de software; 

• Ontologias relacionadas à aplicação – descrevem conceitos de uma aplicação 

referindo-se a especificação de uma ontologia de domínio ou de tarefa. 

 

Os autores Daum e Merten (2002) classificam as ontologias de acordo com o nível de 

profundidade da mesma: 
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• Vocabulário – em sua forma mais simples, uma ontologia é apenas um vocabulário 

comum compartilhado. 

• Taxonomia – é um vocabulário mais o significado de seus termos que é 

estabelecido pela definição de relacionamentos entre eles. Um dos relacionamentos mais 

naturais é a classificação, isto é, o estabelecimento de relacionamentos entre objetos e classes, 

subclasses e classes pai, e normalmente são chamados de relacionamentos “is-a” (é um) ou 

hierárquicos. 

• Sistema relacional – ontologias que incluem relacionamentos hierárquicos e não 

hierárquicos. Tais relacionamentos são típicos nos diagramas de relacionamentos de entidades 

e nos bancos de dados relacionais. 

• Axiomática – além dos relacionamentos, as ontologias podem impor restrições. As 

restrições são definidas como axiomas. Um axioma é uma afirmação lógica que não pode ser 

provada a partir de outras afirmações, mas das quais outras afirmações podem ser derivadas. 

 

 

3.2.4 Características 
 

 

Uma ontologia explícita pode tomar uma variedade de formas, mas necessariamente ela 

incluirá um vocabulário de termos e alguma especificação dos seus significados. A maneira 

como estes vocabulários são criados e especificados tem graus de formalidade que variam 

consideravelmente. Os autores Uschold e Gruninger (1996) mostram esta variação nas 

seguintes características de uma ontologia: 

 

• Altamente informal – expresso livremente em linguagem natural. 

• Semi-informal – expresso em uma forma restrita e estruturada em linguagem 

natural. Maior clareza pela redução de ambigüidade. 

• Semi-formal – expresso em uma linguagem artificial definida formalmente. 

• Rigorosamente Formal – termos meticulosamente definidos com uma semântica 

formal, teoremas e provas de tais propriedades como completitude e boa qualidade. 

 

De acordo com Gonzáles (2004), a vinculação entre a Engenharia de Software e a 

representação de conhecimento se dá mediante as seguintes características: 
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• Ontologias na Engenharia de Software – podem utilizar ontologias como 

mecanismo para facilitar no desenvolvimento de projetos de software, tais como: modelos e 

meta-modelos de sistemas, incluindo-se IU, manutenção e reutilização de software, integração 

de ferramentas CASE, reutilização de conhecimento, etc; 

• Ontologias da Engenharia de Software – podem criar ontologias para 

conceitualizar as áreas de conhecimento da Engenharia de Software, tais como: e-learning 

sobre Engenharia de Software, qualidade do produto e processo de software, localização de 

recurso na Web Semântica, Especificação de Interfaces de Usuários, etc. 

 

As ontologias podem ser usadas durante diferentes estágios do ciclo de vida de uma aplicação. 

As aplicações podem ser desenvolvidas como aplicações baseadas na ontologia ou 

controladas pela ontologia. No primeiro caso, as ontologias são utilizadas no processo de 

desenvolvimento da aplicação, como é o exemplo da modelagem conceitual do domínio. Nas 

aplicações controladas pela ontologia, a mesma é usada pela aplicação em tempo de execução, 

como é o exemplo dos agentes de software. 

 

 

3.2.5 A engenharia de ontologias 
 

 

A engenharia de ontologias deve ser realizada como qualquer outro projeto de software, no 

sentido de serem tomadas decisões de projeto que determinam sua qualidade baseada em 

critérios como eficiência, legibilidade, portabilidade, extensibilidade, interoperabilidade e 

reuso. Para tanto, deve basear-se em seu futuro emprego e aspectos do conhecimento acerca 

do domínio representado. 

 

O autor Gruber (1993) apresenta alguns princípios para a engenharia de ontologias com o 

objetivo de tentar garantir a qualidade e o reuso das mesmas: 

 

• Clareza: definir apenas o que se presume ser útil na resolução dos problemas a 

serem atingidos. Definições completas devem ter precedência sobre definições parciais. 
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• Legibilidade: deve usar um vocabulário compartilhável – normalmente o jargão e 

terminologia usados por especialistas do domínio. 

• Coerência: As inferências derivadas da ontologia definida devem ser corretas e 

consistentes do ponto de vista formal e informal com as definições. 

• Extensibilidade: A ontologia deve permitir extensões e especializações e com 

coerência, sem a necessidade de revisão de teoria. 

• Mínima codificação: especificar conceitos genéricos independentes de padrões 

estabelecidos para mensuração, notação e codificação, garantindo a extensibilidade. 

 

Existem atualmente várias propostas de metodologias que determinam o processo de 

construção de ontologias, apesar de não existir um padrão a ser seguido, deve-se sempre levar 

em consideração que a construção de ontologias é um processo interativo e que requer 

revisões constantes. È importante realizar uma boa investigação a respeito da metodologia a 

ser utilizada. Para garantir que a ontologia possa ser reutilizada posteriormente em outros 

sistemas deve-se adotar uma metodologia que garanta sua portabilidade. 

 

A metodologia, ferramentas e linguagens utilizadas para a construção da ontologia da IMML 

estão detalhadas no Capítulo 5. 
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Capítulo 4 
 

 

 

 

 

4 Trabalhos Relacionados 
 

 

Neste capítulo descrevemos rapidamente os principais trabalhos relacionados à descrição de 

semânticas de LDIU´s, fazendo uma análise dos mesmos mostrando o diferencial da nossa 

proposta. Apresentamos ainda os principais benefícios na utilização de ontologia para a 

descrição da semântica da IMML. 

 

 

4.1 Semântica das LDIU´s 
 

 

A maior parte das LDIU´s baseadas em XML definem sua semântica baseando-se apenas em 

linguagem natural, isto é, com limitações de precisão requeridas por uma linguagem para a 

descrição de uma semântica processável por máquinas. Mostraremos nas sub-seções a seguir 

uma rápida descrição das principais LDIU´s e como as mesmas definem sua semântica. 

 

 

4.1.1 UsiXML - USer Interface eXtensible Markup Language 
 

 

UsiXML (USer Interface eXtensible Markup Language) é uma linguagem de marcação 

baseada em XML que descreva a IU para múltiplos contextos de uso tais como: interfaces de 

usuários caractere (CUIs), interfaces de usuários gráficas (GUIs), interfaces de usuários de 
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auditoria e interfaces de usuários multimodal. Ou seja, interfaces de usuários para aplicações 

interativas com tipos diferentes de técnicas de interação, modalidades de uso e plataformas 

computacionais podem ser descritas em uma maneira que preserve o projeto 

independentemente das características peculiares da plataforma computacional física 

(LIMBOURG; VANDERDONCKT, 2004). 

 

A semântica da linguagem UsiXML é definida através de um meta-modelo codificado como 

um diagrama de classes UML. Na documentação disponível da UsiXML V1.6.4 (USIXMLa, 

2006), além do diagrama de classes UML, temos para cada elemento da linguagem uma 

descrição em linguagem natural. A sintaxe da linguagem UsiXML é definida em XML 

Schema resultante da conversão do diagrama de classes UML.  A sintaxe é definida em um 

conjunto de esquemas XML, onde cada esquema corresponde a um dos modelos do escopo da 

linguagem (USIXML, 2004). 

 

 

4.1.2 UIML - User Interface Markup Language 
 

 

UIML (User Interface Markup Language) é uma meta-linguagem declarativa, baseada em 

XML para descrever interfaces de usuários. UIML fornece um método independente de 

dispositivo para descrever uma interface de usuário. UIML descreve uma interface de usuário 

em seis componentes fundamentais: estrutura, conteúdo, estilo, comportamento, apresentação 

e lógica (ABRAMS et al., 1999). 

 

A semântica da UIML é definida em linguagem natural na especificação da UIML, disponível 

em UIML Specification Working Draft 3.1 (UIML, 2004). Nesta especificação é apresentado 

o documento DTD (Document Type Definition) da UIML onde para cada elemento definido 

tem um comentário com a descrição do mesmo utilizando linguagem natural. Está em 

desenvolvimento uma versão XML Schema da UIML que está disponível em 

http://www.uiml.org/specs/uiml3/ DTD.htm (UIMLa, 2004). 
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4.1.3 XIML - eXtensible Interface Markup Language 
 

 

XIML (eXtensible Interface Markup Language) é uma linguagem baseada em XML que 

disponibiliza um framework para a definição e inter-relação de dados de interação. Como tal, 

XIML pode prover um mecanismo padrão para aplicações e ferramentas para o intercâmbio 

de dados de interação e a interoperabilidade em processos de engenharia de interface de 

usuários integrando projeto, operação e avaliação (PUERTA; EISENSTEIN, 2002). 

 

A semântica da linguagem XIML é descrita de forma parcial em linguagem natural 

(PUERTA; EISENSTEIN, 2004). Não foi encontrada uma descrição completa da semântica 

da linguagem. O esquema da XIML, que não é explícito como o mesmo é definido, é 

disponibilizado apenas para membros do Fórum XIML (XIML, 2004). 

 

 

4.2 Análise dos trabalhos relacionados 
 

 

Infelizmente, não há um padrão para definir a semântica formal para linguagens baseadas na 

XML. O uso de ontologia permite combinar descrições informais e formais que podem ser 

processadas por ferramentas computacionais 

 

Não são muitos os trabalhos que têm explorado o uso sistemático de ontologias semi-formais 

para estabelecer a semântica de linguagens de descrição de interfaces de usuários. Dentre os 

poucos trabalhos que exploram o uso de ontologias em LDIU´s, vale destacar o trabalho 

realizado pelo grupo de pesquisa da UsiXML (seção 4.1.1) que descrever a semântica 

utilizando-se UML e que pode ser definida como sendo uma ontologia semi-informal, de 

acordo com a classificação de Uschold e Gruninger (1996). 

 

A notação gráfica utilizada para a representação de ontologias é, na maioria dos casos, muito 

parecida com a UML. Porém é necessário destacar que o nível de abstração utilizado com as 

ontologias é conceitual, enquanto que o nível da UML é sistêmico, ou seja, atualmente em 

UML não se pode representar a semântica formal ou semi-formal nem os mecanismos de 

inferência utilizados em ontologias (ARAÚJO, 2003). 
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UML não pode ser considerada um formalismo de representação para ontologias, devido à 

ausência de declaratividade, de um motor de inferência e de uma semântica formal ou semi-

formal – sua semântica é definida por um metamodelo - e também por ser empregada mais 

para modelagem estrutural e comportamental - que favorecem à implementação de objetos - 

do que conceitual, como as ontologias (FREITAS, 2005). 

 

Até o presente momento não encontramos nenhum trabalho que descreva a semântica de uma 

LDIU baseada em XML utilizando uma linguagem específica para a construção de ontologias. 

 

Portanto, o diferencial de nossa proposta é que para descrever a semântica da IMML, além de 

apresentar o significado em linguagem natural, que é facilmente entendido por humanos, 

estamos utilizando também o formalismo computacional de ontologias para que esta 

semântica possa também ser processada por máquinas. 

 

 

4.3 Usando ontologia para definir semântica 
 

 

A evolução das ontologias é bastante visível na literatura. Trata-se de uma área em pleno 

amadurecimento, com ferramentas cada vez mais sofisticadas sendo desenvolvidas, de modo a 

atender a uma demanda de mercado que percebe seus benefícios. Estas ferramentas tendem a 

melhorar cada vez mais as tecnologias relacionadas a ontologias como um todo. Começam a 

aparecer uma nova geração de motores de inferências capazes de lidar com a abrangência das 

novas linguagens de anotações. 

 

De acordo com Daum e Merten (2002), ainda mais importante do que a sintaxe é combinar 

uma ontologia – um sistema de significado. Uma ontologia especifica este sistema de 

significado seguindo um formalismo processável e legível por máquina. 

 

Segundo Fensel (2001), é necessário definir a semântica de forma precisa para que a mesma 

possa ser entendida não só por um humano, mas principalmente por um agente de software, e 

isto pode ser alcançado com o uso de ontologias. 
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As ontologias também servem para estruturar e unificar o conhecimento e para formar 

consensos sobre alguns conceitos, causando uma integração entre grupos de pesquisas, sendo 

utilizadas com propósitos educativos e armazenamento de conhecimentos. Tudo isto 

proporciona um entendimento comum e compartilhado de um domínio de conhecimento, que 

pode ser comunicado entre pessoas e sistemas computacionais heterogêneos e distribuído. 

 

A justificativa para a utilização de ontologias para a descrição da semântica da IMML pode 

ser analisada do ponto de vista dos principais benefícios e vantagens proporcionados pela 

mesma: 

 

• As especificações IMML podem ser verificadas pela ontologia e checar se a 

mesma obedece precisamente à semântica expressa na mesma. 

• A semântica da IMML pode ser compartilhada através de várias visões (OWL, 

HTML, GUI, UML) facilitando o reuso e o entendimento comum da mesma pelos 

profissionais. 

• Facilitar o processo de comparação e tradução entre a IMML e outras linguagens. 

• Possibilitar a inferência (reasoning) sobre vários aspectos da linguagem e de suas 

especificações. 
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Capítulo 5 
 

 

 

 

 

5 Construção da ontologia da IMML 
 

 

Este capítulo define inicialmente todos os recursos necessários para a construção da ontologia 

da IMML tais como a linguagem e as ferramentas a serem utilizadas na implementação da 

mesma. Em seguida é detalhado passo a passo todo o processo de construção da ontologia da 

IMML.  

 

 

5.1 Infra-estrutura necessária para a construção da ontologia 
 

 

Antes de iniciarmos a construção da ontologia é necessário definir a infra-estrutura necessária 

para a construção da mesma, que implica, entre outras atividades, escolher a linguagem em 

que a mesma será definida, bem como o ambiente e as ferramentas de apoio que serão 

utilizadas para a edição, manutenção e validação da ontologia. 

 

 

5.1.1 OWL - (Ontology Web Language) 
 

 

Existem atualmente diversas linguagens para a definição de ontologias, entre elas, citamos as 

que utilizam RDF (Resource Description Framework) e RDF Schema, que são padrões 

recomendados pelo W3C (World Wide Web Consortium) para a interoperabilidade de 
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informações em sistemas Web. Por ordem de evolução, são elas: OIL (Ontology Inference 

Layer), DAML (DARPA Agent Markup Language), DAML + OIL e OWL (Web Ontology 

Language) (W3C, 2002).   

 

Para a construção da ontologia da IMML foi escolhida a linguagem OWL, por vários motivos, 

que apresentamos a seguir. A OWL (OWL, 2004) é uma linguagem de definição de 

ontologias e é projetada para ser usada por aplicações que precisam processar o conteúdo de 

informação, e não apenas apresentar esta informação. OWL possibilita a interpretação por 

humanos e máquinas possibilitando o suporte a XML, RDF, e RDF Schema e provendo um 

vocabulário e uma semântica mais precisa. 

 

Os melhoramentos da OWL com relação às linguagens anteriores é a criação de um 

vocabulário mais extenso para descrição de propriedades e classes, permitindo a descrição de: 

relacionamentos entre classes, cardinalidade, características de propriedades, entre outras. A 

OWL possui três sub-linguagens: a OWL Lite, que é um subconjunto da OWL DL, que por 

sua vez é um subconjunto da OWL Full (OWL, 2004): 

 

• OWL Lite: Suporte básico aos usuários que necessitam apenas classificar uma 

hierarquia de classes e definições simples de propriedades.  

• OWL DL: Suporte aos usuários que necessitam de uma maior expressividade para 

o processamento. A OWL DL inclui todas as construções da linguagem OWL Lite. 

• OWL Full: Suporte mais complexo da linguagem, permitindo classificar e projetar 

classes com alto grau de complexidade. A OWL FULL inclui todas as construções da 

linguagem OWL DL. 

 

A OWL tem se destacado das outras linguagens com o mesmo objetivo, devido a sua 

facilidade de uso e das seguintes características: 

 

• XML provê uma sintaxe para documentos estruturados, mas não define semântica 

para o significado dos mesmos. 

• XML Schema estende XML com tipos de dados; 

• RDF usa XML e XML Schema para definir recursos e provê semântica através das 

relações entre eles; 
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• RDF Schema estende RDF com um vocabulário que descreve propriedades e 

classes para os recursos com uma semântica de hierarquia entre as mesmas.    

• OWL acrescenta um vocabulário mais complexo ainda, dentre os quais citamos: 

relações hierárquicas e não hierárquicas, cardinalidade, igualdade, diferença, novos tipos, 

restrições de propriedades (entre elas, existencial, universal e cardinalidade), classes 

enumeradas, interseção, união, complemento, etc. 

 

Para a implementação da ontologia da IMML utilizaremos especificamente a OWL-DL. O 

principal motivo para esta escolha é que a mesma permite uma definição precisa dos termos 

da ontologia no nível de formalidade permitida pela Lógica Descritiva. Este nível de 

formalidade permite definir as classes da ontologia utilizando-se os operadores matemáticos 

da Lógica Descritiva tais como: quantificadores existencial (∃) e universal (∀); valores 

definidos (∋); cardinalidade exata (=), mínima (≤) e máxima(≥); complemento (¬); união (�) 

e interseção (�); e classes enumeradas ({...}). Este nível de formalidade permite a definição 

precisa de classes mais simples até classes mais complexas que depende do nível de 

complexidade na combinação dos operadores matemáticos da lógica descritiva. 

 

Um outro motivo para a escolha especifica pela OWL-DL (OWL–Description Logics) é que 

apenas ontologias implementadas na mesma podem ser processadas por uma máquina de 

inferência (reasoner) que auxilia na edição, validação e processamento da ontologia e que 

será detalhado na seção 5.1.3.  

 

 

5.1.2 Protégé – o ambiente de construção de ontologias 
 

 

Para a construção e manutenção de ontologias existem atualmente vários ambientes de 

desenvolvimento disponíveis, dentre eles, citamos: OILEd, OntoEdit e Protégé. Estamos 

utilizando o ambiente de desenvolvimento de ontologias Protégé 3.1.1 Build (216) devido a 

várias características do mesmo que são descritas a seguir. 

 

O Protégé (HORRIDGE et al., 2004) é um ambiente de software integrado para a construção 

de ontologias ou sistemas baseados em conhecimento. Este ambiente foi desenvolvido em 
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JAVA, podendo então ser executado em diversas plataformas, tais como Windows, Linux, 

MacOS, Solaris, HP UX. Sua distribuição é livre e de código aberto. Este ambiente possibilita 

a utilização de diversos plugins que facilitam a construção da ontologia, entre eles o plugin 

para OWL. No Protégé, uma ontologia é composta basicamente por: 

 

• Classes: entidades do domínio modelado; 

• Propriedades: propriedades de classes e suas restrições; 

• Instâncias: ocorrências de classes e propriedades. 

 

O Protégé conta com um ambiente gráfico e interativo que possibilita controles em árvore 

permitindo uma navegação simples e rápida através da hierarquia das classes. O Protégé 

possui uma excelente interface para entrada de conhecimento, incluindo um gerador 

automático de formulários para as classes definidas, admitindo ainda a reposição da interface 

original por componentes mais adequados a aplicações específicas. Esta interface facilita 

sobremaneira o gerenciamento de conhecimento de uma ou mais ontologias. A Figura 5-1 

mostra a interface do Protégé no momento da construção da ontologia. 

 

 

Figura 5-1: Interface do Protégé. 
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Outra característica importante do Protégé é sua arquitetura modular baseada em 

componentes, possibilitando sua escalabilidade e extensibilidade através da inclusão de novos 

plugins. Esta modularidade também facilita a integração com outros sistemas. Um exemplo 

disto é a flexibilidade permitida pelo Protégé na importação e exportação para vários formatos 

como CLIPS, Jess, Prolog, XML, RDF, Topic Maps, UML, DAML+OIL, F-Logic, OWL, 

entre outros, utilizando-se plugins. A saída pode ser armazenada ainda em outros formatos, 

como banco de dados relacionais, ainda que as tabelas geradas não sejam normalizadas. 

 

A Figura 5-1 ilustra o uso do plugin OWL. Na coluna do lado esquerdo aparecem as classes 

OWL na cor amarela ( ), na coluna do lado direito aparecem as propriedades e 

relações ( ) nas cores verde ou azul, e as restrições sobre as mesmas que são 

inseridas graficamente no quadro “Asserted conditions” ( ). 

 

 

5.1.3 RacerPro – validador de ontologia 
 

 

Para a validação e verificação da ontologia durante todo o processo de construção é 

necessário à utilização de uma “máquina de inferência” (reasoner). Em nosso caso, estamos 

utilizando como ferramenta de apoio para a validação o plugin RacerPro 1.9.0 (RACER-

SYSTEMS, 2005) que deve ser instalado, configurado e inicializado juntamente com o 

Protégé. O RacerPro é inicalizado com um duplo clique no ícone da aplicação, que abre uma 

janela (console) e inicializa o reasoner. A Figura 5-2 mostra parte das informações ao iniciar 

o RacerPro. 

 

 

Figura 5-2: Tela de inicialização de RacerPro. 
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O RacerPro é um servidor para descrição lógica ou serviços de inferência utilizando OWL. 

Um dos motivos para a escolha do RacerPro deve-se ao fato do mesmo ter sido indicado em 

Noy e McGuinness (2001), um  guia de desenvolvimento de ontologia utilizando o Protégé 

sugerido pelo W3C. Outro motivo para sua escolha é que o RacerPro é livre e está disponível 

para uma variedade de plataformas em http://www.sts.tu-harburg.de/~r.f.moeller/racer e vem 

acompanhado de um manual detalhado de instalação e instruções de utilização.  

 

Os principais serviços de inferência que utilizaremos do RacerPro para a verificação e 

validação da ontologia da IMML são: verificação da consistência da ontologia (Check 

consistency - ), a classificação da taxonomia da ontologia (Classify taxonomy - ),  

verificação do tipos inferidos (Compute infered types - ) e a execução de testes da 

ontologia (Run Ontology Tests- ), que podem ser selecionados no menu de serviços de 

inferências da barra de ferramentas do Protégé-OWL  mostrado na Figura 5-3. Os serviços de 

inferência são providos quando o RacerPro é inicializado juntamente com o Protégé. Os 

detalhes de como estes serviços foram utilizados estão no Capítulo 7 que trata 

especificamente da validação da ontologia da IMML. 

 

 

Figura 5-3: Menu de serviços de inferências no Protégé-OWL. 
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5.2 O processo de construção da ontologia da IMML 

 

 

Considerando-se que a ontologia da IMML será utilizada inicialmente para descrever a 

semântica da linguagem, bem como para suportar seu reuso e compartilhamento, utilizou-se  

um formalismo para a definição da mesma. Portanto, a ontologia da IMML é a especificação 

precisa da semântica dos termos (conceitos) da IMML utilizando OWL-DL. 

 

Esta especificação define o significado dos termos, suas relações e restrições que devem ser 

considerados para o design de IU utilizando a IMML, envolvendo modelos, tarefas, signos, 

interações, comunicações, etc. Mais precisamente, a ontologia da IMML busca fornecer uma 

conceituação explícita sobre estes termos, ajudando outras pessoas a compreender melhor a 

semântica da IMML e como a mesma orienta o processo de especificação de interface de 

usuários, podendo ainda ser processada semanticamente por máquina.  

 

A semântica de um conceito utilizando ontologia é descrita precisamente através da definição 

da sua classificação de tipo, propriedades (relações) e restrições. A classificação de tipo 

define a hierarquia dos conceitos em classes de acordo com seu tipo (relação do tipo “é um”). 

As propriedades definem os relacionamentos possíveis entre os conceitos. As restrições 

definem características e condições assertivas (axiomas) que formalizam a definição das 

classes e propriedades. 

 

As definições em uma ontologia associam os nomes das entidades de um universo de discurso 

(por exemplo, classes, relações, funções e outros objetos) a textos em linguagem natural, que 

descrevem o significado dos nomes, e a axiomas que delimitam a sua interpretação. 

 

Atualmente existem vários grupos de pesquisa que estão propondo uma série de passos e 

metodologias para o desenvolvimento de ontologias. Para a construção da ontologia da IMML 

utilizaremos uma adaptação de metodologias para a construção de ontologias descritas em 

López (1999) e Noy e McGuinness (2001). Esta adaptação é feita nas etapas descritas a 

seguir: 
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• Determinar escopo e reuso; 

• Definir as classes e suas restrições; 

• Definir as propriedades das classes e suas restrições; 

• Criar instância da ontologia para validação; 

• Validar a ontologia. 

 

Nas subseções a seguir mostraremos detalhadamente como as três primeiras etapas foram 

realizadas e apresentaremos um estudo de caso que servirá de base para todo o processo de 

construção e validação da ontologia. As duas últimas etapas, que tratam da validação da 

ontologia, estão detalhadas no Capítulo 7. 

 

 

5.2.1 Determinando escopo e reuso 
 

 

O escopo de uma ontologia é determinado basicamente pelos seguintes questionamentos 

(NOY; MCGUINNESS, 2001): Qual o domínio que a ontologia deve cobrir? Para que a 

ontologia vai ser utilizada? Quais os tipos de questões a ontologia deve responder? Quem irá 

utilizar a ontologia? 

 

O escopo da ontologia da IMML abrange especificamente o domínio da linguagem IMML, ou 

seja, os conceitos, propriedades e restrições da linguagem que foram definidos por seu autor 

Leite (2003) e revisados por Costa Neto (2005) e pelo grupo de pesquisa de IHC (GIHC) do 

DIMAP-UFRN. A ontologia da IMML tem como objetivo descrever a semântica precisa da 

IMML e deve ser capaz de responder se existe ou não erros semânticos em uma especificação 

IMML. A ontologia da IMML será utilizada pelos usuários da linguagem, provavelmente 

projetista de IU, e por ferramentas de automação de processos de verificação, busca e 

mapeamento de especificações IMML. 

 

Um outro aspecto importante quando se pretende criar uma ontologia é considerar o reuso das 

ontologias existentes, pois é melhor partir de algo que já existe, do que tentar recriar tudo 

novamente. Existem atualmente muitas ontologias disponíveis na Internet. No entanto, estas 
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ontologias, antes de serem utilizadas, precisam ser analisadas e refinadas, estendendo-as para 

um domínio ou tarefa em particular. 

 

De acordo com Noy & McGuinness (2001) o reuso de ontologias existentes tem como 

objetivo poupar esforços, interagir com ferramentas que usam outras ontologias e utilizar 

ontologias validadas através do uso em aplicações. No nosso caso não reutilizaremos outras 

ontologias, pois os conceitos da ontologia da IMML são específicos e serão utilizados em 

ferramentas específicas para a IMML.  

 

 

5.2.2 Definindo as classes e suas restrições 
 

 

Para definir a semântica da IMML utilizando ontologia, inicialmente os termos da linguagem 

são definidos como classes ou subclasses. Uma classe é um conceito em um domínio, ou seja, 

uma coleção de elementos com propriedades similares que constituem uma hierarquia 

taxonômica. Uma hierarquia de classes é usualmente uma hierarquia do tipo “é um”. Isto 

significa que uma instância de uma subclasse é uma instância de uma superclasse. 

 

As classes OWL são interpretadas como conjuntos de objetos e as subclasses como 

subconjuntos. Uma ontologia é criada inicialmente com a classe owl:Thing, que é a classe que 

representa o conjunto que contém todos os objetos da ontologia. Portanto todas as classes 

inseridas na ontologia são subclasses de owl:Thing (NOY; MCGUINNESS, 2001). 

 

Ao criar as classes da ontologia, primeiramente deve-se fazer uma descrição informal da 

mesma em linguagem natural que servirá de documentação (Anottations) e, em seguida, 

definir as características e propriedades da classe. As principais características que podem ser 

definidas para uma classe são: 

 

• Name - nome da classe com todas as palavras iniciando com letra maiúscula e sem 

espaços. Os nomes no Protégé são únicos (rdf:ID); 

• Disjoint – relação das classes que são disjuntas, ou seja, classes que não podem ter 

instâncias em comum. 
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• Anottations – utilizado para documentação das classes. Deve-se documentar 

informação como: descrição em linguagem natural, versão, autor, etc. 

• Properties – relação das propriedades que representam os relacionamentos não 

hierárquicos. As propriedades são definidas na seção 5.2.3. 

 

As condições assertivas (Asserted Conditions) representam as restrições que formalizam a 

definição precisa das classes utilizando-se lógica descritiva (HORRIDGE et al., 2004). Estas 

restrições serão utilizadas pelo reasoner para verificar e validar a ontologia fazendo 

inferências sobre a hierarquia e consistência das classes. A Figura 5-4 mostra a interface do 

Protégé para a edição de classes. 

 

 

Figura 5-4: Protégé – interface do editor de classes. 
 

A Figura 5-4 mostra a classificação dos termos através da hierarquia definida (Asserted 

Hierarchy) e as características definidas para a classe Activate. Como pode ser observado, no 

momento da criação das classes, as relações hierárquicas do tipo “é um”, são inseridas 

graficamente e automaticamente como restrições nas condições assertivas (Asserted 

Conditions) quando informamos se uma classe é subclasse de outra, que é o caso da classe 

Activate, que é subclasse da classe BasicInteraction, definida na ontologia. 
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A ontologia da IMML possui 54 classes que foram definidas considerando sua classificação, 

características, propriedades e restrições descritas nesta seção. Estas classes são apresentadas 

em detalhes no Capítulo 6 que descreve a ontologia da IMML. 

 

 

5.2.3 Definindo as propriedades das classes e suas restrições 
 

 

O próximo passo para a definição da semântica da IMML utilizando ontologia é criar as 

propriedades das classes, que representam seus relacionamentos. Existem basicamente dois 

tipos de propriedades em OWL: Object e Datatype. A propriedade Object relaciona um objeto 

com outro objeto. A propriedade Datatype relaciona um objeto com um valor XML Schema 

datatype ou um literal rdf. Existe ainda o tipo de propriedade Annotation que é utilizada para 

adicionar informações (metadados) para classes, objetos e propriedades Object e Datatype. 

 

As propriedades são utilizadas para definir relações não hierárquicas. Normalmente estas 

relações representam composições ou associações simples. Para diferenciar estas relações 

utilizaremos as notações “composedOf” e “has”, respectivamente, no início do nome de cada 

propriedade. OWL permite atribuir mais significado para as propriedades através das 

seguintes características: 

 

•  Name - nome da propriedade iniciando com letra minúscula, sem espaços e resto 

das palavras com primeira letra maiúscula, os nomes no Protégé-OWL são únicos; 

• Anottations – documentação das propriedades: descrição em linguagem natural, 

versão, autor, etc. 

• Domain e Range Type – propriedades relacionam objetos de um domain (domínio 

- classe da propriedade) com objetos de um range (imagem/intervalo - classe com os valores 

permitidos da propriedade). Múltiplas classes são interpretadas como a união das mesmas. 

• Functional – para um dado objeto pode haver no máximo um objeto que é 

relacionado ao mesmo através desta propriedade. Ex. temMãeNascimento. 

• InverseFunctional – significa que a propriedade inversa é funcional. Ex. éMãeDe 

Nascimento. 
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• Inverse – se uma propriedade object relaciona o objeto “a” ao “b” então, sua 

propriedade inversa relaciona o objeto “b” ao objeto “a”. Ex. TemPai-TemFilho. 

• Symetric – se uma propriedade object relaciona objeto “a” ao “b” então, o objeto 

“b” também está relacionado ao objeto “a”, através da mesma propriedade, ou seja, a 

propriedade é sua própria inversa. Ex. temIrmão. 

• Transitive – se uma propriedade object relaciona o objeto “a” ao “b”, e também o 

objeto “b” ao “c”, então se pode inferir que o objeto “a” está relacionado ao objeto “c”. Ex. 

temAntepassado. 

 

As propriedades datatype são definidas de acordo com o tipo (Range Type), que podem ser: 

String, Any, Boolean, Float, Integer e Symbol. O tipo Symbol permite a definição de um 

(OWL:oneOf) ou mais (Allowed Values) valores String. As propriedades Datatype permitem 

todos os tipos de dados da XML Schema Datatype. A Figura 5-5 mostra a interface do 

Protégé para a edição de propriedades. 

 

 

Figura 5-5: Protégé – interface do editor de propriedades. 
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Após criar as propriedades das classes que representam seus relacionamentos, vamos utilizar 

estas propriedades para definir de forma precisa o significado das classes (termos) da 

ontologia, restringindo sua interpretação. Em OWL as propriedades são usadas para criar 

restrições, que são definidas nas condições assertivas como superclasses anônimas da classe 

que está sendo descrita. Como o próprio nome diz, estas restrições são usadas para restringir 

os objetos que pertencem a uma classe. Qualquer objeto que é membro desta superclasse 

anônima satisfaz a restrição que descreve a classe e pode ser inferido como membro da classe 

descrita. Quando definimos uma classe usando restrições, estamos descrevendo superclasses 

anônimas destas classes. 

 

As condições assertivas ( ), que podem ser observadas na Figura 5-6, 

relacionam as restrições das propriedades que definem as classes utilizando-se lógica 

descritiva. As restrições são definidas como axiomas e representam afirmações lógicas das 

quais outras afirmações podem ser inferidas (HORRIDGE et al., 2004). Estas restrições são 

utilizadas pelo reasoner para validar a ontologia fazendo inferências sobre a hierarquia e 

consistência das classes da mesma. 

 

 

Figura 5-6: Protégé – classes, propriedades e restrições. 
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As restrições de propriedades em OWL são divididas basicamente em quatro categorias: 

restrições quantificadoras (existencial (∃) e universal (∀)); restrições de cardinalidade 

(exata(=), mínima (≥) e máxima(≤)); restrições para valores específicos (existe o valor(∋)) e 

restrições com operadores lógicos (negação (¬), união (�), interseção (�) e enumeração 

({...})). Para a definição da semântica dos termos da IMML utilizaremos basicamente as 

restrições existencial, universal e de cardinalidade. 

 

Uma restrição quantificadora é composta de três partes: um quantificador, que pode ser o 

existencial (∃) ou o universal (∀); uma propriedade, na qual a restrição age; e um filler, que é 

uma classe. Na Figura 5-6, temos como exemplo a descrição da semântica do termo Activate 

definindo a propriedade hasC com a seguinte restrição existencial: ∃hasCControl. As 

restrições quantificadoras efetivamente restringem os relacionamentos que uma classe pode 

ter.  

 

A Restrição Existencial (∃) define uma superclasse anônima, para o termo que está sendo 

definido, que descreve o conjunto de objetos que tem ao menos um relacionamento através de 

uma dada propriedade com um objeto que é membro da classe especificada em filler. 

Portanto, a restrição “∃hasCControl” significa que existe uma superclasse que tem ao menos 

um relacionamento com um objeto da classe Control. A Figura 5-7 mostra o esquema de uma 

restrição existencial (∃). 

 

 

Figura 5-7: Visão esquemática da restrição existencial (∃∃∃∃) (Horridge et al. 2004). 
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Observe na Figura 5-7 que uma restrição existencial não determina que os únicos 

relacionamentos que podem existir para esta propriedade devem ser para objetos que são 

membros da classe especificada em filler. A restrição existencial não restringe (constraint) o 

relacionamento da propriedade com os membros da classe especificada em filler, ela diz 

apenas que todo objeto tem que ter ao menos um relacionamento com um membro da classe 

especificada, este fato é chamado de “open world assumption” (OWA). Não se pode dizer que 

algo não existe se isto não foi dito explicitamente (HORRIDGE et al., 2004).  

 

A Figura 5-7 mostra um esquema geral da restrição existencial, a linha pontilhada representa 

o fato que um objeto pode ter um relacionamento com outro objeto que não é membro da 

classe especificada em filler, pois não foi dito explicitamente que só existe este 

relacionamento com a classe especificada em filler. 

 

Para se restringir explicitamente os relacionamentos apenas com a classe determinada em 

filler, devem-se definir juntamente com a restrição existencial a restrição universal, também 

conhecida como cláusula de fechamento (Closure Axioms). 

 

A Restrição Universal (∀) define que todos os relacionamentos, especificados pela 

propriedade, são apenas entre a classe que está sendo definida e a classe específica 

determinada em filler. Isto é, define uma superclasse anônima de objetos onde todas as 

propriedades que relacionam um objeto desta classe sejam apenas com objetos da classe 

determinada em filler. A restrição universal para a propriedade hasC da classe Activate é 

definida da seguinte forma: ∀hasCControl. A Figura 5-8 mostra o esquema de uma restrição 

universal. 

 

Figura 5-8: Visão esquemática da restrição universal (∀∀∀∀) (Horridge et al., 2004). 
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Segundo Horridge et al. (2004), a restrição universal descreve o conjunto de objetos que, para 

uma dada propriedade, apenas possuem relacionamentos com outros objetos que são 

membros da classe específica determinada em filler. Observe pela Figura 5-8 que uma 

restrição universal permite a não existência do relacionamento. É importante notar que a 

restrição universal não garante a existência de um relacionamento para uma dada propriedade, 

ela apenas diz que se existir um relacionamento para a propriedade então este precisa ser para 

um objeto que é membro de uma classe específica determinada em filler. Esta condição é 

complementada pela restrição existencial (∃). 

 

A  Restrição de Cardinalidade define uma superclasse anônima que tem no mínimo (≥), no 

máximo (≤) ou exatamente (=) um número específico de relacionamentos com outro objeto ou 

valores datatype. A restrição de cardinalidade para a propriedade hasC da classe Activate é 

definida da seguinte forma: hasC = 1. 

 

Portanto, para se definir corretamente a semântica dos termos da IMML deve-se utilizar 

conjuntamente as restrições existenciais, universais e cardinalidade. A semântica resultante 

das restrições é a interseção entre as mesmas, ou seja, descrevem superclasses que definem 

que para todo (∀) termo existe (∃) um número (cardinalidade) de relações com a classe 

determinada em filler.  

 

 

5.2.4 Estudo de Caso – O termo Activate 
 

 

Para exemplificar todo o processo de criação e validação da ontologia da IMMLvamos utilizar 

como estudo de caso o termo Activate, que representa basicamente a regra geral das relações 

semânticas não hierárquicas definidas na ontologia da IMML. Para entender melhor o termo 

Activate mostramos inicialmente sua semântica informal na Tabela 5-1. 

 

Tabela 5-1: Semântica informal do termo Activate. 
O termo Activate 

Descrição 
O termo Activate é uma interação básica que tem como objetivo controlar uma interação. 
Deve ser usado para especificar uma ativação de um controle de uma função de domínio. 
Sintaxe 
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<activate control="NomeControle" /> 

Atributos 
Nome  Valor  Descrição 
control IDREF (global) Nome do controle que será ativado. 
Relacionamentos semânticos (propriedades) 
Nome  Termo Destino Descrição 
hasC Control Verificar se controle foi definido em Control. 
Exemplo 
<activate control="Consultar"/> 

 

 

No exemplo do Activate, existe uma relação semântica de associação simples entre o termo 

Activate e o termo Control, chamada de hasC, que deve verificar se um controle foi 

informado no atributo control e se o mesmo foi definido como controle da função de domínio. 

Ou seja, verificar se existe um controle definido para o Activate e se este controle, que no caso 

do nosso exemplo é o controle “Consultar”, é um objeto da classe Control. Caso não seja, o 

Activate possui um erro semântico, pois estamos tentando ativar um controle que não existe. 

A Figura 5-9 exemplifica através do termo Activate, a definição da relação semântica hasC. 

 

 

Figura 5-9: Restrições (Asserted Conditions) da propriedade hasC. 
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Com pode ser visto na Figura 5-9, a definição da semântica do Activate, foi especificada nas 

condições assertivas (Asserted Conditions), circulado em vermelho, em quatro restrições: a 

primeira define uma restrição hierárquica e diz que a classe Activate é uma subclasse de 

BasicInteraction, ou seja, estamos definindo de maneira semi-formal a classificação do tipo 

do elemento Activate. O restante das restrições definem os relacionamentos da classe Activate. 

A segunda define uma restrição universal (∀) e diz que, se existir a relação hasC, só pode ser 

com a classe Control. A terceira restrição é a existencial (∃), que diz que existe ao menos uma 

relação entre um Activate e um Control. E a quarta restrição diz que existe exatamente uma 

(cardinalidade) relação entre um Activate e um Control. O resultado final das restrições é feito 

através da interseção de todas as regras e define a seguinte superclasse para os objetos que 

participam do relacionamento hasC: objetos que ativam exatamente um controle. 

 

No exemplo do termo Activate, a regra semântica que define precisamente o termo pode ser 

descrita da seguinte forma: Para todo termo Activate existe exatamente uma propriedade hasC 

que associa um termo Activate com um termo da classe Control. 

 

A Figura 5-10 mostra o esquema resultante das restrições definidas para a propriedade 

(relação semântica) hasC do termo Activate. Observe que para cada objeto da superclasse 

anônima, definida pela interseção das restrições existencial, universal e cardinalidade, existe 

ao menos um relacionamento hasC com um objeto da classe Control. Observe ainda que esta 

superclasse anônima descreve exatamente a classe Activate. 

 

 

Figura 5-10: Esquema resultante das restrições da propriedade hasC do Activate. 
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A Figura 5-11 mostra uma parte da Ontologia da IMML em OWL-DL, especificamente a 

definição do termo Activate, suas propriedades e restrições, bem como as instâncias 

relacionadas ao mesmo. O arquivo OWL gerado pelo Protégé tem inicialmente a ontologia 

propriamente dita, chamada de T.Box, e no final do arquivo as instâncias da mesma, chamada 

de A.Box, se existirem. 

 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

    xmlns="http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#" 

  xml:base="http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl"> 

  <owl:Ontology rdf:about=""> 

    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ 

                  XMLSchema#string">IMMLOntology</rdfs:comment> 

    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ 

                  XMLSchema#string">IMMLOntology</rdfs:label> 

    <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ 

                  XMLSchema#string">1</owl:versionInfo> 

  </owl:Ontology> ... 
  <!— Início da definição da classe Activate --> 

  <owl:Class rdf:ID="Activate"> 

    <!— Definição das classes disjuntas do Activate --> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Go"/> 

    </owl:disjointWith> ... 
    <!— Início definição superclasses (classificação)--> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#BasicInteraction"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <!— Superclasse - Restrição existencial --> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:someValuesFrom> 

          <owl:Class rdf:about="#Control"/> 

        </owl:someValuesFrom> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasC"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <!— Superclasse - Restrição de cardinalidade --> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ 

          XMLSchema#int">1 </owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasC"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <!— Superclasse - Restrição universal --> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 
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          <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasC"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:allValuesFrom> 

          <owl:Class rdf:about="#Control"/> 

        </owl:allValuesFrom> 

      </owl:Restriction>  

    </rdfs:subClassOf> 

    <!— Fim da definição das superclasses (tipo e restrições) --> 

  </owl:Class> 

  <!— Fim da definição da classe Activate --> ... 
  <!— Início instâncias Activate --> 

  <Activate rdf:ID="Activate_Consultar"> 

       <hasC> 

            <Control rdf:ID="Consultar"> 

                 <hasToState rdf:resource="#Executando"/> 

                 <hasFromState rdf:resource="#Disponivel"/> 

            </Control> 

       </hasC> 

  </Activate> ... 
  <!— Fim instâncias Activate --> ... 

</rdf:RDF> 

<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 1.3, Build 225.4)   

http://protege.stanford.edu --> 

Figura 5-11: Parte da ontologia da IMML em OWL que define o termo Activate. 
 

 

Como pode ser visto na Figura 5-11, inicialmente a classe Activate é definida e logo em 

seguida são definidas todas as classes disjuntas do Activate. Depois temos a definição da 

classificação do tipo de Activate que é uma interação básica (BasicInteraction). 

Posteriormente temos as restrições existencial, de cardinalidade e universal. Por último temos 

as instâncias (A.Box) do Activate e Control. E assim por diante para as 54 classes da 

ontologia da IMML. 

 

A ontologia da IMML possui 47 propriedades e 138 restrições, que foram definidas 

considerando o tipo, características e restrições descritas nesta seção. Para cada propriedade 

foram definidas as restrições existencial, universal e de cardinalidade. Estas propriedades e 

restrições representam as regras semânticas definidas na ontologia da IMML e são 

apresentadas detalhadamente no Capítulo 6. 

 

Por fim temos as etapas de instanciação e validação da ontologia. Como a instanciação é uma 

das estratégias de validação da ontologia, mais detalhes sobre todo o processo de instanciação 

e validação da ontologia da IMML está descrito no Capítulo 7. 
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Capítulo 6 
 

 

 

 

 

6 Ontologia da IMML 
 

 

Este capítulo apresenta a semântica da IMML utilizando ontologia. Inicialmente mostramos o 

modelo conceitual da IMML para se ter uma visão geral da semântica da IMML. Depois 

apresentamos a ontologia da IMML para cada termo da linguagem.  

 

 

6.1 O Modelo Conceitual da ontologia da IMML 
 

 

Antes de apresentarmos a semântica da IMML utilizando ontologia, mostraremos inicialmente 

o modelo conceitual da ontologia da IMML, que não deixa de ser uma ontologia no nível de 

um sistema relacional (define relações hierárquicas e não-hierárquicas), conforme definido em 

Daum e Merten (2002).  

 

As Figuras 6-1, 6-2, 6-3 e 6-4 mostram uma visão geral do modelo conceitual da IMML, onde 

estão descritos todos os termos da linguagem e suas relações. As relações hierárquicas 

representam a classificação do tipo do conceito (classes/subclasses) e definem relações de 

herança do tipo “is a”, mostradas em linha cheia com um triângulo na ponta. Os 

relacionamentos não hierárquicos representam as propriedades e definem dois tipos de 

relações que chamamos de: relações de composição do tipo “composedOf”, que representam a 

relação do termo com outros termos que o compõem, mostradas em linha cheia com um 

losangolo na ponta; e relações simples de associação do tipo “has”, que representam a relação 
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de um atributo do termo com seus respectivos valores, mostradas em linha cheia com uma 

seta aberta na ponta. 

 

Figura 6-1: Visão Geral do Modelo Conceitual da IMML. 
 

De acordo com a Figura 6-1, podemos observar que o modelo conceitual da IMML é definido 

inicialmente pelo termo Imml que é composto pelos modelos de domínio, interação e 

comunicação. 

 

A Figura 6-2 mostra o modelo de domínio, que é composto por objetos e funções de domínio. 

Os objetos de domínio representam informações do domínio e podem ser objetos complexos 

compostos por outros objetos. A função de domínio é composta pelos controles, estados, pré e 

pós-condições e os operandos de entrada e saída. Os operandos possuem objetos de domínio 

utilizados para entrada e saída de informações da função de domínio. Os controles possuem 

informações dos estados de origem e destino da função de domínio. 

 

 

Figura 6-2: Visão do Modelo de Domínio da IMML. 
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A Figura 6-3 mostra o modelo de interação, que é composto por três conceitos importantes, 

tarefas, comandos de função e resultados de função. Eles são estruturados internamente pelas 

estruturas de interação (join, combine, sequence, select e repeat) que são utilizadas para 

organizar as interações básicas (perceive-information, enter-information, select-information, 

activate, go e do). O perceive-information, enter-information e select-information possuem 

objetos de domínio relacionados que serão utilizados no processo de interação. O activate 

possui um controle associado que ativa um controle definido no modelo de domínio. O do 

possui tarefas, funções ou resultados de funções relacionados que são executados 

automaticamente pelo mesmo. As estruturas de interação podem ser recursivas. 

 

 

Figura 6-3: Visão do Modelo de Interação da IMML. 
 

A Figura 6-4 mostra o modelo de comunicação, que é composto por um ou mais ambiente de 

tarefas (task-environment) que são associados a uma tarefa e uma plataforma específica.  Isto 

permite um mapeamento entre os elementos de um modelo de interação e objetos de interface 

(widgets). Este ambiente de tarefa é composto por grupos de comunicação (frame, command-

pannel, display-area e group) que tem o papel de organizar signos interativos (text, text-area, 

push-button, radio-button, edit-box, check-box, list-box, combo-box, drop-down-list e image). 

O frame pode conter qualquer grupo de comunicação, inclusive ele mesmo. O group pode ser 

recursivo. O command-panel e o display-area podem conter qualquer grupo de comunicação, 

exceto eles mesmos e um ao outro e, estão relacionados a um comando de função e resultado 

de função respectivamente. Os signos interativos estão associados às interações básicas. O 

push-button além da associação com uma interação básica também está associado a uma 

transição e a comandos de show ou hide. 
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Figura 6-4: Visão do Modelo de Comunicação da IMML. 
 

 

 

6.2 Semântica da IMML utilizando ontologia 
 

 

Após apresentar o modelo conceitual da ontologia da IMML é possível ter uma visão geral de 

toda semântica da IMML. Esta seção vai apresentar detalhadamente cada termo da linguagem 

IMML e sua semântica utilizando ontologia baseada em OWL-DL, que foi definida de acordo 

com os passos para a construção de ontologias detalhados na seção 5.2. 

 

A semântica de um conceito utilizando ontologia é descrita precisamente através da definição 

da sua classificação de tipo, propriedades (relações) e restrições. A classificação de tipo 

define a hierarquia dos conceitos em classes de acordo com seu tipo (“é um”). As 

propriedades definem os relacionamentos possíveis entre os conceitos. As restrições definem 

características e condições assertivas (axiomas) que formalizam a definição das classes e 

propriedades. 

 

A ontologia da IMML é descrita utilizando uma estrutura específica que une informações 

sobre os termos tais como: nome (vocabulário), descrição informal, sintaxe, categorização, 

propriedades e restrições. Cada termo ou conceito abstrato da linguagem IMML são definidos 
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como classes na ontologia da IMML. Cada classe da ontologia da IMML será descrita em 

forma de tabela, de acordo com as informações apresentadas na Tabela 6-1. Estas informações 

são implementadas na ontologia da IMML utilizando o Protégé, que gera toda a descrição da 

semântica da IMML em OWL-DL. 

 

Tabela 6-1: Modelo para definição da semântica do termos da ontologia da IMML. 
1. Nome da Classe: NomeDaClasse 

O NomeDaClasse deve ser um identificador único. 
2. Descrição da Semântica Informal 
Descrição da semântica do termo em linguagem natural. 
3. Sintaxe IMML 
Apresenta a sintaxe do termo em IMML  
4. Restrição da classificação do tipo – “é um” 
• Relação das superclasses do termo que está sendo definido. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome  Tipo/Valor Descrição 
Nome (único) do 
atributo. 

Tipo / valor 
permitido. 

Descrição do atributo em linguagem natural. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome  Descrição  Restrições (Asserted Conditions) 
Nome (único) da 
relação. 

Descrição da 
relação 
(linguagem 
natural). 

- Relação das restrições (axiomas) das 
propriedades descritas em lógica descritiva 
utilizando-se OWL-DL. 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• Relação das regras semânticas, específicas de cada termo, descritas em linguagem 
natural. Estas regras descrevem as restrições de tipo e propriedades (axiomas), 
definidas em lógica descritiva, que definem os termos da linguagem restringindo sua 
interpretação. 

 

 

 

O primeiro item da tabela é o nome da classe que está sendo descrita e deve identificar 

unicamente uma classe na ontologia. Estes nomes definem o vocabulário da linguagem. 

 

No segundo tópico, temos a descrição da semântica informal em linguagem natural (LN). Esta 

descrição tem por objetivo permitir que pessoas que queiram entender o significado de cada 

termo da IMML possam compreendê-lo em sua língua natural. A LN é usada de forma 

cuidadosa e estruturada para evitar ambigüidade, imprecisão e inconsistência.  
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O terceiro tópico apresenta a descrição da sintaxe do termo em IMML. Esta descrição é feita 

apenas usando o formato XML dos termos da linguagem. A idéia é mostrar um modelo de 

como os termos estão relacionados sintaticamente. 

 

No quarto item, temos a descrição de como o termo está categorizado em relação aos outros 

termos. Isto é feito descrevendo as relações do tipo “is-a” da qual ele participa. Isto é 

importante para classificarmos os termos da ontologia. 

 

O quinto tópico descreve as principais características da classe através de seus atributos. Para 

cada atributo é definido seu nome como um identificador único, seu tipo ou valores possíveis 

e uma descrição do mesmo em linguagem natural. 

 

No sexto item, temos a descrição das principais relações da classe definida. Para cada relação 

é definido seu nome como um identificador único, uma descrição da relação em linguagem 

natural e a relação das restrições (axiomas) das propriedades descritas em lógica descritiva 

utilizando-se OWL-DL. 

 

Por fim, no sétimo item, temos a relação das regras semânticas, específicas de cada termo, 

descritas em linguagem natural. Estas regras descrevem as restrições de tipo e propriedades 

(axiomas), definidas em lógica descritiva, que definem os termos da linguagem restringindo 

sua interpretação. 

 

 

6.2.1 Semântica inicial da IMML 
 

 

Iniciamos lembrando que é pré-requisito para a definição da semântica da IMML que toda 

especificação IMML seja um documento XML "bem-formado" e sintaticamente correto. 

 

Para que algumas regras da semântica da IMML não sejam repetidas em todas as tabelas que 

descrevem a semântica de cada termo da IMML, apresentamos inicialmente algumas regras 

semânticas gerais que são válidas para todos os termos e conceitos da IMML. Na Figura 6-5 

mostramos apenas as regras semânticas que são gerais para todos os termos. As regras 
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semânticas específicas estão descritas em cada termo da ontologia da IMML descritas nas 

seções a seguir. 

 

Regras semânticas gerais: 

• Todas as classes são definidas com a característica de serem disjuntas de suas classes 

irmãs no mesmo nível hierárquico. 

• Todas as classes são automaticamente definidas com a propriedade “name” que é um 

identificador único (rdf:ID). 

• Todas as propriedades definidas com o prefixo “composedOf” tem sua propriedade 

inversa definida com o prefixo “inverse-of-” 

Figura 6-5: Regras Semânticas Gerais. 
 

 

A ontologia da IMML possui 54 classes, 47 propriedades e 138 restrições que foram definidas 

considerando toda uma metodologia descrita anteriormente.  

 

Nesta seção apresentamos inicialmente a semântica do termo Imml. A semântica dos demais 

termos da IMML está descrita nas próximas subseções que correspondem a cada modelo da 

linguagem. Os termos dos modelos de domínio, interação e comunicação são especificados 

nas seções 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4, respectivamente. Quando um termo possuir outros termos em 

sua semântica, estes não serão detalhados com objetivo de manter o foco apenas na semântica 

do termo em questão. A semântica de cada termo em OWL-DL pode ser verificada na integra 

em  http://www.ppgsc.ufrn.br/~heremita/IMMLOntology.owl e parcialmente no Apêndice A. 

 

 

6.2.1.1 O termo Imml 
 

 

O termo Imml é o nó raiz da IMML e delimita uma especificação IMML que tem como 

finalidade a especificação abstrata da IU, vista como um artefato de meta-comunicação, e que 

pode ser mapeada para widgets de IU gráficas específicas. Este termo deve possuir os termos 

DomainModel, InteractionModel e CommunicationModel. A Tabela 6-2 mostra a semântica 

do termo Imml. 
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Tabela 6-2: Semântica do termo Imml. 
1. Nome da Classe: Imml 

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Imml é o nó raiz que delimita uma especificação IMML e tem como finalidade a 
especificação abstrata de uma interface do usuário de uma aplicação interativa. O termo Imml 
é composto por exatamente um elemento de cada modelo a seguir: DomainModel, 
InteractioModel e CommunicationModel. 
3. Sintaxe IMML 
<imml application="" 

      xmlns="" 

      xmlns:xsi="" 

      xsi:schemaLocation=""> 

  <domain-model> ... </domain-model> 

  <interaction-model> ... </interaction-model> 

  <communication--model> ... </communication-model> 

</imml> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
has 

Application 
ID (global) (string) Nome da aplicação da IU especificada. 

hasXmlns String Namespace padrão do documento 
hasXmlnsXsi String Namespace instancia esquema do documento. 
hasXsiSchema 

Location 
String Namespace em uso e o arquivo que contém o 

XML Schema para o namespace. 
6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfDM Relaciona uma 

especificação Imml 
com um modelo de 
domínio. 

- ∃ composedOfDM DomainModel 

- ∀ composedOfDM DomainModel 

- composedOfDM = 1 

 

composedOfIM Relaciona uma 
especificação Imml 
com um modelo de 
interação. 

- ∃ composedOfIM InteractionModel 

- ∀ composedOfIM InteractionModel 

- composedOfIM = 1 

 

composedOfCM Relaciona uma 
especificação Imml 
com um modelo de 
comunicação. 

- ∃ composedOfCM  CommunicationModel 

- ∀ composedOfCM CommunicationModel 

- composedOfCM = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Imml é uma owl:Thing. 
• As propriedades (datatype) hasAplication, hasXmlns, hasXmlnsXsi e 
hasXsiSchemaLocation são do tipo String. 
• Para todo termo Imml existe exatamente uma propriedade composedOfDM que relaciona 
um termo Imml com um termo DomainModel. 
• Para todo termo Imml existe exatamente uma propriedade composedOfIM que relaciona 
um termo Imml com um termo InteractionModel. 
• Para todo termo Imml existe exatamente uma propriedade composedOfCM que relaciona 
um termo Imml com um termo CommunicationModel. 
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6.2.2 Semântica do Modelo de Domínio 
 

 

O modelo de domínio descreve a funcionalidade de um sistema, através do qual se 

determinam quais as funções que o usuário pode executar ao interagir com a interface. Deve 

ser realizada uma análise do que ela 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, devem-se executar as 

funções que as manipulam. Estas funções podem alterar o estado do sistema, estado este, que 

é definido pelas propriedades das informações e pelos relacionamentos entre elas. 

 

 

6.2.2.1 O termo DomainModel 
 

 

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 domínio da 

aplicação. As funções de domínio são exatamente as funções que alteram o estado dos objetos 

de domínio. A Tabela 6-3 mostra a semântica do termo DomainModel. 

 

Tabela 6-3: Semântica do termo DomainModel. 
1. Nome da Classe: DomainModel 

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo DomainModel é usado para especificar o modelo de domínio, que determina a 
funcionalidade do sistema, ou seja, aquilo que um sistema permite fazer através dos objetos e 
funções do domínio. Ele deve possuir ao menos uma ocorrência dos elementos DomainObject 
e DomainFunction. 
3. Sintaxe IMML 
<domain-model> 

  <domain-object> ... </domain-object> 

  ... 

  <domain-function> ... </domain-function> 

  ... 

</domain_model> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
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Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfDO Relaciona um modelo de 

domínio com seus objetos 
de domínio.  

- ∃ composedOfDO DomainObject 

- ∀ composedOfDO DomainObject 

- composedOfDO ≥ 1 

composedOfDF Relaciona um modelo de 
domínio com suas funções 
de domínio. 

- ∃ composedOfDF DomainFunction 

- ∀ composedOfDF DomainFunction 

- composedOfDF ≥ 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo DomainModel é uma owl:Thing. 
• Para todo termo DomainModel existe no mínimo uma propriedade composedOfDO que 
relaciona um termo DomainModel com um termo DomainObject. 
• Para todo termo DomainModel existe no mínimo uma propriedade composedOfDF que 
relaciona um termo DomainModel com um termo DomainFunction. 

 

 

6.2.2.2 O conceito DomainObject 
 

 

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 em IMML, o designer deve determinar o nome do 

objeto e o tipo de representação. Em caso de objeto com estruturas mais complexas, este 

deverá possuir outros objetos, ou constantes, num conjunto finito.  

 

A Figura 6-6 exibe um objeto de domínio em IMML, que determina para a especificação 

IMML do “Banco Rico” um objeto simples do tipo “number” chamado “Conta”. 

 

<domain-object name="Conta" type="number" /> 

Figura 6-6: Objeto de Domínio “Conta”. 
 

 

Para facilitar a implementação e instanciação na ontologia de tipos de dados simples e 

complexos, a propriedade “type” do “domain-objetc” é definida como subclasses abstratas 

Simple e Complex na ontologia da IMML. Portanto, o termo DomainObjetct é implementado 

como um conceito abstrato que possue duas subclasses abstratas que definem “type”: Simple 

(text, number, image e date) e Complex (table, list, composed e finit-set). Estas sublcasses são 

defenidas nos termos a seguir. A Tabela 6-4 mostra a semântica do conceito abstrato 

DomainObject. 
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Tabela 6-4: Semântica do conceito DomainObject. 
1. Nome da Classe: DomainObject 

2. Descrição da Semântica Informal 
O conceito DomainObject é um conceito abstrato do modelo de domínio que representa um 
objeto de domínio, que são informações a respeito de um conceito do domínio. Os objetos de 
domínio podem ser do tipo Simple (text, number, image e date) ou Complex (table, list, 

composed e finit-set).  
3. Sintaxe IMML 
<domain-object name="" type="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
--- --- --- 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo DomainObject é uma owl:Thing. 

 

 

6.2.2.3 O conceito Simple 
 

Os objetos de domínio podem ser representados como signos simples no nível de interface. A 

IMML possibilita os seguintes tipos de dados simples: texto, número, imagem e data, que são 

representados pelo conceito abstrato Simple. A Tabela 6-5 mostra a semântica do conceito 

abstato Simple. 

 

Tabela 6-5: Semântica do conceito Simple. 
1. Nome da Classe: Simple 

2. Descrição da Semântica Informal 
O conceito Simple é um DomainObject e é um conceito abstrato que representa um objeto de 
domínio simples. Os objetos de domínio do tipo simples podem ser: text, number, image e 

date. 
3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• DomainObject e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
--- --- --- 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Simple é um DomainObject. 
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6.2.2.4 O termo Text 
 

 

Os objetos de domínio podem ser representados como signos textuais no nível de interface. 

Para especificar um objeto de domínio do tipo texto, o designer deve determinar o nome do 

objeto e o tipo de representação Text. A Tabela 6-6 mostra a semântica do termo Text. 

 

Tabela 6-6: Semântica do termo Text. 
1. Nome da Classe: Text 

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Text é um Simple e é usado para especificar um objeto de domínio, que representa 
informações textuais a respeito de um conceito do domínio. 
3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• Simple e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
--- --- --- 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Text é um Simple. 

 

 

6.2.2.5 O termo Image 
 

 

Os objetos de domínio podem ser representados como signos gráficos no nível de interface. 

Para especificar um objeto de domínio do tipo imagem, o designer deve determinar o nome do 

objeto e o tipo de representação Image. A Tabela 6-7 mostra a semântica do termo Image. 

 

Tabela 6-7: Semântica do termo Image. 
1. Nome da Classe: Image 

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Image é um Simple e é usado para especificar um objeto de domínio, que representa 
informações com imagem a respeito de um conceito do domínio. 
3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• Simple e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
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Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
--- --- --- 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Image é um Simple. 

 

 

6.2.2.6 O termo Number 
 

 

Os objetos de domínio podem ser representados como signos numéricos no nível de interface. 

Para especificar um objeto de domínio do tipo numérico, o designer deve determinar o nome 

do objeto e o tipo de representação Number. A Tabela 6-8 mostra a semântica do termo 

Image. 

 

Tabela 6-8: Semântica do termo Number. 
1. Nome da Classe: Number 

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Number é um Simple e é usado para especificar um objeto de domínio, que 
representa informações numéricas a respeito de um conceito do domínio. 
3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• Simple e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
--- --- --- 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Number é um Simple. 

 

 

6.2.2.7 O termo Date 
 

 

Os objetos de domínio podem ser representados como signos que representam datas no nível 

de interface. Para especificar um objeto de domínio do tipo data, o designer deve determinar o 
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nome do objeto e o tipo de representação Date. A Tabela 6-9 mostra a semântica do termo 

Date. 

 

Tabela 6-9: Semântica do termo Date. 
1. Nome da Classe: Date   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Date é um Simple e é usado para especificar um objeto de domínio, que representa 
informações de data a respeito de um conceito do domínio. 
3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• Simple e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
--- --- --- 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Date é um Simple. 

 

 

6.2.2.8 O conceito Complex 
 

 

Os objetos de domínio podem ser representados como signos complexos no nível de interface. 

A IMML possibilita os seguintes tipos de dados complexos: tabela, lista, compostos e 

conjuntos finitos, que são representados pelo conceito abstrato Complex. A Tabela 6-10 

mostra a semântica do conceito abstrato Complex. 

 

Tabela 6-10: Semântica do conceito Complex. 
1. Nome da Classe: Complex   

2. Descrição da Semântica Informal 
O conceito Complex é um DomainObject e é um conceito abstrato que representa objetos de 
domínio complexos. Os objetos de domínio do tipo complexo podem ser: table, list, 

composed e finit-set. Deve ter outros objetos de domínio em sua composição. 
3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• DomainObject e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
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composedOfDO Esta propriedade relaciona 
um objeto de domínio 
complexo com os objetos de 
domínio que fazem parte do 
mesmo. 

- ∃ composedOfDO DomainObject 

- ∀ composedOfDO DomainObject 

- composedOfDO ≥ 1 

 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Complex é um DomainObject. 
• Para todo termo Complex deve existir no mínimo uma propriedade composedOfDO que 
relaciona um termo Complex com um termo DomainObject. 

 

 

6.2.2.9 O termo Table 
 

 

Os objetos de domínio podem ser representados como signos complexos que representam 

tabelas no nível de interface. Para especificar um objeto de domínio do tipo tabela, o designer 

deve determinar o nome do objeto e o tipo de representação Table. A Tabela 6-11 mostra a 

semântica do termo Table. 

 

Tabela 6-11: Semântica do termo Table. 
1. Nome da Classe: Table   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Table é um Complex e é usado para especificar um objeto de domínio complexo, que 
representa uma tabela de informações a respeito de um conceito do domínio. Deve ter outros 
objetos de domínio em sua composição. 
3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• Complex e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfDO Esta propriedade relaciona 

um objeto de domínio 
complexo com os objetos de 
domínio que fazem parte do 
mesmo. 

- ∃ composedOfDO DomainObject 

- ∀ composedOfDO DomainObject 

- composedOfDO ≥ 1 

 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Table é um Complex. 
• Para todo termo Table deve existir no mínimo uma propriedade composedOfDO que 
relaciona um termo Table com um termo DomainObject. 
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6.2.2.10 O termo List 
 

 

Os objetos de domínio podem ser representados como signos complexos que representam 

listas no nível de interface. Para especificar um objeto de domínio do tipo lista, o designer 

deve determinar o nome do objeto e o tipo de representação List. A Tabela 6-12 mostra a 

semântica do termo List. 

 
Tabela 6-12: Semântica do termo List. 

1. Nome da Classe: List   
2. Descrição da Semântica Informal 
O termo List é um Complex e é usado para especificar um objeto de domínio complexo, que 
representa uma lista de informações a respeito de um conceito do domínio. Deve ter outros 
objetos de domínio em sua composição. 
3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• Complex e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfDO Esta propriedade relaciona 

um objeto de domínio 
complexo com os objetos de 
domínio que fazem parte do 
mesmo. 

- ∃ composedOfDO DomainObject 

- ∀ composedOfDO DomainObject 

- composedOfDO ≥ 1 

 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo List é um Complex. 
• Para todo termo List deve existir no mínimo uma propriedade composedOfDO que 
relaciona um termo List com um termo DomainObject. 

 

 

6.2.2.11 O termo Composed 
 

 

Os objetos de domínio podem ser representados como signos complexos que representam 

signos compostos por outros signos no nível de interface. Para especificar um objeto de 

domínio do tipo composto, o designer deve determinar o nome do objeto e o tipo de 

representação Composed. A Tabela 6-13 mostra a semântica do termo Composed. 
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Tabela 6-13: Semântica do termo Composed. 
1. Nome da Classe: Composed   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Composed é um Complex e é usado para especificar um objeto de domínio 
complexo, que representa a composição de informações a respeito de um conceito do 
domínio. Deve ter outros objetos de domínio em sua composição. 
3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• Complex e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfDO Esta propriedade relaciona um 

objeto de domínio complexo 
com os objetos de domínio 
que fazem parte do mesmo. 

- ∃ composedOfDO DomainObject 

- ∀ composedOfDO DomainObject 

- composedOfDO ≥ 1 

 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Composed é um Complex. 
• Para todo termo Composed deve existir no mínimo uma propriedade composedOfDO que 
relaciona um termo Composed com um termo DomainObject. 

 

 

6.2.2.12 O termo FinitSet 
 

 

Os objetos de domínio podem ser representados como signos complexos que representam 

signos de conjuntos finitos no nível de interface. Para especificar um objeto de domínio do 

tipo conjunto finito, o designer deve determinar o nome do objeto e o tipo de representação 

FinitSet. A Tabela 6-14 mostra a semântica do termo FinitSet. 

 

Tabela 6-14: Semântica do termo FinitSet. 
1. Nome da Classe: FinitSet   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo FinitSet é um Complex e é usado para especificar um objeto de domínio complexo, 
que representa um conjunto finito de informações a respeito de um conceito do domínio. 
Pode ter outros objetos de domínio em sua composição ou uma mensagem informada pelo 
designer. 
3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• Complex e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
composedOfMsg String Relaciona um FinitSet com uma ou mais 
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mensagens. 
6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfDO Esta propriedade relaciona 

um objeto de domínio 
complexo com os objetos 
de domínio que fazem parte 
do mesmo. 

- ∃ composedOfDO DomainObject 

- ∀ composedOfDO DomainObject 

- composedOfDO ≥ 0 

 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo FinitSet é um Complex. 
• A propriedade (datatype)  composedOfMsg é uma  String. 
• Para todo termo FinitSet pode existir uma ou mais propriedade composedOfDO que 
relaciona um termo FinitSet com um termo DomainObject; ou 
• Para todo termo FinitSet pode existir uma ou mais propriedade composedOfMsg que 
relaciona um termo FinitSet com uma mensagem de texto. 

 

 

6.2.2.13 O termo DomainFunction 
 

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

muda o estado da aplicação, isto é, dos objetos do domínio e seus relacionamentos. Ela pode 

ser vista como um serviço computacional que realiza um caso de uso. Para especificar uma 

função de domínio (domain-function) o designer deve determinar o nome da função, os 

operandos de entrada (input-operands) e saída (output-operands) que são os objetos de 

domínio, atributos e/ou relacionamentos que são usados ou afetados pela execução da função. 

As pré (pre-conditions) e 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 

Tabela 6-15 mostra a semântica do termo DomainFunction. 

 

Tabela 6-15: Semântica do termo DomainFunction.  
1. Nome da Classe: DomainFunction   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo DomainFunction é um termo do modelo de domínio que é usado para especificar 
uma função de domínio, que altera o estado dos objetos do domínio. Opcionalmente, ele pode 
possuir os termos InputOperands, OutputOperands, PreCondition e PosCondition. Ele deve 
possuir obrigatoriamente os termos Control e State. 
3. Sintaxe IMML 
<domain-function name="" extends=""> 

  <input-operands> ... </input-operands> 

  <output-operands> ... </output-operands> 

  <pre-condition> ... </pre-condition> 

  <post-condition> ... </post-condition> 

  <controls> ... </controls> 

  <states> ... </states> 
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</domain-function> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
composedOf 

PreC 
string Relaciona uma função de domínio com sua 

pré-condição. 
composedOf 

PostC 
string Relaciona uma função de domínio com sua 

pós-condição. 
6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasExtends A relação extends associa 

uma função de domínio a 
outra, estendendo a 
primeira com a segunda. 

- ∃ hasExtends DomainFunction 

- ∀ hasExtends DomainFunction 

- hasExtends ≤ 1 

 

composedOfIO Relaciona uma função de 
domínio com seus 
operandos (objetos de 
domínio) de entrada. 

- ∃ composedOfIO DomainObject 

- ∀ composedOfIO DomainObject 

- composedOfIO ≥ 0 

 

composedOfOO Relaciona uma função de 
domínio com seus 
operandos (objetos de 
domínio) de saída. 

- ∃ composedOfOO DomainObject 

- ∀ composedOfOO DomainObject 

- composedOfOO ≥ 0 

 

composedOfC Relaciona uma função de 
domínio com seus 
controles. 

- ∃ composedOfC Control 

- ∀ composedOfC Control 

- composedOfC ≥ 1 

composedOfS Relaciona uma função de 
domínio com seus estados. 

- ∃ composedOfS State 

- ∀ composedOfS State 

- composedOfS ≥ 2 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo DomainFunction é uma owl:Thing. 
• As propriedades (datatype) composedOfPreC  e composedOfPostC  são do tipo String. 
• Para todo termo DomainFunction pode existir uma propriedade hasExtends que relaciona 
um termo DomainFunction com outro termo DomainFunction. 
• Para todo termo DomainFunction podem existir várias propriedades composedOfIO que 
relaciona um termo DomainFunction com um termo DomainObject. 
• Para todo termo DomainFunction podem existir várias propriedades composedOfOO que 
relaciona um termo DomainFunction com um termo DomainObject. 
• Para todo termo DomainFunction existe no mínimo uma propriedade composedOfC que 
relaciona um termo DomainFunction com um termo Control. 
• Para todo termo DomainFunction existe no mínimo duas propriedades composedOfS que 
relaciona um termo DomainFunction com um termo State. 

 

 

6.2.2.14 O termo Control 
 

 

Os controles permitem ao usuário a mudança de estados em uma função de domínio. A 

Tabela 6-16 mostra a semântica do termo Control. 
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Tabela 6-16: Semântica do termo Control. 
1. Nome da Classe: Control   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Control é um termo do modelo de domínio que é usado para especificar um controle 
de uma função de domínio. Ele é responsável por levar a função de domínio de um estado a 
outro. 
3. Sintaxe IMML 
<control name="" from-state="" to-state="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasFromState Associa um controle com 

um estado de origem. 
- ∃ hasFromState State 

- ∀ hasFromState State 

- hasFromState = 1 

hasToState Associa um controle com 
um estado de destino. 

- ∃ hasToState State 

- ∀ hasToState State 

- hasToState = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Control é uma owl:Thing. 
• Para todo termo Control existe exatamente uma propriedade hasFromState que associa um 
termo Control com um termo State. 
• Para todo termo Control existe exatamente uma propriedade hasToState que associa um 
termo Control com um termo State. 

 

 

 

6.2.2.15 O termo State 
 

 

Os estados descrevem a situação da aplicação para uma determinada função de domínio. A 

Tabela 6-17 mostra a semântica do termo State. 

 

Tabela 6-17: Semântica do termo State. 
1. Nome da Classe: State   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo State é um termo do modelo de domínio que é usado para especificar um estado de 
uma função de domínio. Este estado descreve a situação da aplicação para uma determinada 
função de domínio. 
3. Sintaxe IMML 
<state name="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing e restrições. 
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5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
--- --- --- 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo State é uma owl:Thing. 

 

 

 

6.2.3 Semântica do 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 os espaços de interação. Seus termos básicos são: 

tarefas, comandos de função, resultados de função, interações básicas e estruturas de 

interação. 

 

 

 

6.2.3.1 O termo InteractionModel 
 

 

O modelo de interação é composto por tarefas, comandos de função e resultados de função. A 

Tabela 6-18 mostra a semântica do termo InteractionModel. 

 

Tabela 6-18: Semântica do termo InteractionModel. 
1. Nome da Classe: InteractionModel   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo InteractionModel é usado para especificar o modelo de interação. Ele deverá possuir 
obrigatoriamente os elementos Task e FunctionCommand. Opcionalmente, poderá possuir o 
elemento FunctionResult, que deverá obedecer à seqüência sintática. 
3. Sintaxe IMML 
<interaction-model> 

  <tasks> ... </tasks> 

  <function-commands> ... </function-commands> 

  <function-results> ... </function-results> 

</interaction-model> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
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• owl:Thing e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfT Relaciona um modelo 

de interação com suas 
tarefas. 

- ∃ composedOfT Task 

- ∀ composedOfT Task 

- composedOfT ≥ 1 

composedOFC Relaciona um modelo 
de interação com seus 
comandos de função. 

- ∃ composedOfFC FunctionCommand 

- ∀ composedOfFC FunctionCommand 

- composedOfFC ≥ 1 

composedOFR Relaciona um modelo 
de interação com seus 
resultados de função. 

- ∃ composedOfFR FunctionResult 

- ∀ composedOfFR FunctionResult 

- composedOfFR ≥ 0 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo InteractionModel é uma owl:Thing. 
• Para todo termo InteractionModel existe no mínimo uma propriedade composedOfT que 
relaciona um termo InteractionModel com um termo Task. 
• Para todo termo InteractionModel existe no mínimo uma propriedade composedOfFC 
que relaciona um termo InteractionModel com um termo FunctionCommand. 
• Para todo termo InteractionModel pode existir uma ou mais propriedades composedOfFR 
que relaciona um termo InteractionModel com um termo FunctionResult. 

 

 

6.2.3.2 O termo Task 
 

 

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. 

O papel da tarefa é organizar de forma estruturada, através de estruturas de interação, um 

conjunto de comandos necessários para organizar as atividades de usuário para atingir uma 

meta. A Tabela 6-19 mostra a semântica do termo Task. 

 

Tabela 6-19: Semântica do termo Task. 
1. Nome da Classe: Task   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Task é um termo do modelo de interação que é usado para especificar uma tarefa. 
Ele deverá possuir pelo menos uma estrutura de interação (InteractionStructure) que 
estruturam as interações básicas. 
3. Sintaxe IMML 
<task name="" 

  estrutura de interação 

</task> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing e restrições. 
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5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfIS Relaciona uma 

tarefa com suas 
estruturas de 
interação. 

- ∃ composedOfIS InteractionStructure 

- ∀ composedOfIS InteractionStructure 

- composedOfIS = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Task é uma owl:Thing. 
• Para todo termo Task existe exatamente uma propriedade composedOfIS que relaciona um 
termo Task com outro termo InteractionStructure (Combine, Join, Repeat, Select ou 

Sequence). 
 

 

6.2.3.3 O conceito InteractionGroup 
 

 

O conceito InteractionGroup é um conceito abstrato que representa os grupos de interações 

que formam blocos de espaços de interação. Os grupos de interação possíveis no modelo de 

interação são: comandos de função (FunctionCommand) e resultados de funções 

(FunctionResult). Eles devem possuir pelo menos uma estrutura de interação que estrutura as 

interações básicas e estão associados a uma função de domínio. A Tabela 6-20 mostra a 

semântica do termo InteractionGroup. 

 

Tabela 6-20: Semântica do conceito InteractionGroup. 
1. Nome da Classe: InteractionGroup   

2. Descrição da Semântica Informal 
O conceito InteractionGroup é um conceito abstrato do modelo de interação que representa 
os grupos de interações que formam blocos de espaços de interação. Eles  devem possuir pelo 
menos uma estrutura de interação que estrutura as interações básicas e estão associados a 
uma função de domínio. Os grupos de interação são: FunctionCommand e FunctionResult. 
3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfIS Relaciona uma 

tarefa com suas 
estruturas de 
interação. 

- ∃ composedOfIS InteractionStructure 

- ∀ composedOfIS InteractionStructure 

- composedOfIS = 1 
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hasDF Associa um 
comando de função 
a uma função de 
domínio. 

- ∃ hasDF DomainFunction 

- ∀ hasDF DomainFunction 

- hasDF = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo InteractionGroup é uma owl:Thing. 
• Para todo termo InteractionGroup existe exatamente uma propriedade composedOfIS que 
relaciona um termo InteractionGroup com um termo InteractionStructure (Combine, Join, 

Repeat, Select ou Sequence). 
• Para todo termo InteractionGroup existe exatamente uma propriedade hasDF  que associa 
um termo InteractionGroup com um termo DomainFunction. 

 

 

6.2.3.4 O termo FunctionCommand 
 

 

Um comando de função 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. É importante informar 

que cada comando de função deve estar associado com uma função de domínio. Uma função 

de domínio pode estar associada a vários comandos de função. Um comando de função é uma 

composição de várias interações básicas de uma forma estruturada, onde uma interação básica 

se refere a ações do usuário ao interagir com um widget de interface. A Tabela 6-21 mostra a 

semântica do termo FunctionCommand. 

 

Tabela 6-21: Semântica do termo FunctionCommand. 
1. Nome da Classe: FunctionCommand   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo FunctionCommand é um InteractionGroup e é usado para especificar um comando 
de função. Ele deverá possuir pelo menos uma estrutura de interação (InteractionStructure) 
que estrutura as interações básicas. 
3. Sintaxe IMML 
<function-command name="" domain-function=""> 

  estrutura de interação (InteractionStructure) 

</function-command> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractionGroup e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfIS Relaciona uma 

tarefa com suas 
estruturas de 

- ∃ composedOfIS InteractionStructure 

- ∀ composedOfIS InteractionStructure 

- composedOfIS = 1 
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interação. 
hasDF Associa um 

comando de função 
a uma função de 
domínio. 

- ∃ hasDF DomainFunction 

- ∀ hasDF DomainFunction 

- hasDF = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo FunctionCommand é um InteractionGroup. 
• Para todo termo FunctionCommand existe exatamente uma propriedade composedOfIS 
que relaciona um termo FunctionCommand com um termo InteractionStructure (Combine, 

Join, Repeat, Select ou Sequence). 
• Para todo termo FunctionCommand existe exatamente uma propriedade hasDF  que 
associa um termo FunctionCommand com um termo DomainFunction. 

 

 

6.2.3.5 O termo FunctionResult 
 

 

O resultado de função é à 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, 

responsável por informar ao usuário o resultado da interação ocorrida. A Tabela 6-22 mostra a 

semântica do termo FunctionResult. 

 

Tabela 6-22: Semântica do termo FunctionResult. 
1. Nome da Classe: FunctionResult   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo FunctionResult é um InteractionGroup e é usado para especificar um resultado de 
função. Ele deverá possuir pelo menos uma estrutura de interação (InteractionStructure) que 
estrutura as interações básicas. 
3. Sintaxe IMML 
<function-result name="" domain-function=""> 

  estrutura de interação (InteractionStructure) 

</function-result> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractionGroup e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfIS Relaciona uma tarefa 

com suas estruturas de 
interação. 

- ∃ composedOfIS 

InteractionStructure 

- ∀ composedOfIS 

InteractionStructure 

- composedOfIS = 1 

hasDF Associa um resultado 
de função a uma função 
de domínio. 

- ∃ hasDF DomainFunction 

- ∀ hasDF DomainFunction 

- hasDF = 1 
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7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo FunctionResult é uma InteractionGroup. 
• Para todo termo FunctionResult existe exatamente uma propriedade composedOfIS que 
relaciona um termo FunctionResult com um termo InteractionStructure (Combine, Join, 

Repeat, Select ou Sequence). 
• Para todo termo FunctionResult existe exatamente uma propriedade hasDF  que associa 
um termo FunctionResult com um termo DomainFunction. 

 

 

6.2.3.6 O conceito InteractionStructure 
 

 

O conceito InteractionStructure é um conceito abstrato que representa as estruturas de 

interação que são as responsáveis por organizar as interações básicas em tarefas, comandos e 

resultados de função. As estruturas podem estar aninhadas com outras estruturas. A IMML 

provê as seguintes estruturas de interação: Combine, Join, Repeat, Select ou Sequence. A 

semântica destes termos é detalhada a seguir. A Tabela 6-23 mostra a semântica do termo 

InteractionStructure. 

 

Tabela 6-23: Semântica do conceito InteractionStructure. 
1. Nome da Classe: InteractionStructure   

2. Descrição da Semântica Informal 
O conceito InteractionStructure é um conceito abstrato do modelo de interação que 
representa os termos Join, Sequence, Repeat, Select ou Combine. Estes termos estruturam o 
modelo de interação e devem conter pelo menos um termo Do, uma interação básica ou, 
recursivamente, outra estrutura de interação. 
3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfBI Relaciona uma 

estrutura de interação 
com suas interações 
básicas. 

- ∃ composedOfBI BasicInteraction 

- ∀ composedOfBI BasicInteraction 

- composedOfBI ≥ 0 

composedOfD Relaciona uma 
estrutura de interação 
com ordens de 
execução Do (de uma 
tarefa ou uma 
InteractionGroup). 

- ∃ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- ∀ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- composedOfD ≥ 0 

composedOfIS Relaciona uma - ∃ composedOfIS 
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estrutura de interação 
com outra estrutura de 
interação. 

InteractionStructure 

- ∀ composedOfIS 

InteractionStructure 

- composedOfIS ≥ 0 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo InteractionStructure é uma owl:thing. 
• Para todo termo InteractionStructure pode existir uma ou mais propriedades 
composedOfBI que relaciona um termo InteractionStructure com um termo da classe 
BasicInteraction. 
• Para todo termo InteractionStructure pode existir uma ou mais propriedades 
composedOfD que relaciona um termo InteractionStructure com um termo resultante da 

classe (Task � InteractionGroup) 
• Para todo termo InteractionStructure pode existir uma ou mais propriedades 
composedOfIS que relaciona um termo InteractionStructure com um termo da classe 
InteractionStructure, possibilitando a recursividade. 

 

 

6.2.3.7 O termo Combine 
 

 

A estrutura de interação combinar (Combine) é usada quando duas ou mais interações têm um 

tipo de dependência entre si. A Tabela 6-24 mostra a semântica do termo Combine. 

 

Tabela 6-24: Semântica do termo Combine. 
1. Nome da Classe: Combine   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Combine é uma InteractionStructure e é usado para especificar uma estrutura de 
interação que deverá ser executada de forma combinada. Ele deverá possuir pelo menos um 
termo Do, uma interação básica, ou recursivamente, outra estrutura de interação. 
3. Sintaxe IMML 
<combine> 

  interação básica 

  ou  

  Do ... 

  ou 

  estrutura de interação 

</combine> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractionStructure e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfBI Relaciona uma 

estrutura de interação 
com suas interações 
básicas. 

- ∃ composedOfBI BasicInteraction 

- ∀ composedOfBI BasicInteraction 

- composedOfBI ≥ 0 

composedOfD Relaciona uma - ∃ composedOfD (Task � 
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estrutura de interação 
com ordens de 
execução Do (de uma 
tarefa ou uma 
InteractionGroup). 

InteractionGroup) 

- ∀ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- composedOfD ≥ 0 

composedOfIS Relaciona uma 
estrutura de interação 
com outra estrutura de 
interação. 

- ∃ composedOfIS 

InteractionStructure 

- ∀ composedOfIS 

InteractionStructure 

- composedOfIS ≥ 0 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Combine é uma InteractionStructure. 
• Para todo termo Combine pode existir uma ou mais propriedades composedOfBI que 
relaciona um termo Combine com um termo da classe BasicInteraction. 
• Para todo termo Combine pode existir uma ou mais propriedades composedOfD que 

relaciona um termo Combine com um termo resultante da classe (Task � 

InteractionGroup) 
• Para todo termo Combine pode existir uma ou mais propriedades composedOfIS que 
relaciona um termo Combine com um termo da classe InteractionStructure. 

 

 

6.2.3.8 O termo Join 
 

 

O termo Join é uma estrutura de interação de junção que é usada quando se quer agrupar 

interações que têm algum relacionamento, mas não requer uma ordem especifica para ser 

realizada. A Tabela 6-25 mostra a semântica do termo Join. 

 

Tabela 6-25: Semântica do termo Join. 
1. Nome da Classe: Join   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Join é uma InteractionStructure e é usado para especificar uma estrutura de 
interação livre. Ele deverá possuir pelo menos um termo Do, uma interação básica ou, 
recursivamente, outra estrutura de interação. 
3. Sintaxe IMML 
<join> 

  interação básica 

  ou  

  Do ... 

  ou  

  estrutura de interação 

</join> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractionStructure e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
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Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfBI Relaciona uma 

estrutura de interação 
com suas interações 
básicas. 

- ∃ composedOfBI BasicInteraction 

- ∀ composedOfBI BasicInteraction 

- composedOfBI ≥ 0 

composedOfD Relaciona uma 
estrutura de interação 
com ordens de 
execução Do (de uma 
tarefa ou uma 
InteractionGroup). 

- ∃ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- ∀ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- composedOfD ≥ 0 

composedOfIS Relaciona uma 
estrutura de interação 
com outra estrutura de 
interação. 

- ∃ composedOfIS 

InteractionStructure 

- ∀ composedOfIS 

InteractionStructure 

- composedOfIS ≥ 0 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Join é uma InteractionStructure. 
• Para todo termo Join pode existir uma ou mais propriedades composedOfBI que relaciona 
um termo Join com um termo da classe BasicInteraction. 
• Para todo termo Join pode existir uma ou mais propriedades composedOfD que relaciona 

um termo Join com um termo resultante da classe (Task � InteractionGroup) 
• Para todo termo Join pode existir uma ou mais propriedades composedOfIS que relaciona 
um termo Join com um termo da classe InteractionStructure. 

 

 

6.2.3.9 O termo Repeat 
 

 

A estrutura de interação de repetição (Repeat) é usada quando o usuário deve realizar a 

interação várias vezes. A Tabela 6-26 mostra a semântica do termo Repeat. 

 

Tabela 6-26: Semântica do termo Repeat. 
1. Nome da Classe: Repeat   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Repeat é uma InteractionStructure e é usado para especificar uma estrutura de 
interação que deverá ser executada de forma repetitiva. Ele deverá possuir pelo menos um 
Do, uma interação básica, ou recursivamente, outra estrutura de interação. 
3. Sintaxe IMML 
<repeat> 

  interação básica 

  ou  

  Do ... 

  ou  

  estrutura de interação 

</repeat> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractionStructure e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
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Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfBI Relaciona uma 

estrutura de interação 
com suas interações 
básicas. 

- ∃ composedOfBI BasicInteraction 

- ∀ composedOfBI BasicInteraction 

- composedOfBI ≥ 0 

composedOfD Relaciona uma 
estrutura de interação 
com ordens de 
execução Do (de uma 
tarefa ou uma 
InteractionGroup). 

- ∃ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- ∀ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- composedOfD ≥ 0 

composedOfIS Relaciona uma 
estrutura de interação 
com outra estrutura de 
interação. 

- ∃ composedOfIS 

InteractionStructure 

- ∀ composedOfIS 

InteractionStructure 

- composedOfIS ≥ 0 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Repeat é uma InteractionStructure. 
• Para todo termo Repeat pode existir uma ou mais propriedades composedOfBI que 
relaciona um termo Repeat com um termo da classe BasicInteraction. 
• Para todo termo Repeat pode existir uma ou mais propriedades composedOfD que 

relaciona um termo Repeat com um termo resultante da classe (Task � 

InteractionGroup) 
• Para todo termo Repeat pode existir uma ou mais propriedades composedOfIS que 
relaciona um termo Repeat com um termo da classe InteractionStructure. 

 

 

6.2.3.10 O termo Select 
 

 

A estrutura de interação selecionar (Select) permite ao usuário escolher uma de diversas 

interações. A Tabela 6-27 mostra a semântica do termo Select. 

 

Tabela 6-27: Semântica do termo Select.  
1. Nome da Classe: Select   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Select é uma InteractionStructure e é usado para especificar uma estrutura de 
interação que deverá ser executada de forma seletiva. Ele deverá possuir pelo menos um Do, 
uma interação básica, ou recursivamente, outra estrutura de interação. 
3. Sintaxe IMML 
<select> 

  interação básica 

  ou  

  Do ... 

  ou  

  estrutura de interação 
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</select> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractionStructure e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfBI Relaciona uma 

estrutura de interação 
com suas interações 
básicas. 

- ∃ composedOfBI BasicInteraction 

- ∀ composedOfBI BasicInteraction 

- composedOfBI ≥ 0 

composedOfD Relaciona uma 
estrutura de interação 
com ordens de 
execução Do (de uma 
tarefa ou uma 
InteractionGroup). 

- ∃ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- ∀ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- composedOfD ≥ 0 

composedOfIS Relaciona uma 
estrutura de interação 
com outra estrutura de 
interação. 

- ∃ composedOfIS 

InteractionStructure 

- ∀ composedOfIS 

InteractionStructure 

- composedOfIS ≥ 0 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Select é uma InteractionStructure. 
• Para todo termo Select pode existir uma ou mais propriedades composedOfBI que 
relaciona um termo Select com um termo da classe BasicInteraction. 
• Para todo termo Select pode existir uma ou mais propriedades composedOfD que relaciona 

um termo Select com um termo resultante da classe (Task � InteractionGroup) 
• Para todo termo Select pode existir uma ou mais propriedades composedOfIS que 
relaciona um termo Select com um termo da classe InteractionStructure. 

 

 

6.2.3.11 O termo Sequence 
 

 

A estrutura de interação de seqüência (Sequence) especifica que o usuário deve realizar cada 

interação de uma forma ordenada. A Tabela 6-28 mostra a semântica do termo Sequence. 

 

Tabela 6-28: Semântica do termo Sequence. 
1. Nome da Classe: Sequence   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Sequence é uma InteractionStructure e é usado para especificar uma estrutura de 
interação que deverá ser executada de forma seqüencial. Ele deverá possuir pelo menos um 
Do, uma interação básica ou recursivamente, outra estrutura de interação. 
3. Sintaxe IMML 
<sequence> 

  interação básica 



 

 

101 

  ou  

  Do ... 

  ou  

  estrutura de interação 

</sequence> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractionStructure e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfBI Relaciona uma 

estrutura de interação 
com suas interações 
básicas. 

- ∃ composedOfBI BasicInteraction 

- ∀ composedOfBI BasicInteraction 

- composedOfBI ≥ 0 

composedOfD Relaciona uma 
estrutura de interação 
com ordens de 
execução Do (de uma 
tarefa ou uma 
InteractionGroup). 

- ∃ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- ∀ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- composedOfD ≥ 0 

composedOfIS Relaciona uma 
estrutura de interação 
com outra estrutura de 
interação. 

- ∃ composedOfIS 

InteractionStructure 

- ∀ composedOfIS 

InteractionStructure 

- composedOfIS ≥ 0 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Sequence é uma InteractionStructure. 
• Para todo termo Sequence pode existir uma ou mais propriedades composedOfBI que 
relaciona um termo Sequence com um termo da classe BasicInteraction. 
• Para todo termo Sequence pode existir uma ou mais propriedades composedOfD que 

relaciona um termo Sequence com um termo resultante da classe (Task � 

InteractionGroup) 
• Para todo termo Sequence t pode existir uma ou mais propriedades composedOfIS que 
relaciona um termo Sequence com um termo da classe InteractionStructure. 

 

 

6.2.3.12 O conceito BasicInteraction 
 

 

O conceito BasicInteraction é um conceito abstrato que representa as interações básicas 

permitidas em uma tarefa, comando ou resultado de função. Uma interação básica se refere 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: ativar controles 

(Activate); entrar com informação (EnterInformation) e selecionar informação 
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(SelectInformation), que são interações de entrada de dados; visualizar informação 

(PerceiveInformation), que é uma interação básica de saída de dados; e navegar entre 

informações (Go). A semântica destes termos é detalhada a seguir. A Tabela 6-29 mostra a 

semântica do conceito BasicInteraction. 

 

Tabela 6-29: Semântica do conceito BasicInteraction 
1. Nome da Classe: BasicInteraction   

2. Descrição da Semântica Informal 
O conceito BasicInteraction é um conceito abstrato do modelo de interação que representa as 
interações básicas permitidas em uma tarefa, comando ou resultado de função. A IMML 
possui as seguintes interações básicas: Activate, EnterInformation, SelectInformation,  
PerceiveInformation e Go. 
3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing  e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
--- --- --- 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo BasicInteraction é uma owl:Thing. 

 

 

6.2.3.13 O termo Activate 
 

 

A interação básica Activate é utilizada para especificar uma ativação de um controle, como 

por exemplo, o usuário ativar um controle através de um botão na IU. A Tabela 6-30 mostra a 

semântica do termo Activate. 

 

Tabela 6-30: Semântica do termo Activate. 
1. Nome da Classe: Activate   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Activate é uma interação básica que tem como objetivo controlar uma interação. 
Deve ser usado para especificar uma ativação de um controle de uma função de domínio. 
3. Sintaxe IMML 
<activate control="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• BasicInteraction e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
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--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasC Associa uma interação básica 

de ativação com um controle 
do modelo de domínio. 

- ∃ hasC Control 

- ∀ hasC Control 

- hasC = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Activate é uma BasicInteraction. 
• Para todo termo Activate existe exatamente uma propriedade hasC  que associa um termo 
Activate com um termo da classe Control. 

 

 

6.2.3.14 O termo EnterInformation 
 

 

A interação básica EnterInformation é utilizada para especificar uma entrada de informação, 

por exemplo, o usuário digitar as informações pedidas pela IU. A Tabela 6-31 mostra a 

semântica do termo EnterInformation. 

 

Tabela 6-31: Semântica do termo EnterInformation. 
1. Nome da Classe: EnterInformation   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo EnterInformation é uma interação básica e é usado para especificar uma interação 
básica de entrada de informação. 
3. Sintaxe IMML 
<enter-information domain-object="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• BasicInteraction e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasDO Associa uma interação 

básica de entrada com 
um objeto de domínio 
informado. 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo EnterInformation  é uma BasicInteraction. 
• Para todo termo EnterInformation existe exatamente uma propriedade hasDO que associa 
um termo EnterInformation  com um termo da classe DomainObject. 
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6.2.3.15 O termo SelectInformation 
 

 

A interação básica SelectInformation é utilizada para especificar uma seleção de informação, 

como por exemplo, o usuário selecionar uma das alternativas mostradas pela IU. A Tabela 

6-32 mostra a semântica do termo SelectInformation. 

 

Tabela 6-32: Semântica do termo SelectInformation. 
1. Nome da Classe: SelectInformation   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo SelectInformation é uma interação básica e é usado para especificar uma interação 
básica de seleção de informação. 
3. Sintaxe IMML 
<select-information domain-object="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• BasicInteraction e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasDO Associa uma interação 

básica de entrada com 
um objeto de domínio 
informado. 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo SelectInformation  é uma BasicInteraction. 
• Para todo termo SelectInformation existe exatamente uma propriedade hasDO que associa 
um termo SelectInformation  com um termo da classe DomainObject. 

  
 

 

6.2.3.16 O termo PerceiveInformation 
 

 

 

A interação básica PerceiveInformation é utilizada para especificar uma percepção de 

informação, por exemplo, o usuário perceber um texto informativo na IU. A Tabela 6-33 

mostra a semântica do termo PerceiveInformation. 

 

Tabela 6-33: Semântica do termo PerceiveInformation. 
1. Nome da Classe: PerceiveInformation   

2. Descrição da Semântica Informal 
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O termo PerceiveInformation é uma interação básica e é usado para especificar uma interação 
básica de percepção de informação. Ele poderá possuir apenas texto para a percepção direta e 
estática de uma informação ou um objeto de domínio. 
3. Sintaxe IMML 
<perceive-information>Texto</perceive-information> 

ou  

<perceive-information domain-object="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• BasicInteraction e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
composedOf 

Text 
String Relaciona uma interação básica de saída com 

um texto informado pelo designer. 
6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasDO Associa uma interação 

básica de saída com um 
objeto de domínio 
informado. 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO ≤ 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo PerceiveInformation  é uma BasicInteraction 
• A propriedade (datatype) composedOfText é do tipo  String. 
• Para todo termo PerceiveInformation pode existir uma propriedade composedOfText, que 
relaciona um PerceiveInformation com um texto; 
•  Para todo termo PerceiveInformation pode existir uma propriedade hasDO que associa 
um PerceiveInformation com um termo da classe DomainObject. 

 

 

6.2.3.17 O termo Go 
 

A interação básica Go é utilizada para especificar uma navegação entre tarefas e/ou 

comandos/resultados de função, como por exemplo, o usuário perceber que é necessário 

navegar na IU para atingir um objetivo. A Tabela 6-34 mostra a semântica do termo Go. 

 

Tabela 6-34: Semântica do termo Go. 
1. Nome da Classe: Go   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Go é uma interação básica e é usado para especificar uma interação de navegação 
entre tarefas e/ou comandos/resultados de função. 
3. Sintaxe IMML 
<go direction="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• BasicInteraction e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasDirection Allowed Values: away, 

ahead e back (Symbol) 
Associa uma interação básica de navegação 
com uma direção. As direções possíveis são: 
away, ahead e back. 



 

 

106 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
--- --- -- 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Go é uma BasicInteraction. 
• A propriedade (datatype) hasDirection é do tipo Symbol e associa um termo Go com um 
dos seguintes valores: away, ahead ou back.. 

 

 

6.2.3.18 O termo Do 
 

O termo Do é usado para especificar a realização de uma tarefa, um comando de função ou 

um resultado de função. Deverá ser usado apenas em tarefas para indicar a realização de 

comandos/resultados de função e/ou outras tarefas, dentro da tarefa em questão. A Tabela 

6-35 mostra a semântica do termo Do. 

 

Tabela 6-35: Semântica do termo Do. 
1. Nome da Classe: Do   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Do é um termo do modelo de interação que é usado para especificar a realização de 
uma tarefa, um comando de função ou um resultado de função. Deverá ser usado apenas em 
tarefas para indicar a realização de comandos/resultados de função e/ou outras tarefas, dentro 
da tarefa em questão. 
3. Sintaxe IMML 
<do task="" /> 

ou  

<do function-command="" /> 

ou  

<do function-result="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 
6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasT Relaciona uma ordem 

de execução (Do) com 
uma tarefa. 

- ∃ hasT Task 

- ∀ hasT Task 

- hasT ≤ 1 

hasIG Relaciona uma ordem 
de execução (Do) com 
um grupo de interação 
(comando ou resultado 
de função). 

- ∃ hasIG InteractionGroup 

- ∀ hasIG InteractionGroup  

- hasIG ≤ 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Do é uma owl:Thing. 
• Para todo termo Do pode existir uma propriedade hasT, que relaciona um Do com um 
Task. 
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• Para todo termo Do pode existir uma propriedade hasIG que relaciona um Do com um 
termo da classe InteractionGroup (FunctionCommand ou FunctionResult). 

 

 

6.2.4 Semântica do 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 para o usuário. Ele deverá determinar a 

comunicabilidade do sistema, que segundo Prates (2000), “é a qualidade que determina se o 

sistema comunica eficientemente e efetivamente aos usuários as intenções pretendidas pelo 

designer”. Este aspecto é de fundamental importância para um sistema interativo, seguindo a 

visão da Engenharia Semiótica.  

 

 

6.2.4.1 O termo CommunicationModel 
 

 

O modelo de comunicação é responsável por integrar e comunicar ao usuário os modelos de 

domínio e interação. Este modelo é composto por um ou mais ambientes de tarefa. A Tabela 

6-36 mostra a semântica do termo CommuniationModel 

 

Tabela 6-36: Semântica do termo CommunicationModel. 
1. Nome da Classe: ComunicationModel   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo CommunicationModel é usado para especificar o modelo de comunicação. Ele 
possui pelo menos um termo TaskEnvironment. O modelo de comunicação é responsável por 
descrever como os modelos de domínio e interação serão comunicados ao usuário durante o 
processo de interação. 
3. Sintaxe IMML 
<communication-model> 

  <task-environment> ... </task-environment> 

  ... 

</communication-model> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
--- --- --- 
6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
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composedOfTE Relaciona o modelo de 
comunicação com seus 
ambientes de tarefa. 

- ∃ composedOfTE TaskEnvironment 

- ∀ composedOfTE TaskEnvironment  

- composedOfTE ≥ 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo CommunicationModel é uma owl:Thing. 
• Para todo termo CommunicationModel existe uma ou mais propriedade composedOfTE, 
que relaciona um CommunicationModel com um termo da classe TaskEnvironment. 

 

 

6.2.4.2 O termo TaskEnvironment 
 

 

O ambiente de tarefa (TaskEnvironment) 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 entre os quadros que ele 

agrega. 

 

Poderão existir diferentes ambientes de tarefa para uma mesma tarefa que seja suportada por 

mais de uma plataforma. Um ambiente de tarefa é um conjunto de quadros que serão 

apresentados ao usuário ao longo do processo de interação, para realização da tarefa a ele 

associado. Para isso, ele deverá descrever o comportamento da transição entre os quadros. 

Exceto no caso do processo de interação para realização da tarefa, seja possível em um único 

quadro. A Tabela 6-37 mostra a semântica do termo TaskEnvironment. 

 

Tabela 6-37: Semântica do termo TaskEnvironment. 
1. Nome da Classe: TaskEnvironment   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Task-Environment é um termo do modelo de comunicação que é usado para 
especificar um ambiente de realização de uma tarefa. Ele deverá está associado à tarefa para a 
qual ele permitirá sua realização e à plataforma que o suportará. Ele deverá possuir pelo 
menos um elemento CommunicationGroup (Frame, CommandPanel, DisplayArea e Group). 
3. Sintaxe IMML 
<task-environment name="" task="" platform=""> 

  <frame> ... </frame> 

  ... 

  <command-panel> ... </command-panel > 

  ... 

  <display-area> ... </display-area > 

  ... 

  <group> ... </group> 
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</task-environment> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasPlatform Allowed Values: 

Terminal, Celular, 
Palmtop (Symbol) 

Associa um ambiente de tarefa a uma 
plataforma. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOfCG Relaciona um ambiente 

de tarefa com seus 
grupos de comunicação 
(Frame, 
CommandPanel, 
DisplayArea e Group). 

- ∃ composedOfCG CommunicationGroup 

- ∀ composedOfCG CommunicationGroup 

- composedOfCG ≥ 1 

hasT Relaciona um ambiente 
de tarefa com uma 
tarefa. 

- ∃ hasT Task 

- ∀ hasT Task 

- hasT = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo TaskEnvironment é uma owl:Thing. 
• A propriedade (datatype) hasPlatform é do tipo Symbol e associa um termo 
TaskEnvironment com um dos seguintes valores: Terminal, Celular ou Palmtop. 
• Para todo termo TaskEnvironment existe uma ou mais propriedade composedOfCG, que 
relaciona um TaskEnvironment com um termo da classe CommunicationGroup (Frame, 
CommandPanel, DisplayArea ou Group). 
• Para todo termo TaskEnvironment existe exatamente uma propriedade hasT, que associa 
um TaskEnvironment com um termo da classe Task.. 

 

 

6.2.4.3 O conceito CommunicationGroup 
 

 

O conceito CommunicationGroup é um conceito abstrato que representam os signos de 

composição (ou grupos de comunicação) do modelo de comunicação responsáveis pela 

organização estrutural dos signos interativos. Os grupos de comunicação são: 

CommandPanel,  DisplayArea, Frame, e Group, estes signos estão descritos a seguir. A 

Tabela 6-38 mostra a semântica do termo CommunicationGroup 

 

Tabela 6-38: Semântica do conceito CommunicationGroup 

1. Nome da Classe: CommunicationGroup   
2. Descrição da Semântica Informal 
O conceito CommunicationGroup é um conceito abstrato do modelo de comunicação que 
representam os signos de composição (ou grupos de comunicação) do modelo de 
comunicação responsáveis pela organização estrutural dos signos interativos. Os grupos de 
comunicação são: CommandPanel, DisplayArea, Frame e Group. 
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3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing  e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasTitle String Associa um título ao grupo de comunicação. 
has 

Orientation 
Allowed Values: 

horizontal e Vertical 

(Symbol) 

Associa uma orientação horizontal ou vertical a 
um grupo de comunicação. 

hasAlign Allowed Values: left, 

right ou center 

(Symbol) 

Associa um alinhamento à esquerda, direita ou 
central ao grupo de comunicação. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOf 

ISign 
Relaciona um grupo de 
comunicação aos seus 
signos interativos. 

- ∃ composedOfISign InteractiveSign 

- ∀ composedOfISign InteractiveSign 

- composedOfISign ≥ 0 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo CommunicationGroup é uma owl:Thing. 
• A propriedade (datatype) hasTitle  é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasOrientation  é do tipo Symbol e associa um termo 
CommunicationGroup com um dos seguintes valores: horizontal ou Vertical. 
• A propriedade (datatype) hasAlign  é do tipo Symbol e associa um termo 
CommunicationGroup com um dos seguintes valores: left, right ou center. 
• Para todo termo CommunicationGroup pode existir no mínimo uma propriedade 
composedOfISign, que relaciona um CommunicationGroup com um termo da classe 
InteractiveSign. 

 

 

6.2.4.4 O termo CommandPanel 
 

 

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

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

alguns grupos de comunicação. Desta forma, o painel de comando deve estar associado a um 

comando de função especificado no modelo de interação. A Tabela 6-39 mostra a semântica 

do termo CommandPanel. 

 

Tabela 6-39: Semântica do termo CommandPanel. 
1. Nome da Classe: CommandPanel   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo CommandPanel é um CommunicationGroup que é usado para especificar uma 
composição de signos interativos que irão comunicar as interações básicas de um comando de 
função. Ele deverá possuir pelo menos um signo interativo (InteractiveSign) ou um dos 
grupos de comunicação (CommunicationGroup) Frame ou Group. 
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3. Sintaxe IMML 
<command-panel name="" title="" function-command="" orientation="" 

               align=""> 

  unidade de composição (Frame ou Group) 

  Ou  

  signo interativo 

</command-panel> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• CommunicationGroup e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasTitle String Associa um título ao grupo de comunicação. 
has 

Orientation 
Allowed Values: 

horizontal e Vertical 

(Symbol) 

Associa uma orientação horizontal ou vertical a 
um grupo de comunicação. 

hasAlign Allowed Values: left, 
right ou center 
(Symbol) 

Associa um alinhamento à esquerda, direita ou 
central ao grupo de comunicação. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasFC Associa um painel de 

comando a um 
comando de função. 

- ∃ hasFC FunctionCommand 

- ∀ hasFC FunctionCommand 

- hasFC = 1 

composedOf 

ISign 
Relaciona um grupo de 
comunicação aos seus 
signos interativos. 

- ∃ composedOfISign InteractiveSign 

- ∀ composedOfISign InteractiveSign 

- composedOfISign ≥ 0 

composedOfCG Relaciona um 
CommandPanel com 
um Frame ou Group. 

- ∃ composedOfCG (Frame � Group) 

- ∀ composedOfCG (Frame � Group) 

- composedOfCG ≥ 0 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo CommandPanel é um CommunicationGroup. 
• A propriedade (datatype) hasTitle  é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasOrientation  é do tipo Symbol e associa um termo 
CommandPanel com um dos seguintes valores: horizontal ou Vertical. 
• A propriedade (datatype) hasAlign  é do tipo Symbol e associa um termo CommandPanel 
com um dos seguintes valores: left, right ou center. 
• Para todo termo CommandPanel existe exatamente uma propriedade hasFC, que associa 
um CommandPanel com um termo da classe FunctionCommand. 
• .Para todo termo CommandPanel pode existir no mínimo uma propriedade 
composedOfISign, que relaciona um CommandPanel com um termo da classe 
InteractiveSign, ou 
•  Para todo termo CommandPanel pode existir no mínimo uma propriedade composedOfCG 

que relaciona um CommandPanel com um Frame ou Group. 
 

 

6.2.4.5 O termo DisplayArea 
 

 

A área de exibição (DisplayArea) 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 
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exibição tem que estar associada ao respectivo resultado de função especificado no modelo de 

interação. 

 

A área de exibição também pode ser parte de um painel de comando de forma a permitir a 

união de signos que representam resultados de função com signos de acionamento de controle 

de comando. A Tabela 6-40 mostra a semântica do termo DisplayArea. 

 
Tabela 6-40: Semântica do termo DisplayArea. 

1. Nome da Classe: DisplayArea   
2. Descrição da Semântica Informal 
O termo DisplayArea é um CommunicationGroup que é usado para especificar uma 
composição de signos interativos que irão comunicar as interações básicas de um resultado de 
função. Ele deverá possuir pelo menos um signo interativo ou um dos grupos de comunicação 
Frame ou Group. 
3. Sintaxe IMML 
<display-area name="" title="" function-result="" orientation="" 

align=""> 

  unidade de composição (Frame ou Group) 

  Ou  

  signo interativo 

</display-area> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• CommunicationGroup e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasTitle String Associa um título ao grupo de comunicação. 
has 

Orientation 
Allowed Values: 

horizontal e Vertical 

(Symbol) 

Associa uma orientação horizontal ou vertical a 
um grupo de comunicação. 

hasAlign Allowed Values: left, 
right ou center 
(Symbol) 

Associa um alinhamento à esquerda, direita ou 
central ao grupo de comunicação. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasFR Associa uma área de 

exibição a um resultado 
de função. 

- ∃ hasFC FunctionResult 

- ∀ hasFC FunctionResult 

- hasFR = 1 

composedOf 

ISign 
Relaciona um grupo de 
comunicação aos seus 
signos interativos. 

- ∃ composedOfISign InteractiveSign 

- ∀ composedOfISign InteractiveSign 

- composedOfISign ≥ 0 

composedOfCG Relaciona uma área de 
exibição a um Frame 
ou Group. 

- ∃ composedOfCG (Frame � Group) 

- ∀ composedOfCG (Frame � Group) 

- composedOfCG ≥ 0 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo DisplayArea é um CommunicationGroup. 
• A propriedade (datatype) hasTitle  é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasOrientation  é do tipo Symbol e associa um termo 
DisplayArea com um dos seguintes valores: horizontal ou Vertical. 
• A propriedade (datatype) hasAlign  é do tipo Symbol e associa um termo DisplayArea 
com um dos seguintes valores: left, right ou center. 
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• Para todo termo DisplayArea existe exatamente uma propriedade hasFR, que associa um 
DisplayArea com um termo da classe FunctionResult. 
• Para todo termo DisplayArea pode existir no mínimo uma propriedade composedOfISign, 
que relaciona um DisplayArea com um termo da classe InteractiveSign, ou 
•  Para todo termo DisplayArea pode existir no mínimo uma propriedade composedOfCG 

que relaciona um DisplayArea com um Frame ou Group. 
 

 

6.2.4.6 O termo Frame 
 

 

O termo Frame é usado para especificar um quadro que será apresentado ao usuário num dado 

momento de interação. Um quadro é um conjunto de signos interativos, que serão 

apresentados ao usuário de acordo com suas organizações estruturais e temporais. Além disso, 

um quadro poderá descrever o comportamento dos signos interativos que o compõem, 

permitindo que estes possibilitem ao usuário controlar a ordem de apresentação dos mesmos, 

exceto no caso do quadro possuir apenas um único signo interativo. Ele deverá possuir pelo 

menos uma interação básica ou qualquer termo do grupo de comunicação. A Tabela 6-41 

mostra a semântica do termo Frame. 

 

Tabela 6-41: Semântica do termo Frame. 
1. Nome da Classe: Frame   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Frame é um CommunicationGroup que é usado para especificar um quadro que será 
apresentado ao usuário num dado momento de interação. Ele deverá possuir pelo menos um 
signo interativo ou qualquer termo do grupo de comunicação (communicationGroup). 
3. Sintaxe IMML 
<frame name="" title="" orientation="" align=""> 

  unidade de composição 

  ou  

  signo interativo 

</frame> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• CommunicationGroup e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasTitle String Associa um título ao grupo de comunicação. 
has 

Orientation 
Allowed Values: 

horizontal e Vertical 

(Symbol) 

Associa uma orientação horizontal ou vertical a 
um grupo de comunicação. 

hasAlign Allowed Values: left, 
right ou center 
(Symbol) 

Associa um alinhamento à esquerda, direita ou 
central ao grupo de comunicação. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
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composedOf 

ISign 
Relaciona um grupo de 
comunicação aos seus 
signos interativos. 

- ∃ composedOfISign InteractiveSign 

- ∀ composedOfISign InteractiveSign 

- composedOfISign ≥ 0 

composedOfCG Relaciona um grupo de 
comunicação com outro 
grupo de comunicação. 

- ∃ composedOfCG CommunicationGroup 

- ∀ composedOfCG CommunicationGroup 

- composedOfCG ≥ 0 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Frame é um CommunicationGroup. 
• A propriedade (datatype) hasTitle  é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasOrientation  é do tipo Symbol e associa um termo Frame com 
um dos seguintes valores: horizontal ou Vertical. 
• A propriedade (datatype) hasAlign  é do tipo Symbol e associa um termo Frame com um 
dos seguintes valores: left, right ou center. 
• Para todo termo Frame pode existir no mínimo uma propriedade composedOfISign, que 
relaciona um Frame com um termo da classe InteractiveSign, ou 
• Para todo termo Frame pode existir no mínimo uma propriedade composedOfCG que 
relaciona um Frame com um CommunicationGroup. 

 

 

6.2.4.7 O termo Group 
 

 

O termo Group é usado para especificar uma composição de signos interativos, comunicando 

a existência de alguma relação entre eles. Ele possuirá pelo menos um signo interativo, ou, 

recursivamente, outros grupos. Ou mesmo a combinação destes. A Tabela 6-42 mostra a 

semântica do termo Group. 

 

Tabela 6-42: Semântica do termo Group. 
1. Nome da Classe: Group   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo Group é um CommunicationGroup que é usado para especificar uma composição de 
signos interativos, comunicando a existência de alguma relação entre eles. Ele possuirá pelo 
menos um signo interativo, ou, recursivamente, outros grupos. E até mesmo, a combinação 
destes. 
3. Sintaxe IMML 
<group name="" title="" orientation="" align=""> 

  unidade de composição Group 

  ou  

  signo interativo 

</group> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• CommunicationGroup e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasTitle String Associa um título ao grupo de comunicação. 
has 

Orientation 
Allowed Values: 

horizontal e Vertical 

Associa uma orientação horizontal ou vertical a 
um grupo de comunicação. 
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(Symbol) 
hasAlign Allowed Values: left, 

right ou center 
(Symbol) 

Associa um alinhamento à esquerda, direita ou 
central ao grupo de comunicação. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
composedOf 

ISign 
Relaciona um grupo de 
comunicação aos seus 
signos interativos. 

- ∃ composedOfISign InteractiveSign 

- ∀ composedOfISign InteractiveSign 

- composedOfISign ≥ 0 

composedOfCG Relaciona um grupo de 
comunicação a outro 
Group. 

- ∃ composedOfCG Group 

- ∀ composedOfCG Group 

- composedOfCG ≥ 0 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo Group é um CommunicationGroup. 
• A propriedade (datatype) hasTitle  é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasOrientation  é do tipo Symbol e associa um termo Group com 
um dos seguintes valores: horizontal ou Vertical. 
• A propriedade (datatype) hasAlign  é do tipo Symbol e associa um termo Group com um 
dos seguintes valores: left, right ou center. 
• Para todo termo Group pode existir no mínimo uma propriedade composedOfISign, que 
relaciona um Group com um termo da classe InteractiveSign; ou  
• Para todo termo Group pode existir no mínimo uma propriedade composedOfCG que 
relaciona um Group com outro Group. 

 

 

6.2.4.8 O conceito InteractiveSign 
 

 

O conceito InteractiveSign é um conceito abstrato que representa os signos interativos. Um 

signo interativo é responsável por comunicar como poderá ser realizada as interações básicas 

pelo usuário. Os signos interativos são: CheckBox, ComboBox, DropDownList, EditBox, 

Image, ListBox, PushButton,RadioButton, Text e TextArea. A Tabela 6-43 mostra a semântica 

do termo InteractiveSign. 

 

Tabela 6-43: Semântica do conceito InteractiveSign. 

1. Nome da Classe: InteractiveSign   
2. Descrição da Semântica Informal 
O termo InteractiveSign é um termo abstrato do modelo de comunicação que representa os 
signos interativos. Um Signo interativo é responsável por comunicar como realizar as 
interações básicas pelo usuário. Os signos interativos são: CheckBox, ComboBox, 

DropDownList, EditBox, Image, ListBox, PushButton,RadioButton, Text e TextArea. 
3. Sintaxe IMML 
--- 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• owl:Thing  e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
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Nome Tipo/Valor Descrição 
hasLabel String Associa um signo interativo com um rótulo. 
hasLabel 

Position 
Allowed Values: left, 
right, top e botton 
(Symbol) 

Associa um signo interativo ao posicionamento 
do rótulo em relação ao signo interativo. As 
posições possíveis são: esquerda, direita, acima 
e abaixo. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
-- -- -- 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo InteractiveSign é um owl:Thing. 
• A propriedade (datatype) hasLabel é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasLabelPosition  é do tipo Symbol e associa um termo 
InteractiveSign com um dos seguintes valores: left, right, top ou botton. 

 

 

6.2.4.9 O termo CheckBox 
 

 

O termo CheckBox (caixa de checagem) é usado para permitir ao usuário perceber, marcar e 

desmarcar a seleção de um objeto de domínio que deve ser fornecido como entrada em um 

comando de função. Porém quando o objeto de domínio for um conjunto finito, a seleção dos 

itens poderá ser múltipla. A Tabela 6-44 mostra a semântica do termo CheckBox. 

 

Tabela 6-44: Semântica do termo CheckBox. 
1. Nome da Classe: CheckBox   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo ChexkBox é um InteractiveSign que é usado para especificar que o signo interativo 
permitirá ao usuário perceber, marcar e desmarcar a seleção de um objeto de domínio. 
Quando o objeto de domínio for um conjunto finito, a seleção dos itens poderá ser múltipla. 
Sempre está associado a um objeto de domínio. 
3. Sintaxe IMML 
<check-box name="" label="" label-position="" domain-object="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractiveSign e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasLabel String Associa um signo interativo com um rótulo. 
hasLabel 

Position 
Allowed Values: left, 
right, top e botton 
(Symbol) 

Associa um signo interativo ao posicionamento 
do rótulo em relação ao signo interativo. As 
posições possíveis são: esquerda, direita, acima 
e abaixo. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasDO Associa um signo de 

interação com um 
objeto de domínio. 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 
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7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo CheckBox é um InteractiveSign. 
• A propriedade (datatype) hasLabel é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasLabelPosition  é do tipo Symbol e associa um termo 
CheckBox com um dos seguintes valores: left, right, top ou botton. 
• Para todo termo CheckBox existe exatamente uma propriedade hasDo que associa um 
CheckBox com um termo da classe DomainObject. 

 

 

6.2.4.10 O termo ComboBox 
 

 

O termo ComboBox (caixa de combinação) fornece uma lista de objetos da qual o usuário 

pode fazer uma seleção. Sempre está associado a um objeto de domínio. A Tabela 6-45 

mostra a semântica do termo ComboBox. 

 

Tabela 6-45: Semântica do termo ComboBox. 
1. Nome da Classe: ComboBox   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo ComboBox é um InteractiveSign que é utilizado para fornecer uma lista de objetos 
da qual o usuário pode fazer uma seleção. Sempre está associado a um objeto de domínio.. 
3. Sintaxe IMML 
<combo-box name="" label="" label-position="" domain-object="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractiveSign e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasLabel String Associa um signo interativo com um rótulo. 
hasLabel 

Position 
Allowed Values: left, 
right, top e botton 
(Symbol) 

Associa um signo interativo ao posicionamento 
do rótulo em relação ao signo interativo. As 
posições possíveis são: esquerda, direita, acima 
e abaixo. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasDO Associa um signo de 

interação com um 
objeto de domínio. 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo ComboBox é um InteractiveSign. 
• A propriedade (datatype) hasLabel é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasLabelPosition  é do tipo Symbol e associa um termo 
ComboBox com um dos seguintes valores: left, right, top ou botton. 
• Para todo termo ComboBox existe exatamente uma propriedade hasDo que associa um 
ComboBox com um termo da classe DomainObject. 
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6.2.4.11 O termo DropDownList 
 

 

O termo DropDownList é usado para selecionar exclusivamente um item de uma lista de 

opções . O DropDownList tem a mesma aplicação de um ListBox apenas a sua aparência é 

diferente. Sempre está associado a um objeto de domínio. A Tabela 6-46 mostra a semântica 

do termo DropDownList. 

 

Tabela 6-46: Semântica do termo DropDownList. 
1. Nome da Classe: DropDownList   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo DropDownList é um InteractiveSign que é usado para especificar que o signo 
interativo permitirá que o usuário perceba e selecione exclusivamente um item de uma lista 
de opções. Sempre está associado a um objeto de domínio. 
3. Sintaxe IMML 
<drop-down-list name="" label="" label-position="" domain-object=""/> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractiveSign e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasLabel String Associa um signo interativo com um rótulo. 
hasLabel 

Position 
Allowed Values: left, 

right, top e botton 
(Symbol) 

Associa um signo interativo ao posicionamento 
do rótulo em relação ao signo interativo. As 
posições possíveis são: esquerda, direita, acima 
e abaixo. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasDO Associa um signo de 

interação com um 
objeto de domínio. 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo DropDownList é um InteractiveSign. 
• A propriedade (datatype) hasLabel é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasLabelPosition  é do tipo Symbol e associa um termo 
DropDownList com um dos seguintes valores: left, right, top ou botton. 
• Para todo termo DropDownList existe exatamente uma propriedade hasDo que associa um 
DropDownList com um termo da classe DomainObject. 

 

 

6.2.4.12 O termo EditBox 
 

 

O termo EditBox (caixa de texto) permitirá ao usuário informar dados utilizando o teclado, 

que devem ser fornecidos como entrada em um comando de função (associado a uma função 
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de domínio). Sempre está associado a um objeto de domínio. A Tabela 6-47 mostra a 

semântica do termo EditBox. 

 

Tabela 6-47: Semântica do termo EditBox. 
1. Nome da Classe: EditBox   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo EditBox é um InteractiveSign que é usado para especificar que o signo interativo 
permitirá que ao usuário perceber apenas uma linha (pequena quantidade) de texto e editá-la. 
Sempre está associado a um objeto de domínio. 
3. Sintaxe IMML 
<edit-box name="" label="" label-position="" domain-object="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractiveSign e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasLabel String Associa um signo interativo com um rótulo. 
hasLabel 

Position 
Allowed Values: left, 
right, top e botton 
(Symbol) 

Associa um signo interativo ao posicionamento 
do rótulo em relação ao signo interativo. As 
posições possíveis são: esquerda, direita, acima 
e abaixo. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasDO Associa um signo de 

interação com um 
objeto de domínio. 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo EditBox é um InteractiveSign. 
• A propriedade (datatype) hasLabel é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasLabelPosition  é do tipo Symbol e associa um termo EditBox 
com um dos seguintes valores: left, right, top ou botton. 
• Para todo termo EditBox existe exatamente uma propriedade hasDo que associa um 
EditBox com um termo da classe DomainObject. 

 

 

6.2.4.13 O termo ImageSign 
 

O termo ImageSign (imagem) é usado para especificar um conteúdo gráfico ou imagem na 

interface que o usuário deve perceber como informação de saída de uma função de domínio. 

Sempre está associado a um objeto de domínio. A Tabela 6-48 mostra a semântica do termo 

ImageSign. 

 

Tabela 6-48: Semântica do termo ImageSign. 
1. Nome da Classe: ImageSign   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo ImageSign é um InteractiveSign que é usado para especificar que o signo interativo 
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permitirá que o usuário percebe um conteúdo gráfico ou imagem na interface. Sempre será 
associado a um objeto de domínio. 
3. Sintaxe IMML 
<image name="" label="" label-position="" domain-object="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractiveSign e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasLabel String Associa um signo interativo com um rótulo. 
hasLabel 

Position 
Allowed Values: left, 
right, top e botton 
(Symbol) 

Associa um signo interativo ao posicionamento 
do rótulo em relação ao signo interativo. As 
posições possíveis são: esquerda, direita, acima 
e abaixo. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasDO Associa um signo de 

interação com um 
objeto de domínio. 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo ImageSign é um InteractiveSign. 
• A propriedade (datatype) hasLabel é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasLabelPosition  é do tipo Symbol e associa um termo 
ImageSign com um dos seguintes valores: left, right, top ou botton. 
• Para todo termo ImageSign existe exatamente uma propriedade hasDo que associa um 
ImageSign com um termo da classe DomainObject. 

 

 

6.2.4.14 O termo ListBox 
 

 

O termo ListBox (caixa-lista) é usado para o usuário perceber e selecionar múltiplos itens de 

uma lista de opções. Sempre está associado a um objeto de domínio e podem ser utilizados 

como entrada de um comando de função ou saída em um resultado de função. A Tabela 6-49 

mostra a semântica do termo ListBox. 

 

Tabela 6-49: Semântica do termo ListBox 
1. Nome da Classe: ListBox   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo ListBbox é um InteractiveSign que é usado para especificar que o signo interativo 
permitirá ao usuário perceber e selecionar múltiplos itens de uma lista de opções. Sempre está 
associado a um objeto de domínio. 
3. Sintaxe IMML 
<list-box name="" label="" label-position="" domain-object="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractiveSign e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
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hasLabel String Associa um signo interativo com um rótulo. 
hasLabel 

Position 
Allowed Values: left, 

right, top e botton 
(Symbol) 

Associa um signo interativo ao posicionamento 
do rótulo em relação ao signo interativo. As 
posições possíveis são: esquerda, direita, acima 
e abaixo. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasDO Associa um signo de 

interação com um 
objeto de domínio. 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo ListBox é um InteractiveSign. 
• A propriedade (datatype) hasLabel é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasLabelPosition  é do tipo Symbol e associa um termo ListBox 
com um dos seguintes valores: left, right, top ou botton. 
• Para todo termo ListBox existe exatamente uma propriedade hasDo que associa um 
ListBox com um termo da classe DomainObject. 

 

 

6.2.4.15 O termo PushButton 
 

O termo PushButton (botão) permitirá ao usuário perceber e ativar alguma ação, que poderá 

ser uma transição para o próximo quadro e/ou ativação do controle de alguma função. Neste 

caso, ele estará associado a um controle de uma função de domínio. Esse elemento está 

associado a uma propriedade muito importante, a de transição (transition). Com essa 

propriedade, quando um usuário ativa alguma ação através do termo PushButton, se realiza a 

transição de um grupo de comunicação para outro, como por exemplo, o usuário quer ver o 

resultado da realização de uma tarefa após clicar em um determinado botão. A Tabela 6-50 

mostra a semântica do termo PushButton. 

 
Tabela 6-50: Semântica do termo PushButton. 

1. Nome da Classe: PushButton   
2. Descrição da Semântica Informal 
O termo PushButton é um InteractiveSign que é usado para especificar que o signo interativo 
permitirá que o usuário perceba e ative alguma ação, que poderá ser uma transição para o 
próximo quadro e/ou ativação do controle de alguma função. Por isso, poderá ter um controle 
associado. 
3. Sintaxe IMML 
<push-button name="" hide="" label="" label-position="" control="" 

                     show="" target="" transition="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractiveSign e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasHide Allowed Values: this 

(Symbol) 
Associa um botão ao valor defualt “this”. 
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hasLabel String Associa um signo interativo com um rótulo. 
hasLabel 

Position 
Allowed Values: left, 

right, top e botton 
(Symbol) 

Associa um signo interativo ao posicionamento 
do rótulo em relação ao signo interativo. As 
posições possíveis são: esquerda, direita, acima 
e abaixo. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasC Associa um botão com 

um controle do 
modelo de domínio. 

- ∃ hasC Control 

- ∀ hasC Control 

- hasC ≤ 1 

hasShow Associa um botão a 
um painel de 
comando. 

- ∃ hasShow CommandPanel 

- ∀ hasShow CommandPanel 

- hasShow ≤ 1 

hasTarget Associa um botão a 
um frame. 

- ∃ hasTarget Frame 

- ∀ hasTarget Frame 

- hasShow ≤ 1 

hasTransition Associa um botão a 
uma transição para 
uma área de exibição. 

- ∃ hasTransition DisplayArea 

- ∀ hasTransition DisplayArea 

- hasShow ≤ 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo PushButton é um InteractiveSign. 
• A propriedade (datatype) hasHide  é do tipo Symbol e associa um termo PushButton com 
o seguinte valor: this. 
• A propriedade (datatype) hasLabel é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasLabelPosition  é do tipo Symbol e associa um termo 
PushButton com um dos seguintes valores: left, right, top ou botton. 
• Para todo termo PushButton pode existir uma propriedade hasC, que relaciona um 
PushButton com um termo da classe Control. 
• Para todo termo PushButton pode existir uma propriedade hasShow, que relaciona um 
PushButton com um termo da classe CommanPanel. 
• Para todo termo PushButton pode existir uma propriedade hasTarget, que relaciona um 
PushButton com um termo da classe Frame. 
• Para todo termo PushButton pode existir uma propriedade hasTransition, que relaciona 
um PushButton com um termo da classe DisplayArea. 

 

6.2.4.16 O termo RadioButton 
 

O termo RadioButton (botão de rádio) permitirá que o usuário possa perceber, marcar e 

desmarcar a seleção de um objeto de domínio que deve ser fornecido como entrada em um 

comando de função. Porém quando o objeto de domínio for um conjunto finito, a seleção dos 

itens será exclusiva. Sempre está associado a um objeto de domínio. A Tabela 6-51 mostra a 

semântica do termo RadioButton. 

 

Tabela 6-51: Semântica do termo RadioButton. 
1. Nome da Classe: RadioButton   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo RadioButton é um InteractiveSign que é usado para especificar que o signo interativo 
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permitirá ao usuário perceber, marcar e desmarcar a seleção de um objeto de domínio. 
Quando o objeto de domínio for um conjunto finito, a seleção dos itens será exclusiva. 
Sempre está associado a um objeto de domínio. 
3. Sintaxe IMML 
<radio-button name="" label="" label-position="" domain-object="" /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractiveSign e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasLabel String Associa um signo interativo com um rótulo. 
hasLabel 

Position 
Allowed Values: left, 

right, top e botton 
(Symbol) 

Associa um signo interativo ao posicionamento 
do rótulo em relação ao signo interativo. As 
posições possíveis são: esquerda, direita, acima 
e abaixo. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasDO Associa um signo de 

interação com um 
objeto de domínio. 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo RadioButton é um InteractiveSign. 
• A propriedade (datatype) hasLabel é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasLabelPosition  é do tipo Symbol e associa um termo 
RadioButton com um dos seguintes valores: left, right, top ou botton. 
• Para todo termo RadioButton existe exatamente uma propriedade hasDo que associa um 
RadioButton com um termo da classe DomainObject. 

 

 

6.2.4.17 O termo TextArea 
 

 

O termo TextArea (área de texto) é usado para especificar um elemento que permita ao 

usuário fornecer várias linhas de texto e editá-lo com informações que devem ser fornecidas 

como entrada em um comando de função. Sempre está associado a um objeto de domínio. A 

Tabela 6-52 mostra a semântica do termo TextArea. 

 

 

Tabela 6-52: Semântica do termo TextArea. 
1. Nome da Classe: TextArea   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo TextArea é um InteractiveSign que é usado para especificar um elemento que 
permita ao usuário fornecer várias linhas de texto e editá-lo com informações que devem ser 
fornecidas como entrada em um comando de função. Poderá está associado a um objeto de 
domínio ou ter um texto explicitamente definido pelo designer.  
3. Sintaxe IMML 
<text-area name="" label="" label-position="" domain-object=""  /> 
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4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractiveSign e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasLabel String Associa um signo interativo com um rótulo. 
composedOf 

Text 
String Associa um signo interativo TextArea com um 

texto informado pelo designer. 
hasLabel 

Position 
Allowed Values: left, 

right, top e botton 
(Symbol) 

Associa um signo interativo ao posicionamento 
do rótulo em relação ao signo interativo. As 
posições possíveis são: esquerda, direita, acima 
e abaixo. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasDO Associa um signo de 

interação com um 
objeto de domínio. 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO ≤ 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo TextArea é um InteractiveSign. 
• A propriedade (datatype) hasLabel é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) composedOfText  é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasLabelPosition  é do tipo Symbol e associa um termo TextArea 
com um dos seguintes valores: left, right, top ou botton. 
• Para todo termo TextArea pode existir exatamente uma propriedade hasDo que associa um 
TextArea com um termo da classe DomainObject. 

 

 

6.2.4.18 O termo TextSign 
 

 

O termo TextSign (texto) especifica um texto que o usuário pode perceber na interface. Ele 

tem como restrição estar associado a um objeto de domínio que é informação de saída de uma 

função de domínio ou ter seu conteúdo explicitamente definido pelo designer. A Tabela 6-53 

mostra a semântica do termo TextSign. 

 

Tabela 6-53: Semântica do termo TextSign. 
1. Nome da Classe: TextSign   

2. Descrição da Semântica Informal 
O termo TextSign é um InteractiveSign que é usado para especificar que o signo interativo 
permitirá que o usuário perceba um texto na interface. Poderá está associado a um objeto de 
domínio ou ter um texto explicitamente definido pelo designer. 
3. Sintaxe IMML 
<text name="" label="" label-position="" domain-object=""  /> 

4. Restrição da classificação do tipo - “é um” 
• InteractiveSign e restrições. 
5. Propriedades – atributos (DatatypeProperty)  
Nome Tipo/Valor Descrição 
hasLabel String Associa um signo interativo com um rótulo. 
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composedOf 

Text 
String Associa um signo interativo TextSign com um 

texto informado pelo designer. 
hasLabel 

Position 
Allowed Values: left, 
right, top e botton 
(Symbol) 

Associa um signo interativo ao posicionamento 
do rótulo em relação ao signo interativo. As 
posições possíveis são: esquerda, direita, acima 
e abaixo. 

6. Propriedades – relações (ObjectProperty) 
Nome Descrição Restrições (Asserted Conditions) 
hasDO Associa um signo de 

interação com um 
objeto de domínio. 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO ≤ 1 

7. Regras semânticas específicas (restrições) 
• O termo TextSign é um InteractiveSign. 
• A propriedade (datatype) hasLabel é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) composedOfText  é do tipo String. 
• A propriedade (datatype) hasLabelPosition  é do tipo Symbol e associa um termo TextSign 

com um dos seguintes valores: left, right, top ou botton. 
• Para todo termo TextSign pode existir uma propriedade hasDo que associa um TextSign 
com um termo da classe DomainObject. 
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6.3 Visões da ontologia da IMML 
 

 

A semântica da IMML, descrita através de sua ontologia, pode ser compartilhada em várias 

visões facilitando o reuso e o entendimento comum da mesma pelos usuários da linguagem. 

Estas visões são geradas automaticamente pelo Protégé e parte delas podem ser vistas nas 

Figuras 6-7, 6-8, 6-9 e 6-10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6-7: Visão Protégé - ontologia da IMML 
 
 

 
Figura 6-8: Visão Gráfica - ontologia da IMML 
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Figura 6-9: Visão HTML(Web) - ontologia da IMML 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6-10: Visão OWL-DL - ontologia da IMML 
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Capítulo 7 
 

 

 

 

 

7 Validação da ontologia da IMML 
 

 

Este capítulo descreve passo a passo todo o proceso de validação da ontologia da IMML. 

Desde o processo de criação até a validação final através da instanciação da ontologia da 

IMML com a especificação IMML do estudo de caso da aplicação do “Banco Rico”. 

 

 

7.1 O processo de validação da ontologia da IMML 
 

 

A validação da ontologia da IMML é realizada em dois momentos: no processo de criação da 

ontologia (Seção 7.1.1) e na instanciação da ontologia apenas para validação (Seção 7.1.2).  

 

Durante todo o processo de criação da ontologia é utilizado um reasoner para verificar a 

consistência, classificação e tipos inferidos da ontologia. Depois de criada a ontologia, 

realizamos a instanciação de uma especificação IMML do estudo de caso da aplicação do 

‘Banco Rico” para validar as regras semânticas definidas na ontologia, nesta etapa utilizamos 

o reasoner para executar vários testes na ontologia.  

 

Todos os serviços de inferência do reasoner podem ser providos a partir do momento que o 

RacerPro é inicializado juntamente com o Protégé. 
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7.1.1 Validação no processo de criação da ontologia da IMML 
 

 

Para a validação durante todo o processo de criação da ontologia utilizamos o reasoner 

RacerPro. Como vimos anteriormente na seção 0, que descreve rapidamente o RacerPro, os 

serviços de inferência que utilizaremos como estrtégias para esta etapa de validação da 

ontologia da IMML são: verificação da consistência da ontologia (Check consistency - ), a 

classificação da taxonomia da ontologia (Classify taxonomy - ) e a verificação dos tipos 

inferidos (Compute inferred types - ), os símbolos entre parênteses representam estes 

serviços conforme mostra o menu da Figura 7-1. 

 

 

Figura 7-1: Menu de serviços de inferências do reasoner no Protégé-OWL. 
 

 

7.1.1.1 Verificação da consistência da ontologia da IMML 
 

 

Para verificar automaticamente a consistência da ontologia deve-se usar o botão “Check 

consistency” ( ) na barra de ferramentas do Protégé-OWL, que pode ser observado na 

Figura 7-1. Esta verificação pesquisa se há conceitos que não satisfazem as regras semânticas 
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definidas na ontologia, ou seja, se existe coerência entre os conceitos; e se existem 

relacionamentos implícitos entre os conceitos.  

 

Para realizar esta verificação o reasoner utiliza as restrições definidas nas condições 

assertivas da classe e suas propriedades. Uma classe é detectada como inconsistente se a 

mesma não puder ter nenhuma instância. Se uma classe inconsistente for detectada, a mesma 

aparece com um círculo vermelho. 

 

Como exemplo incluímos uma classe com o nome ClasseInconsistente como subclasse da 

classe DomainModel e inserimos uma restrição que a mesma também é subclasse de 

InteractionModel.  

 

Entretanto, como as classes DomainModel e InteractionModel são disjuntas, é uma 

inconsistência que uma classe seja subclasse destas duas classes. O resultado desta 

inconsistência pode ser verificado na Figura 7-2 e Figura 7-3, no momento que é solicitada a 

verificação da consistência da ontologia. 

 

 

Figura 7-2: Resultado da verificação da consistência da ontologia ( ). 
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Figura 7-3: Classe inconsistente circulada de vermelho. 
 

A Figura 7-4 mostra o resultado da verificação da consistência da ontologia da IMML, sem 

nenhum erro de consistência.  

 

 

Figura 7-4: Resultado da verificação da consistência da ontologia da IMML ( ). 
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7.1.1.2 Classificação da taxonomia da ontologia da IMML 
 

 

Para classificar automaticamente a ontologia pode-se usar o botão “Classify taxonomy” ( ) 

na barra de ferramentas do Protégé-OWL, que pode ser observado na Figura 7-5. Esta 

classificação verifica se uma classe é ou não subclasse de outra. Fazendo esta verificação em 

todas as classes da ontologia é possível para o reasoner inferir a hierarquia das classes da 

ontologia.  

 

Ao final da verificação de todas as classes o RacerPro mostra a hierarquia inferida da 

ontologia, que pode ser comparada com a hierarquia definida pelo usuário. Caso haja 

diferença, as classes que mudaram de hierarquia aparecem na cor azul.  

 

A Figura 7-5 mostra a interface do Protégé após a classificação da taxonomia para verificar a 

hierarquia das classes da ontologia da IMML. 

 

 

Figura 7-5: Hierarquia inferida pelo RacerPro-classificação da taxonomia ( ). 
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No Protégé-OWL a hierarquia das classes “manualmente construídas” é chamada de 

hierarquia definida (asserted hierarchy). A hierarquia das classes que é automaticamente 

validada e inferida pelo reasoner é chamada de hierarquia inferida (infered hierarchy).  

 

Como pode ser observado na Figura 7-5 a segunda coluna mostra a hierarquia das classes que 

foi inferida pelo RacerPro a partir das restrições hierárquicas inseridas automaticamente nas 

condições assertivas no momento da criação das classes e subclasses. Caso existam diferenças 

entre a hierarquia definida e a inferida, estas diferenças aparecem em azul na hierarquia 

inferida. 

 

 A Figura 7-6 mostra resultado da classificação da taxonomia da ontologia da IMML, sem 

diferenças na classificação. Observe que na classificação da taxonomia, o reasoner também 

verifica a consistência. 

 

 

Figura 7-6: Resultado da classificação da taxonomia da ontologia da IMML ( ). 
 

Se incluirmos novamente a mesma classe inconsistente antes da classificação da taxonomia, 

teríamos os resultados apresentados na Figura 7-7. 
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Figura 7-7: Classe inconsistente e erro de classificação na hierarquia inferida. 
 

 

7.1.1.3 Verificação dos tipos inferidos da ontologia da IMML 
 

Para verificar automaticamente os tipos inferidos em uma ontologia deve-se usar o botão 

“Compute inferred types” ( ) na barra de ferramentas do Protégé-OWL. Esta verificação 

pesquisa se os tipos inferidos estão de acordo com os tipos definidos na ontologia. A Figura 

7-8 mostra o resultado da verificação dos tipos inferidos na ontologia da IMML, sem 

nenhuma mensagem de erro. 

 

Figura 7-8: Resultado verificação dos tipos inferidos da ontologia da IMML ( ). 
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7.1.2 Validação no processo de instanciação da ontologia da IMML 
 

 

Após criada e realizada a primeria etapa de validação da ontologia pelo reasoner, iniciamos o 

segundo momento da validação da ontologia da IMML que é a instanciação da mesma para 

verificar as regras semânticas definidas na ontologia e a execução de testes da ontologia. Para 

isto, utilizaremos o Estudo de Caso da Aplicação do “Banco Rico” descrito no Anexo A e a 

Especificação IMML do “Banco Rico” descrita no Anexo B. 

 

Além da validação que foi realizada pelo RacerPro durante todo o processo de criação da 

ontologia da IMML, testamos as regras semânticas da ontologia da IMML através da 

instanciação de uma especificação IMML. No momento desta instanciação todas as regras 

semânticas definidas na ontologia são testadas, permitindo instanciar apenas especificações de 

acordo com as mesmas. 

 

O Protégé gera automaticamente um formulário com uma interface gráfica para a 

instanciação da ontologia. Para instanciar uma especificação IMML utilizamos este 

formulário. O Protégé verifica automaticamente todas as regras semânticas definidas nas 

restrições para as classes e propriedades, permitindo apenas a instanciação que cumprem 

rigorosamente a semântica da IMML definida na ontologia. 

 

Chamamos a atenção para o relacionamento hasC, que liga a classe Activate a classe Control. 

Este relacionamento será utilizado para exemplificar as relações e como as mesmas são 

definidas de forma precisa na ontologia, e significa que o Activate ativa um controle. Isto 

implica que, na ocorrência da relação hasC, o controle ativado pelo Activate deve ser objeto 

da classe Control, caso contrário detecta-se um erro semântico, pois estamos tentando ativar 

um controle que não foi definido anteriormente. A ocorrência de um erro semântico significa 

que a especificação não está de acordo com a semântica da IMML definida na ontologia. 

 

A Figura 7-9 mostra o momento da instanciação do Activate para testar as restrições da 

relação semântica hasC. Observe que utilizando a aba de instâncias (Individuals), na segunda 

coluna (Instance Browser) é possível instanciar o Activate clicando em  (Create Instance). 
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Aparece então a terceira coluna (Individual Editor) e é solicitada a propriedade hasC, no 

quadro com bordas vermelha, indicando a obrigatoriedade de preenchimento do mesmo. 

 

 

Figura 7-9: Instanciação do Activate. 
 

Para instanciar a propriedade hasC, deve-se clicar em  (Create Instance) na terceira 

coluna (Individual Editor) no quadro cirludado de vermelho da Figura 7-9. Neste momento é 

mostrada então a janela “Select Instance” vista na Figura 7-10. Observe que esta janela 

permite apenas a instanciação de um controle que foi definido anteriormente na classe 

Control, cumprindo rigorosamente as regras semânticas definidas na ontologia para este 

relacionamento. Para instanciar hasC basta selecionar uma das instâncias definidas em 

Control, no caso “Consultar” ou “Pagar”, e clicar em OK. 

 

 

Figura 7-10: Teste relação semântica hasC. 
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Durante todo o processo de instanciação da especificação IMML do “Banco Rico” na 

ontologia da IMML podemos utilizar a opção de executar testes da ontologia (Run ontology 

tests - ) para verificar se a instância está sendo criada de acordo com a semântica da 

IMML definida em sua ontologia.  

 

A Figura 7-11 mostra o menu do Protégé-OWL para esta opção, estes testes são realizados 

pelo Protégé juntamente com o RacerPro. 

 

 

Figura 7-11: Protégé-OWL – opção Run ontology tests ( ) . 
 

 

A Figura 7-12 mostra o resultado dos testes da ontologia para o Activate antes de instanciar a 

relação hasC. Em Test Results no quadro inferior informa que foi instanciado o termo Activate 

mas houve uma violação de restrição pois não foi informado o controle relacionado, como 

pode ser visto na coluna TestResult, no quandro inferior da Figura 7-12, onde aparece a 

mensagem de erro “Constraint violation at hasC. A value is required”.  
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Como visto anteriormente o Activate tem exatamente um controle associado através da 

relação hasC que é do tipo Control, obrigando a existência da relação. 

 

 

Figura 7-12: Resultado dos testes da ontologia para o termo Activate. 
 

 

Ao escolher a instância “Consultar” e posteriormente solicitar o teste da ontologia o erro em 

TestResult desaparece. 

 

Estes testes devem ser configurados de acordo com as opções da Figura 7-13, onde podem ser 

definidos os tipos de testes que devem ser realizados. 

 

Toda a especificação IMML do “Banco Rico” foi instanciada para testar todas as regras 

semânticas definidas na ontologia da IMML. Parte da ontologia da IMML em OWL-DL e da 

instância correspondente a especificação IMML do “Banco Rico” podem ser observada no 

Apêndice A – Semântica da IMML (OWL - Parte da ontologia e da instância). 
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.  

Figura 7-13: Configuração das opções de Run ontology tests ( ). 
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Capítulo 8 
 

 

 

 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

A IMML é uma LDIU multi-plataforma que tem como diferencial ser fundamentada na 

Engenharia Semiótica, que integra os aspectos de funcionalidade e interatividade aos de 

comunicabilidade no processo de design de interface de usuários. Estes aspectos são 

fundamentais para assegurar a usabilidade da interface em uma aplicação interativa. 

 

A sintaxe da IMML é definida em XMLSchema e sua semântica informal é definida em 

linguagem natural. Para que se possa sistematizar e automatizar processos de verificação 

semântica (análise), comparação, mapeamento e compreensão da IMML é necessário a 

definição da semântica precisa da IMML, isto é, uma semântica compreensível pelos usuários 

da linguagem, e processável por máquinas (sistemas). 

 

A semântica das LDIU´s é normalmente descrita em linguagem natural, que não disponibiliza 

recursos para a definição precisa desta semântica. Ainda não existem padrões para a definição 

da semântica precisa de LDIU´s baseadas em XML. 

 

Nossa proposta adotou como solução a utilização de ontologias para a descrição da semântica 

da IMML. Esta ontologia foi implementada de acordo com os padrões recomendados pelo 

W3C no ambiente de desenvolvimento de ontologias Protégé, utilizando-se a linguagem 

OWL-DL e o RacerPro. Além da validação realizada pelo RacerPro durante todo o processo 

de desenvolvimento da ontologia, foi realizada uma instanciação da ontologia da IMML para 
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um estudo de caso de uma especificação IMML com o objetivo de verificar as regras 

semânticas definidas na ontologia. 

 

A versão final da ontologia da IMML, em OWL-DL, está disponível em 

http://www.ppgsc.ufrn.br/~heremita/IMMLOntology.owl, onde pode-se verificar todo código 

OWL-DL, gerado pelo Protégé, que define a semântica da IMML. Temos ainda a ontologia 

da IMML em HTML, nesta versão é possível verificar em uma interface Web as classes da 

ontologia, suas propriedades e restrições, bem como o relacionamento entre elas. Esta versão 

HTML está disponível em http://www.ppgsc.ufrn.br/~heremita/IMMLOntology/index. html. 

 

 

8.1 Contribuições 
 

 

A principal contribuição da ontologia da IMML é a especificação da linguagem de forma 

estruturada que pode ser processada por ferramentas computacionais. A ontologia apresenta 

toda a documentação da descrição da IMML com a definição das relações e regras 

semânticas. Esta contribuição pode ser detalhada nas seguintes contribuições: 

 

• A ontologia da IMML pode ser acessada em diferentes versões (OWL-DL, HTML, 

UML, GUI). Cada versão proporciona uma visão diferente que ajuda na compreensão da 

linguagem e o aprendizado da mesma sem ambigüidades 

• Documentação de todo processo de construção de uma ontologia para a definição 

da semântica de uma LDIU, abrindo um caminho alternativo para a definição precisa da 

semântica de LDIU´s. 

• As especificações IMML podem ser verificadas pela ontologia e checar se 

obedecem precisamente à semântica definida; 

 

Acreditamos ainda que a semântica precisa da IMML, definida através da ontologia, é um 

importante recurso para a inferência (reasoning) sobre vários aspectos de especificações e 

linguagens de especificações de interface de usuário. 
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8.2 Limitações 
 

 

Uma ontologia pode ser definida com vários objetivos. No nosso caso, a ontologia da IMML 

foi definida com o objetivo de descrever a semântica da IMML, e ela foi definida 

exclusivamente dentro deste escopo, o que não impede que a mesma seja estendida 

futuramente para outros objetivos. 

 

Além das limitações definidas pelo escopo da ontologia, a semântica da IMML tem as 

seguintes limitações: 

 

• Como a IMML é uma linguagem em fase de desenvolvimento e avaliação, a 

semântica da mesma reflete os problemas que a IMML ainda poderá ter; 

• A aplicação da ontologia da IMML, através de sua instanciação, como uma das 

estratégias de validação foi limitada a um estudo de caso. Seriam necessários vários outros 

testes de aplicação para validar sua precisão e completude. 

 

 

8.3 Trabalhos Futuros 
 

 

Tanto as contribuições como as limitações abrem perspectivas de trabalhos futuros 

relacionados à semântica da IMML utilizando ontologia. Uma destas perspectivas é a 

aplicação da ontologia da IMML em uma ferramenta que realize automaticamente a 

verificação semântica de uma especificação IMML. Esta verificação automática irá garantir 

que a especificação obedece rigorosamente à semântica da IMML expressa na ontologia. 

 

Outra perspectiva é a aplicação da ontologia da IMML em uma ferramenta que realize 

automaticamente o mapeamento de uma especificação IMML para outra linguagem e vice-

versa, com o objetivo de gerar automaticamente a interface final do usuário ou realizar a 

engenharia reversa. 
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A ontologia da IMML poderá ainda ser utilizada em trabalhos futuros tais como: análise 

comparativa da IMML com outras LDIU´s e apoio ao ambiente de suporte a IMML. 

 

Deixamos ainda como perspectiva de trabalhos futuros, a ampliação do escopo da ontologia 

da IMML, para o processo de design de interface de usuário como um todo, ou até mesmo 

para a área de IHC de uma forma mais ampla.  
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– Semântica da IMML – 

 

Parte da ontologia 

 OWL-DL 
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Semântica da IMML 
(Parte da ontologia – OWL-DL) 
 

 

(http://www.ppgsc.ufrn.br/~heremita/IMMLOntology.owl) 

 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

    xmlns="http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#" 

  xml:base="http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl"> 

  <owl:Ontology rdf:about=""> 

    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >IMMLOntology</rdfs:comment> 

    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >IMMLOntology</rdfs:label> 

    <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >1</owl:versionInfo> 

  </owl:Ontology> 

... 

  <owl:Class rdf:about="#Imml"> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#InteractionModel"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#BasicInteraction"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >O termo Imml é o nó raiz que delimita uma especificação IMML e tem 

como finalidade a especificação abstrata de uma interface do usuário de uma 

aplicação interativa. O termo Imml é composto por exatamente um elemento de 

cada modelo a seguir: DomainModel, InteractioModel e 

CommunicationModel.</rdfs:comment> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#DomainFunction"/> 

    ... 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:FunctionalProperty rdf:ID="composedOfCM"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#DomainObject"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#InteractionGroup"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Do"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#InteractionStructure"/> 
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    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="composedOfIM"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:someValuesFrom> 

          <owl:Class rdf:about="#InteractionModel"/> 

        </owl:someValuesFrom> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:FunctionalProperty rdf:about="#composedOfCM"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:someValuesFrom> 

          <owl:Class rdf:about="#CommunicationModel"/> 

        </owl:someValuesFrom> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#composedOfIM"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:allValuesFrom> 

          <owl:Class rdf:about="#InteractionModel"/> 

        </owl:allValuesFrom> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Control"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#DomainModel"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="composedOfDm"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#TaskEnvironment"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:allValuesFrom> 

          <owl:Class rdf:about="#DomainModel"/> 

        </owl:allValuesFrom> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#composedOfDm"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith> 
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      <owl:Class rdf:about="#Task"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#InteractiveSign"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#State"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:someValuesFrom> 

          <owl:Class rdf:about="#DomainModel"/> 

        </owl:someValuesFrom> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#composedOfDm"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#composedOfIM"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:allValuesFrom> 

          <owl:Class rdf:about="#CommunicationModel"/> 

        </owl:allValuesFrom> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:FunctionalProperty rdf:about="#composedOfCM"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

... 

  <owl:Class rdf:about="#Activate"> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#DataOutput"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#DataInput"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:allValuesFrom> 

          <owl:Class rdf:about="#Control"/> 

        </owl:allValuesFrom> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasC"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#BasicInteraction"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Go"/> 
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    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasC"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:someValuesFrom> 

          <owl:Class rdf:about="#Control"/> 

        </owl:someValuesFrom> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasC"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >O termo Activate é uma interação básica que tem como objetivo 

controlar uma interação. Deve ser usado para especificar uma ativação de um 

controle de uma função de domínio.</rdfs:comment> 

  </owl:Class> 

... 

  <owl:Class rdf:about="#Control"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:allValuesFrom rdf:resource="#State"/> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasFromState"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#InteractionGroup"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#DomainObject"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#DomainModel"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:someValuesFrom rdf:resource="#State"/> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasFromState"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#CommunicationGroup"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Imml"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#BasicInteraction"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasToState"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:someValuesFrom rdf:resource="#State"/> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#State"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#DomainFunction"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#TaskEnvironment"/> 
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    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasFromState"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >O termo Control é um termo do modelo de domínio que é usado para 

especificar um controle de uma função de domínio. Ele é responsável por 

levar a função de domínio de um estado a outro.</rdfs:comment> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#CommunicationModel"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasToState"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#InteractiveSign"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Task"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:allValuesFrom rdf:resource="#State"/> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasToState"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#InteractionStructure"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Do"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#InteractionModel"/> 

  </owl:Class> 

... 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#composedOfS"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#State"/> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="inverse_of_composedOfS"/> 

    </owl:inverseOf> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DomainFunction"/> 

    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >Relaciona uma função de domínio com seus estados.</rdfs:comment> 

  </owl:ObjectProperty> 

... 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="inverse_of_composedOfC"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Control"/> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#composedOfC"/> 

    </owl:inverseOf> 

    <rdfs:range rdf:resource="#DomainFunction"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  ... 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#composedOfC"> 

    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >Relaciona uma função de domínio com seus controles.</rdfs:comment> 



155 

 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#inverse_of_composedOfC"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DomainFunction"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Control"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

... 

 

Instâncias 

 

... 

 

  <FunctionResult rdf:ID="FRSaidaPagamento"> 

    <composedOfIS> 

      <Sequence rdf:ID="Seguence_120"> 

        <composedOfBI> 

          <PerceiveInformation rdf:ID="Perceive_Saldo"/> 

        </composedOfBI> 

        <composedOfBI> 

          <PerceiveInformation rdf:ID="Perceive_SeuSaldoE"> 

            <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >O seu saldo é:</rdfs:comment> 

          </PerceiveInformation> 

        </composedOfBI> 

        <composedOfBI> 

          <PerceiveInformation rdf:ID="Perceice_PagamentoEfetuado"> 

            <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >Pagamento efetuado com sucesso.</rdfs:comment> 

          </PerceiveInformation> 

        </composedOfBI> 

      </Sequence> 

    </composedOfIS> 

    <hasDF> 

      <DomainFunction rdf:ID="EfetuarPagamento"> 

        <composedOfIO> 

          <Date rdf:ID="DataPagamento"/> 

        </composedOfIO> 

        <composedOfIO> 

          <Number rdf:ID="Agencia"/> 

        </composedOfIO> 

        <composedOfC> 

          <Control rdf:ID="Yes"> 

            <hasFromState> 

              <State rdf:ID="Executando"/> 

            </hasFromState> 

            <hasToState> 

              <State rdf:ID="Disponivel"/> 

            </hasToState> 

          </Control> 

        </composedOfC> 

        <composedOfS rdf:resource="#Executando"/> 

        <composedOfIO> 

          <Number rdf:ID="CodigoPagamento"/> 

        </composedOfIO> 

        ... 

        <composedOfC> 

          <Control rdf:ID="Pagar"> 

            <hasToState rdf:resource="#Executando"/> 

            <hasFromState rdf:resource="#Disponivel"/> 

          </Control> 

        </composedOfC> 
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        <composedOfIO> 

          <Number rdf:ID="ValorPagamento"/> 

        </composedOfIO> 

        <composedOfS rdf:resource="#Disponivel"/> 

      </DomainFunction> 

    </hasDF> 

  </FunctionResult> 

...   

  <CommandPanel rdf:ID="cpPagamento"> 

    <composedOfISign> 

      <EditBox rdf:ID="editBoxValorPagamento"> 

        <hasDO rdf:resource="#ValorPagamento"/> 

        <hasLabel rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

        >Valor Pagamento:</hasLabel> 

      </EditBox> 

    </composedOfISign> 

    <hasFC> 

      <FunctionCommand rdf:ID="FCPagamento"> 

        <composedOfIS> 

          <Select rdf:ID="Select_101"> 

            <composedOfIS> 

              <Sequence rdf:ID="Sequence_102"> 

                ... 

                <composedOfBI> 

                  <Activate rdf:ID="Activate_Pagar"> 

                    <hasC rdf:resource="#Pagar"/> 

                  </Activate> 

                </composedOfBI> 

                ... 

              </Sequence> 

            </composedOfIS> 

            ... 

          </Select> 

        </composedOfIS> 

        <hasDF rdf:resource="#EfetuarPagamento"/> 

      </FunctionCommand> 

    </hasFC> 

    ... 

  </CommandPanel> 

  ... 

  <Imml rdf:ID="BancoRico"> 

    <composedOfDm> 

      <DomainModel rdf:ID="DomainModelBancoRico"> 

        <composedOfDO rdf:resource="#DataInicio"/> 

        <composedOfDO rdf:resource="#DataFim"/> 

        <composedOfDO rdf:resource="#NomeTransacao"/> 

        <composedOfDO> 

          <FiniteSet rdf:ID="EstatusPagamento"> 

            <composedOfMsg 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >Pagamento efetuado com sucesso.</composedOfMsg> 

            <composedOfMsg 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >Pagamento não efetuado.</composedOfMsg> 

          </FiniteSet> 

        </composedOfDO> 

        <composedOfDO rdf:resource="#Senha"/> 

        <composedOfDO rdf:resource="#Agencia"/> 

        <composedOfDO rdf:resource="#Mes"/> 

        <composedOfDO rdf:resource="#Conta"/> 

        <composedOfDO rdf:resource="#DataPagamento"/> 
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        <composedOfDO rdf:resource="#TipoTransacao"/> 

        ... 

        <composedOfDF rdf:resource="#EmitirExtrato"/> 

        <composedOfDO rdf:resource="#ValorTransacao"/> 

        <composedOfDO rdf:resource="#Extrato"/> 

      </DomainModel> 

    </composedOfDm> 

    <composedOfCM> 

      <CommunicationModel rdf:ID="CommunicationModelBancoRico"> 

        <composedOfTE rdf:resource="#ExtratoNoTerminal"/> 

      </CommunicationModel> 

    </composedOfCM> 

    <composedOfIM> 

      <InteractionModel rdf:ID="IMBR"> 

        <composedOfT rdf:resource="#TPrincipal"/> 

        <composedOfFR rdf:resource="#FRSaidaPagamento"/> 

        <composedOfT rdf:resource="#TEfetuarPagamentoComSaldo"/> 

        <composedOfT rdf:resource="#TEfetuarPagamento"/> 

        <composedOfFR rdf:resource="#FRSaidaExtrato"/> 

        <composedOfFR> 

          <FunctionResult rdf:ID="FRSaidaPagamentoComSaldo"> 

            <hasDF rdf:resource="#EfetuarPagamentoComSaldo"/> 

            <composedOfIS> 

              <Sequence rdf:ID="Sequence_122"> 

                <composedOfBI rdf:resource="#Perceice_PagamentoEfetuado"/> 

                <composedOfBI rdf:resource="#Perceive_SeuSaldoE"/> 

                <composedOfBI rdf:resource="#Perceive_Saldo"/> 

              </Sequence> 

            </composedOfIS> 

          </FunctionResult> 

        </composedOfFR> 

        <composedOfFC rdf:resource="#FCPagamentoComSaldo"/> 

        <composedOfFC rdf:resource="#FCPagamento"/> 

        <composedOfFR rdf:resource="#FRSaidaSaldo"/> 

        <composedOfT rdf:resource="#TEmitirExtrato"/> 

        <composedOfFC rdf:resource="#FCExtrato"/> 

        <composedOfT rdf:resource="#TConsultarSaldo"/> 

        <composedOfFC rdf:resource="#FCSaldo"/> 

      </InteractionModel> 

    </composedOfIM> 

  </Imml> 

  ... 

</rdf:RDF> 

 

<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 2.1, Build 284)  

http://protege.stanford.edu --> 

 



 

 

 

 

 

Apêndice B 

 

– Semântica da IMML – 

 

Parte da ontologia 

HTML 

 

 



 

 

 
IMMLOntology Class Hierarchy 

• owl:Thing  
o BasicInteraction  

� Activate  

� DataInput  

� EnterInformation  

� SelectInformation  

� DataOutput  

� PerceiveInformation  

� Go  
o CommunicationGroup  

� CommandPanel  

� DisplayArea  

� Frame  

� Group  
o CommunicationModel  
o Control  
o Do  
o DomainFunction  
o DomainModel  
o DomainObject  

� Complex  
� Composed  

� FiniteSet  

� List  

� Table  

� Simple  

� Date  

� Image  

� Number  

� Text  
o Imml  
o InteractionGroup  

� FunctionCommand  

� FunctionResult  
o InteractionModel  
o InteractionStructure  

� Combine  

� Join  

� Repeat  

� Select  

� Sequence  
o InteractiveSign  

� CheckBox  

� ComboBox  

� DropDownList  

� EditBox  

� ImageSign  

� ListBox  

� PushBotton  

� RadioButton  

� TextArea  

� TextSign  
o owl:AllDifferent  
o owl:DataRange  
o owl:Nothing  
o owl:Ontology  
o protege:ExternalResource  
o rdf:List  
o rdf:Property  

� owl:AnnotationProperty  

� owl:DatatypeProperty  

� owl:DeprecatedProperty  



 

 

� owl:FunctionalProperty  

� owl:InverseFunctionalProperty  

� owl:ObjectProperty  

� owl:SymmetricProperty  

� owl:TransitiveProperty  
o rdf:Statement  
o rdfs:Class  

� owl:Class  

� owl:DeprecatedClass  
o rdfs:Container  

� rdf:Alt  

� rdf:Bag  
� rdf:Seq  

o rdfs:Datatype  
o rdfs:Literal  
o State  
o Task  
o TaskEnvironment  
o :DIRECTED-BINARY-RELATION  
o :SYSTEM-CLASS  

� :ANNOTATION  

� :INSTANCE-ANNOTATION  

� :CONSTRAINT  

� :PAL-CONSTRAINT  

� :META-CLASS  

� :CLASS  

� :OWL-CLASS  

� owl:AnonymousClass  
� owl:EnumeratedClass  

� owl:LogicalClass  

� owl:ComplementClass  

� owl:IntersectionClass  

� owl:UnionClass  

� owl:Restriction  

� owl:AllValuesFromRestriction  

� owl:CardinalityRestriction  

� owl:HasValueRestriction  

� owl:MaxCardinalityRestriction  

� owl:MinCardinalityRestriction  

� owl:SomeValuesFromRestriction  

� rdfs:Class  

� owl:Class  

� owl:DeprecatedClass  

� :STANDARD-CLASS  

� rdfs:Class  

� owl:Class  

� owl:DeprecatedClass  

� :FACET  
� :STANDARD-FACET  

� :SLOT  

� :STANDARD-SLOT  

� rdf:Property  

� owl:AnnotationProperty  

� owl:DatatypeProperty  

� owl:DeprecatedProperty  

� owl:FunctionalProperty  

� owl:InverseFunctionalProperty  

� owl:ObjectProperty  

� owl:SymmetricProperty  

� owl:TransitiveProperty  

� :OWL-ANONYMOUS-ROOT  

� :RELATION  

� :DIRECTED-BINARY-RELATION  

  ^ back to top  
Generated: 07/05/2006, 9:53:58 PM, Brazil Time 
Protégé is a trademark of Stanford University, Copyright (c) 1998-2005 Stanford University. 



 

 

 
Class: Imml 

Documentation: O termo Imml é o nó raiz que delimita uma especificação IMML e tem como 
finalidade a especificação abstrata de uma interface do usuário de uma aplicação interativa. O termo 
Imml é composto por exatamente um elemento de cada modelo a seguir: DomainModel, 
InteractioModel e CommunicationModel. 
 
Superclasses  

• composedOfCM = 1  

• owl:Thing  

• ? composedOfIM InteractionModel  

• ? composedOfCM CommunicationModel  

• ? composedOfIM InteractionModel  

• composedOfDm = 1  

• ? composedOfDm DomainModel  

• ? composedOfDm DomainModel  

• composedOfIM = 1  

• ? composedOfCM CommunicationModel  

Subclasses  

• None  
Types  

• owl:Class  

Template Slots 

  Slot Name Documentation Type Cardinality 

 composedOfCM   CommunicationModel 1:1 

 composedOfDm   DomainModel 1:1 

 composedOfIM   InteractionModel 1:1 

 hasApplication   String 0:1 

 hasXmlns   String 0:1 

 hasXmlnsXsi   String 0:1 

 hasXsiSchemaLocation   String 0:1 

Own Slots 

  Slot Name Value 

 owl:disjointWith 

InteractionModel, BasicInteraction, DomainFunction, 
CommunicationModel, CommunicationGroup, DomainObject, 
InteractionGroup, Do, InteractionStructure, Control, 
DomainModel, TaskEnvironment, Task, InteractiveSign, State 

 rdfs:subClassOf 

composedOfCM = 1, owl:Thing, ? composedOfIM 
InteractionModel, ? composedOfCM CommunicationModel, ? 
composedOfIM InteractionModel, composedOfDm = 1, ? 
composedOfDm DomainModel, ? composedOfDm 
DomainModel, composedOfIM = 1, ? composedOfCM 
CommunicationModel 

  ^ back to top  
Return to Class Hierarchy 
Generated: 07/05/2006, 9:54:05 PM, Brazil Time 
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Class: DomainModel 

Documentation: O termo DomainModel é usado para especificar o modelo de domínio, que 
determina a funcionalidade do sistema, ou seja, aquilo que um sistema permite fazer através dos 
objetos e funções do domínio. Ele deve possuir ao menos uma ocorrência dos elementos 
DomainObject e DomainFunction. 
 
Superclasses  

• ? composedOfDF DomainFunction  

• owl:Thing  

• composedOfDF ? 1  

• ? composedOfDF DomainFunction  

• ? composedOfDO DomainObject  

• composedOfDO ? 1  

• ? composedOfDO DomainObject  

 
Subclasses  

• None  

 
Types  

• owl:Class  

Template Slots 

  Slot Name Documentation Type Cardinality 

 composedOfDF   DomainFunction 1:* 

 composedOfDO   DomainObject 1:* 

Own Slots 

  Slot Name Value 

 owl:disjointWith 

Imml, InteractionModel, InteractiveSign, DomainFunction, 
CommunicationModel, CommunicationGroup, Task, DomainObject, 
BasicInteraction, Control, Do, InteractionGroup, TaskEnvironment, 
InteractionStructure, State 

 rdfs:subClassOf 
? composedOfDF DomainFunction, owl:Thing, composedOfDF ? 1, ? 
composedOfDF DomainFunction, ? composedOfDO DomainObject, 
composedOfDO ? 1, ? composedOfDO DomainObject 

^ back to top  
Return to Class Hierarchy 
Generated: 07/05/2006, 9:54:01 PM, Brazil Time 
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Class: Activate 

Documentation: O termo Activate é uma interação básica que tem como objetivo controlar uma 
interação. Deve ser usado para especificar uma ativação de um controle de uma função de domínio. 
 
Superclasses  

• ? hasC Control  

• BasicInteraction  

• ? hasC Control  

• hasC = 1  

 
Subclasses  

• None  

 
Types  

• owl:Class  

 

Template Slots 

  Slot Name Documentation Type Cardinality 

 hasC   Control 1:1 
 

Own Slots 

  Slot Name Value 

 owl:disjointWith DataOutput, DataInput, Go 

 rdfs:subClassOf ? hasC Control, BasicInteraction, ? hasC Control, hasC = 1 
 
  ^ back to top  
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Class: Complex 

Documentation: O conceito Complex é um DomainObject e é um conceito abstrato que representa 
objetos de domínio complexos. Os objetos de domínio do tipo complexo podem ser: table, list, 
composed e finit-set. Deve ter outros objetos de domínio em sua composição. 
 
Superclasses  

• DomainObject  

• ? composedOfDO DomainObject  

• ? composedOfDO DomainObject  

• composedOfDO ? 0  

 
Subclasses  

• Composed  

• FiniteSet  

• List  

• Table  

 
Types  

• owl:Class  

 

Template Slots 

  Slot Name Documentation Type Cardinality 

 composedOfDO   DomainObject 0:* 
 

Own Slots 

  Slot Name Value 

 owl:disjointWith Simple 

 rdfs:subClassOf 
DomainObject, ? composedOfDO DomainObject, ? composedOfDO 
DomainObject, composedOfDO ? 0 

 
  ^ back to top  
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Relacionamentos semânticos da IMML 
 

Para termos uma melhor visualização de todos os relacionamentos semânticos da IMML, 

mostraremos na Tabela Apêndice C-1, de forma resumida, estas relações com seus 

respectivos termos de origem (domain) e destino (range), bem como a descrição das mesmas. 

A tabela está ordenada pelo termo de origem. 

 

Tabela Apêndice C-1: Relações Semânticas da IMML. 
Termo de origem Relação Termo de destino Descrição 

Activate 

 

hasC Control Associa uma interação básica 
de ativação com um controle 
do modelo de domínio. 

hasFC FunctonCommand Associa um painel de 
comando a um comando de 
função. 

CommandPanel 

 

composedOfCG CommunicationGroup Relaciona um painel de 
comando com seus grupos de 
comunicação (Frame ou 
Group). 

composedOf ISign InteractiveSign Relaciona um grupo de 
comunicação aos seus signos 
interativos. 

hasAlign Valores permitidos: 
left, right ou center. 

Associa um grupo de 
comunicação com um 
alinhamento (left, right ou 
center). 

hasOrientation Valores permitidos: 
horizontal e vertical. 

Associa uma orientação 
horizontal ou vertical a um 
grupo de comunicação. 

Communication 

Group 

 

hasTitle String. Associa um título ao grupo 
de comunicação. 

Communication 

Model 

composedOfTE TaskEnvironment Relaciona o modelo de 
comunicação com seus 
ambientes de tarefa. 

Complex composedOfDO DomainObject Relaciona um objeto de 
domínio complexo com os 
objetos de domínio que 
fazem parte do mesmo. 

hasFromState State Associa um controle com um 
estado de origem. 

Control 

 

hasToState State Associa um controle com um 
estado de destino. 

composedOfCG CommunicationGroup Relaciona uma área de 
exibição com seus grupos de 
comunicação (Frame ou 
Group).  

DisplayArea 

 

hasFR FunctionResult Associa uma área de 
exibição a um resultado de 
função. 

Do 

 

hasIG InteractionGroup Relaciona uma ordem de 
execução (Do) com um 
grupo de interação (comando 
ou resultado de função). 
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 hasT Task Relaciona uma ordem de 
execução (Do) com uma 
tarefa. 

composedOf PostC Pós-condição 
informadas 
diretamente pelo 
Designer. 

Relaciona uma função de 
domínio com sua pós-
condição. 

composedOf PreC Pré-condição 
informadas 
diretamente pelo 
Designer. 

Relaciona uma função de 
domínio com sua pré-
condição. 

composedOfC Control Relaciona uma função de 
domínio com seus controles. 

composedOfIO DomainObject 

(InputOperands) 

Relaciona uma função de 
domínio com seus operandos 
(objetos de domínio) de 
entrada. 

composedOfOO DomainObject 

(OutputOperands) 

Relaciona uma função de 
domínio com seus operandos 
(objetos de domínio) de 
saída. 

composedOfS State Relaciona uma função de 
domínio com seus estados. 

DomainFunction 

 

hasExtends DomainFunction A relação extends associa 
uma função de domínio a 
outra, estendendo a mesma. 

composedOfDF DomaunFunction Esta propriedade relaciona 
um modelo de domínio com 
suas funções de domínio. 

DomainModel 

 

composedOfDO DomainObject Relaciona um modelo de 
domínio com seus objetos de 
domínio.  

EnterInformation 

 

hasDO DomainObject Associa uma interação básica 
com um objeto de domínio. 

FinitSet composedOfMsg Mensagens 
informadas 
diretamente pelo 
Designer. 

Relaciona um FinitSet 
com uma ou mais 
mensagens. 

Frame 

 

composedOfCG CommunicationGroup Relaciona um quadro com 
um dos grupos de 
comunicação (Frame, 
CommandPanel, 
DisplayArea ou Group). 

Go hasDirection Valores permitidos: 
away, ahead e back. 

Associa uma interação básica 
de navegação com uma 
direção. As direções 
possíveis são: away, ahead e 
back. 

Group composedOfCG CommunicationGroup Relaciona um grupo com 
outro grupo. (Group).  

composedOfCM CommunicationModel Relaciona uma especificação 
imml com um modelo de 
comunicação. 

Imml 

 

composedOfDm DomainModel Relaciona uma especificação 
imml com seu modelo de 
domínio. 
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composedOfIM IntractionModel Relaciona uma especificação 
imml com seu modelo de 
interação. 

hasApplication String Nome da aplicação da IU 
especificada. 

hasXmlns String. Namespace padrão do 
documento. 

hasXmlnsXsi String. Namespace instancia 
esquema do documento. 

 

hasXsiSchemaLocati

on 

String. Namespace em uso e o 
arquivo que contém o XML 
Schema para o namespace. 

composedOfIS InteractionStructure Relaciona um grupo de 
interação (comando ou 
resultado de função) com 
uma estrutura de interação. 

InteractionGroup 

 

hasDF DomainFunction Associa um grupo de 
interação (comando ou 
resultado de função) a uma 
função de domínio. 

composedOfFC FunctionCommand Relaciona um modelo de 
interação com seus 
comandos de função. 

composedOfFR FunctionResult Relaciona um modelo de 
interação com seus 
resultados de função. 

InteractionModel 

 

composedOfT Task Relaciona um modelo de 
interação com suas tarefas. 

composedOfBI BasicInteraction Relaciona uma estrutura de 
interação com suas 
interações básicas. 

composedOfD Do Relaciona uma estrutura de 
interação com ordens de 
execução Do (de uma tarefa 
ou uma InteractionGroup). 

InteractionStructure 

 

composedOfIS InteractionStructure Relaciona uma estrutura de 
interação com uma estrutura 
de interação. 

hasDO DomainObject Associa um signo de 
interação com um objeto de 
domínio. 

hasLabel String. Associa um signo interativo 
com um rótulo. 

InteractiveSign 

 

hasLabel Position Valores permitidos: 
left, right, top e 
botton.. 

Associa um signo interativo 
ao posicionamento do rótulo 
em relação ao signo 
interativo. As posições 
possíveis são: left, right, top 
e botton. 

composedOfText Texto informado 
diretamente pelo 
Designer. 

Associa uma interação básica 
de saída com um texto 
informado pelo designer. 

PerceiveInformation 

 

hasDO DomainObject Associa uma interação básica 
com um objeto de domínio. 

PushButton 

 

hasC Control Associa um signo interativo 
PushButton com um controle 
do modelo de domínio. 
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hasHide Valores permitidos: 
this. 

Associa um botão a um 
comando de hide (this). 

hasShow CommandPanel Associa um botão a um 
painel de comando. 

hasTarget Frame Associa um botão a um 
Frame. 

 

hasTransition DisplayArea Associa um PushButton a 
uma transição para uma área 
de exibição. 

SelectInformation 

 

hasDO DomainObject Associa uma interação básica 
com um objeto de domínio. 

Task 

 

composedOfIS InteractionStructure Relaciona uma tarefa com 
uma estrutura de interação. 

composedOfCG CommunicationGroup Relaciona um ambiente de 
tarefa com um grupos de 
comunicação (Frame, 
CommandPanel, 
DisplayArea ou Group). 

hasPaltform Valores permitidos: 
terminal, celular, 
palmtop. 

Associa um ambiente de 
tarefa a uma plataforma. 

TaskEnvironment 

 

hasT Task Relaciona um ambiente de 
tarefa com uma tarefa. 

TextSign composedOfText Texto informado 
diretamente pelo 
Designer. 

Associa um signo interativo 
com um texto informado 
pelo designer. 

  

 

Regras semânticas da IMML 
 

As regras semânticas da IMML são regras que descrevem a semântica dos termos da IMML. 

A semântica dos termos da IMML são definidas em OWL-DL através da classificação, 

relações e restrições do referido termo. A Tabela Apêndice C-2  apresenta  de forma resumida 

estas regras semânticas para cada termo da IMML. 

 

Tabela Apêndice C-2: Regras Semânticas da IMML. 
Termo Classificação, relações e 

restrições 
Regras Semânticas 

Classificação de tipo. O termo Imml é uma owl:Thing. 

hasAplication, hasXmlns, 
hasXmlnsXsi e hasXsiSchema 

Location 

As propriedades (datatype) 
hasAplication, hasXmlns, hasXmlnsXsi 
e hasXsiSchema Location são do tipo 
String. 

Imml 

- ∃ composedOfDM 

DomainModel 

- ∀ composedOfDM 

DomainModel 

- composedOfDM = 1 

Para todo termo Imml existe exatamente 
uma propriedade composedOfDM que 
relaciona um termo Imml com um 
termo DomainModel. 
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Termo Classificação, relações e 
restrições 

Regras Semânticas 

- ∃ composedOfIM 

InteractionModel 

- ∀ composedOfIM 

InteractionModel 

- composedOfIM = 1 

Para todo termo Imml existe exatamente 
uma propriedade composedOfIM que 
relaciona um termo Imml com um 
termo InteractionModel. 

 

- ∃ composedOfCM  

Communication Model 

- ∀ composedOfCM 

Communication Model 

- composedOfCM = 1 

Para todo termo Imml existe exatamente 
uma propriedade composedOfCM que 
relaciona um termo Imml com um 
termo CommunicationModel. 

Classificação de tipo. O termo DomainModel é uma 
owl:Thing. 

- ∃ composedOfDO 

DomainObject 

- ∀ composedOfDO 

DomainObject 

- composedOfDO ≥ 1 

Para todo termo DomainModel existe 
no mínimo uma propriedade 
composedOfDO que relaciona um 
termo DomainModel com um termo 
DomainObject. 

DomainModel 

- ∃ composedOfDF 

DomainFunction 

- ∀ composedOfDF 

DomainFunction 

- composedOfDF ≥ 1 

Para todo termo DomainModel existe 
no mínimo uma propriedade 
composedOfDF que relaciona um termo 
DomainModel com um termo 
DomainFunction. 

DomainObject Classificação de tipo. O termo DomainObject é uma 
owl:Thing. 

Simple Classificação de tipo. O termo Simple é um DomainObject. 

Text Classificação de tipo. O termo Text é um Simple. 

Number Classificação de tipo. O termo Number é um Simple. 

Image Classificação de tipo. O termo Image é um Simple. 

Date Classificação de tipo. O termo Date é um Simple. 

Classificação de tipo. O termo Complex é um DomainObject. Complex 

- ∃ composedOfDO 

DomainObject 

- ∀ composedOfDO 

DomainObject 

- composedOfDO ≥ 1 

 

Para todo termo Complex deve existir 
no mínimo uma propriedade 
composedOfDO que relaciona um 
termo Complex com um termo 
DomainObject. 

Classificação de tipo. O termo Table é um Complex. Table 

- ∃ composedOfDO 

DomainObject 

- ∀ composedOfDO 

DomainObject 

- composedOfDO ≥ 1 

Para todo termo Table deve existir no 
mínimo uma propriedade 
composedOfDO que relaciona um 
termo Table com um termo 
DomainObject. 

Classificação de tipo. O termo List é um Complex. List 

- ∃ composedOfDO 

DomainObject 

- ∀ composedOfDO 

DomainObject 

- composedOfDO ≥ 1 

Para todo termo List deve existir no 
mínimo uma propriedade 
composedOfDO que relaciona um 
termo List com um termo 
DomainObject. 

Composed Classificação de tipo. O termo Composed é um Complex. 
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restrições 

Regras Semânticas 

 - ∃ composedOfDO 

DomainObject 

- ∀ composedOfDO 

DomainObject 

- composedOfDO ≥ 1 

Para todo termo Composed deve existir 
no mínimo uma propriedade 
composedOfDO que relaciona um 
termo Composed com um termo 
DomainObject. 

Classificação de tipo. O termo FinitSet é um Complex. 

composedOfMsg A propriedade (datatype) 
composedOfMsg é do tipo  String. 

FinitSet 

- ∃ composedOfDO 

DomainObject 

- ∀ composedOfDO 

DomainObject 

- composedOfDO ≥ 0 

Para todo termo FinitSet pode 
existir uma ou mais propriedade 
composedOfDO que relaciona um 
termo FinitSet com um termo 
DomainObject. 

Classificação de tipo. O termo DomainFunction é uma 
owl:Thing. 

composedOfPreC e composedOf 

PostC 

As propriedades (datatype) 
composedOfPreC e composedOfPostC 

são do tipo  String. 
- ∃ hasExtends DomainFunction 

- ∀ hasExtends DomainFunction 

- hasExtends ≤ 1 

Para todo termo DomainFunction pode 
existir uma propriedade hasExtends que 
relaciona um termo DomainFunction 
com outro termo DomainFunction. 

- ∃ composedOfIO 

DomainObject 

- ∀ composedOfIO 

DomainObject 

- composedOfIO ≥ 0 

Para todo termo DomainFunction 

podem existir várias propriedades 
composedOfIO que relaciona um termo 
DomainFunction com um termo 
DomainObject. 

- ∃ composedOfOO 

DomainObject 

- ∀ composedOfOO 

DomainObject 

- composedOfOO ≥ 0 

Para todo termo DomainFunction 

podem existir várias propriedades 
composedOfOO que relaciona um 
termo DomainFunction com um termo 
DomainObject 

- ∃ composedOfC Control 

- ∀ composedOfC Control 

- composedOfC ≥ 1 

Para todo termo DomainFunction existe 
no mínimo uma propriedade 
composedOfC que relaciona um termo 
DomainFunction com um termo 
Control. 

DomainFunction 

- ∃ composedOfS State 

- ∀ composedOfS State 

- composedOfS ≥ 2 

Para todo termo DomainFunction existe 
no mínimo duas propriedades 
composedOfS que relaciona um termo 
DomainFunction com um termo State. 

Classificação de tipo. O termo Control é uma owl:Thing. 

- ∃ hasFromState State 

- ∀ hasFromState State 

- hasFromState = 1 

Para todo termo Control existe 
exatamente uma propriedade 
hasFromState que associa um termo 
Control com um termo State. 

Control 

- ∃ hasToState State 

- ∀ hasToState State 

- hasToState = 1 

Para todo termo Control existe 
exatamente uma propriedade 
hasToState que associa um termo 
Control com um termo State. 

State Classificação de tipo. O termo State é uma owl:Thing. 

InteractionModel Classificação de tipo. O termo InteractionModel é uma 
owl:Thing. 
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restrições 

Regras Semânticas 

- ∃ composedOfT Task 

- ∀ composedOfT Task 

- composedOfT ≥ 1 

Para todo termo InteractionModel 

existe no mínimo uma propriedade 
composedOfT que relaciona um termo 
InteractionModel com um termo Task. 

- ∃ composedOfFC Function 

Command 

- ∀ composedOfFC Function 

Command 

- composedOfFC ≥ 1 

Para todo termo InteractionModel 

existe no mínimo uma propriedade 
composedOfFC que relaciona um termo 
InteractionModel com um termo 
FunctionCommand 

 

- ∃ composedOfFR 

FunctionResult 

- ∀ composedOfFR 
FunctionResult 

- composedOfFR ≥ 0 

Para todo termo InteractionModel pode 
existir uma ou mais propriedades 
composedOfFR que relaciona um termo 
InteractionModel com um termo 
FunctionResult. 

Classificação de tipo. O termo Task é uma owl:Thing. Task 

- ∃ composedOfIS Interaction 

Structure 

- ∀ composedOfIS Interaction 

Structure 

- composedOfIS = 1 

Para todo termo Task existe exatamente 
uma propriedade composedOfIS que 
relaciona um termo Task com outro 
termo InteractionStructure (Combine, 

Join, Repeat, Select ou Sequence). 
Classificação de tipo. O termo InteractionGroup é uma 

owl:Thing. 
- ∃ composedOfIS Interaction 

Structure 

- ∀ composedOfIS Interaction 

Structure 

- composedOfIS = 1 

Para todo termo InteractionGroup 

existe exatamente uma propriedade 
composedOfIS que relaciona um termo 
InteractionGroup com um termo 
InteractionStructure (Combine, Join, 

Repeat, Select ou Sequence). 

InteractionGroup 

- ∃ hasDF DomainFunction 

- ∀ hasDF DomainFunction 

- hasDF = 1 

Para todo termo InteractionGroup 

existe exatamente uma propriedade 
hasDF  que associa um termo 
InteractionGroup com um termo 
DomainFunction 

Classificação de tipo. O termo FunctionCommand é um 
Interaction Group. 

- ∃ composedOfIS Interaction 

Structure 

- ∀ composedOfIS Interaction 

Structure 

- composedOfIS = 1 

Para todo termo FunctionCommand 

existe exatamente uma propriedade 
composedOfIS que relaciona um termo 
FunctionCommand com um termo 
InteractionStructure (Combine, Join, 

Repeat, Select ou Sequence). 

FunctionCommand 

- ∃ hasDF DomainFunction 

- ∀ hasDF DomainFunction 

- hasDF = 1 

Para todo termo FunctionCommand 

existe exatamente uma propriedade 
hasDF  que associa um termo 
FunctionCommand com um termo 
DomainFunction 

Classificação de tipo. O termo FunctionResult é um 
Interaction Group. 

FunctionResult 

- ∃ composedOfIS Interaction 

Structure 

- ∀ composedOfIS Interaction 

Structure 

- composedOfIS = 1 

Para todo termo FunctionResult existe 
exatamente uma propriedade 
composedOfIS que relaciona um termo 
FunctionResult com um termo 
InteractionStructure (Combine, Join, 

Repeat, Select ou Sequence). 
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 - ∃ hasDF DomainFunction 

- ∀ hasDF DomainFunction 

- hasDF = 1 

Para todo termo FunctionResult existe 
exatamente uma propriedade hasDF  
que associa um termo FunctionResult 
com um termo DomainFunction 

Classificação de tipo O termo InteractionStructure é uma 
owl:Thing 

- ∃ composedOfBI 
BasicInteraction 

- ∀ composedOfBI 
BasicInteraction 

- composedOfBI ≥ 0 

Para todo termo InteractionStructure 

pode existir uma ou mais propriedades 
composedOfBI que relaciona um termo 
InteractionStructure com um termo da 
classe BasicInteraction 

- ∃ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- ∀ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- composedOfD ≥ 0 

Para todo termo InteractionStructure 

pode existir uma ou mais propriedades 
composedOfD que relaciona um termo 
InteractionStructure com um termo 

resultante da classe (Task � 

InteractionGroup) 

InteractionStructure 

- ∃ composedOfIS Interaction 

Structure 

- ∀ composedOfIS Interaction 

Structure 

- composedOfIS ≥ 0 

Para todo termo InteractionStructure 

pode existir uma ou mais propriedades 
composedOfIS que relaciona um termo 
InteractionStructure com um termo da 
classe InteractionStructure, 
possibilitando a recursividade. 

Classificação de tipo O termo Combine é uma Interaction 

Structure 
- ∃ composedOfBI 
BasicInteraction 

- ∀ composedOfBI 
BasicInteraction 

- composedOfBI ≥ 0 

Para todo termo Combine pode existir 
uma ou mais propriedades 
composedOfBI que relaciona um termo 
Combine com um termo da classe 
BasicInteraction 

- ∃ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- ∀ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- composedOfD ≥ 0 

Para todo termo Combine pode existir 
uma ou mais propriedades 
composedOfD que relaciona um termo 
Combine com um termo resultante da 

classe (Task � 

InteractionGroup) 

Combine 

- ∃ composedOfIS Interaction 

Structure 

- ∀ composedOfIS Interaction 

Structure 

- composedOfIS ≥ 0 

Para todo termo Combine pode existir 
uma ou mais propriedades 
composedOfIS que relaciona um termo 
Combine com um termo da classe 
InteractionStructure 

Classificação de tipo O termo Join é uma 
InteractionStructure 

- ∃ composedOfBI 
BasicInteraction 

- ∀ composedOfBI 
BasicInteraction 

- composedOfBI ≥ 0 

Para todo termo Join pode existir uma 
ou mais propriedades composedOfBI 
que relaciona um termo Join com um 
termo da classe BasicInteraction 

Join 

- ∃ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- ∀ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- composedOfD ≥ 0 

Para todo termo Join pode existir uma 
ou mais propriedades composedOfD 
que relaciona um termo Join com um 

termo resultante da classe (Task � 

InteractionGroup) 
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 - ∃ composedOfIS Interaction 

Structure 

- ∀ composedOfIS Interaction 

Structure 

- composedOfIS ≥ 0 

Para todo termo Join pode existir uma 
ou mais propriedades composedOfIS 

que relaciona um termo Join com um 
termo da classe InteractionStructure 

Classificação de tipo O termo Repeat é uma 
InteractionStructure 

- ∃ composedOfBI 
BasicInteraction 

- ∀ composedOfBI 
BasicInteraction 

- composedOfBI ≥ 0 

Para todo termo Repeat pode existir 
uma ou mais propriedades 
composedOfBI que relaciona um termo 
Repeat com um termo da classe 
BasicInteraction 

- ∃ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- ∀ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- composedOfD ≥ 0 

Para todo termo Repeat pode existir 
uma ou mais propriedades 
composedOfD que relaciona um termo 
Repeat com um termo resultante da 

classe (Task � 

InteractionGroup) 

Repeat 

- ∃ composedOfIS Interaction 

Structure 

- ∀ composedOfIS Interaction 

Structure 

- composedOfIS ≥ 0 

Para todo termo Repeat pode existir 
uma ou mais propriedades 
composedOfIS que relaciona um termo 
Repeat com um termo da classe 
InteractionStructure 

Classificação de tipo O termo Select é uma 
InteractionStructure 

- ∃ composedOfBI 
BasicInteraction 

- ∀ composedOfBI 
BasicInteraction 

- composedOfBI ≥ 0 

Para todo termo Select pode existir uma 
ou mais propriedades composedOfBI 
que relaciona um termo Select com um 
termo da classe BasicInteraction 

- ∃ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- ∀ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- composedOfD ≥ 0 

Para todo termo Select pode existir uma 
ou mais propriedades composedOfD 
que relaciona um termo Select com um 

termo resultante da classe (Task � 

InteractionGroup) 

Select 

- ∃ composedOfIS Interaction 

Structure 

- ∀ composedOfIS Interaction 

Structure 

- composedOfIS ≥ 0 

Para todo termo Select pode existir uma 
ou mais propriedades composedOfIS 

que relaciona um termo Select com um 
termo da classe InteractionStructure 

Classificação de tipo O termo Sequence é uma Interaction 

Structure 
- ∃ composedOfBI 
BasicInteraction 

- ∀ composedOfBI 
BasicInteraction 

- composedOfBI ≥ 0 

Para todo termo Sequence pode existir 
uma ou mais propriedades 
composedOfBI que relaciona um termo 
Sequence com um termo da classe 
BasicInteraction 

Sequence 

- ∃ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- ∀ composedOfD (Task � 

InteractionGroup) 

- composedOfD ≥ 0 

Para todo termo Sequence pode existir 
uma ou mais propriedades 
composedOfD que relaciona um termo 
Sequence com um termo resultante da 

classe (Task � 

InteractionGroup) 
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 - ∃ composedOfIS Interaction 

Structure 

- ∀ composedOfIS Interaction 

Structure 

- composedOfIS ≥ 0 

Para todo termo Sequence pode existir 
uma ou mais propriedades 
composedOfIS que relaciona um termo 
Sequence com um termo da classe 
InteractionStructure. 

BasicInteraction Classificação de tipo O termo BasicInteraction é uma 
owl:Thing 

Classificação de tipo O termo Activate é uma 
BasicInteraction 

Activate 

- ∃  hasC Control 

- ∀ hasC Control 

- hasC = 1 

Para todo termo Activate existe 
exatamente uma propriedade hasC  que 
associa um termo Activate com um 
termo da classe Control. 

Classificação de tipo O termo EnterInformation é uma Basic 

Interaction 
EnterInformation 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

Para todo termo EnterInformation 
existe exatamente uma propriedade 
hasDO que associa um termo 
EnterInformation  com um termo da 
classe DomainObject 

Classificação de tipo O termo SelectInformation é uma Basic 

Interaction 
SelectInformation 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

Para todo termo SelectInformation 
existe exatamente uma propriedade 
hasDO que associa um termo 
SelectInformation  com um termo da 
classe DomainObject 

Classificação de tipo O termo PerceiveInformation é uma 
Basic Interaction 

composedOfText A propriedade (datatype) 
composedOfText é do tipo  String. 

Perceive Information 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO ≤ 1 

Para todo termo PerceiveInformation 
pode existir uma propriedade hasDO 
que associa um PerceiveInformation 
com um termo da classe DomainObject. 

Classificação de tipo O termo Go é uma Basic Interaction Go 

hasDirection A propriedade (datatype) hasDirection 

é do tipo Symbol e associa um termo Go 
com um dos seguintes valores: away, 
ahead ou back.. 

Classificação de tipo. O termo Do é uma owl:Thing. 

- ∃ hasT Task 

- ∀ hasT Task 

- hasT ≤ 1 

Para todo termo Do pode existir uma 
propriedade hasT, que relaciona um Do 

com uma Task. 

Do 

- ∃ hasIG InteractionGroup 

- ∀ hasIG InteractionGroup  

- hasIG ≤ 1 

Para todo termo Do pode existir uma 
propriedade hasIG que relaciona um Do 
com um termo da classe 
InteractionGroup (FunctionCommand 

ou FunctionResult). 
Communication Classificação de tipo. O termo CommunicationModel é uma 

owl:Thing. 
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Model - ∃ composedOfTE 
TaskEnvironment 

- ∀composedOfTE 
TaskEnvironment  

- composedOfTE ≥ 1 

Para todo termo CommunicationModel 
existe uma ou mais propriedade 
composedOfTE, que relaciona um 
CommunicationModel com um termo 
da classe TaskEnvironment. 

Classificação de tipo. O termo TaskEnvironment é uma 
owl:Thing. 

hasPlatform A propriedade (datatype) hasPlatform é 
do tipo Symbol e associa um termo 
TaskEnvironment com um dos 
seguintes valores: Terminal, Celular ou  
Palmtop. 

- ∃ composedOfCG 
Communication Group 

- ∀ composedOfCG 
Communication Group 

- composedOfCG ≥ 1 

Para todo termo TaskEnvironment 
existe uma ou mais propriedade 
composedOfCG, que relaciona um 
TaskEnvironment com um termo da 
classe CommunicationGroup (Frame, 
CommandPanel, DisplayArea ou 
Group). 

TaskEnvironment 

- ∃ hasT Task 

- ∀ hasT Task 

- hasT = 1 

Para todo termo TaskEnvironment 
existe exatamente uma propriedade 
hasT, que associa um TaskEnvironment 

com um termo da classe Task.. 
Classificação de tipo. O termo CommunicationGroup é uma 

owl:Thing. 
hasTitle A propriedade (datatype) hasTitle  é do 

tipo String 
hasOrientation A propriedade (datatype) 

hasOrientation  é do tipo Symbol e 
associa um termo 
CommunicationGroup com um dos 
seguintes valores: horizontal ou 

Vertical. 
hasAlign A propriedade (datatype) hasAlign  é do 

tipo Symbol e associa um termo 
CommunicationGroup com um dos 
seguintes valores: left, right ou center. 

CommunicationGroup 

- ∃ composedOfISign 
InteractiveSign 

- ∀composedOfISign 
InteractiveSign 

- composedOfISign ≥ 0 

Para todo termo CommunicationGroup 

pode existir no mínimo uma 
propriedade composedOfISign, que 
relaciona um CommunicationGroup 

com um termo da classe 
InteractiveSign, ou  

Classificação de tipo. O termo CommandPanel é um 
CommunicationGroup.. 

hasTitle A propriedade (datatype) hasTitle  é do 
tipo String 

hasOrientation A propriedade (datatype) 
hasOrientation  é do tipo Symbol e 
associa um termo CommnadPanel com 
um dos seguintes valores: horizontal ou 

Vertical. 

CommandPanel 

hasAlign A propriedade (datatype) hasAlign  é do 
tipo Symbol e associa um termo 
CommnadPanel com um dos seguintes 
valores: left, right ou center. 
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Termo Classificação, relações e 
restrições 

Regras Semânticas 

- ∃ composedOfISign 
InteractiveSign 

- ∀composedOfISign 
InteractiveSign 

- composedOfISign ≥ 0 

Para todo termo CommandPanel pode 
existir no mínimo uma propriedade 
composedOfISign, que relaciona um 
CommnadPanel com um termo da 
classe InteractiveSign, ou  

- ∃ composedOfCG 

(Frame�Group) 
- ∀ composedOfCG 

(Frame�Group) 
- composedOfCG ≥ 0 

Para todo termo CommandPanel pode 
existir no mínimo uma propriedade 
composedOfCG que relaciona um 

CommandPanel com um Frame ou 

Group. 

 

- ∃ hasFC FunctionCommand 

- ∀ hasFC FunctionCommand 

- hasFC = 1 

Para todo termo CommnadPanel existe 
exatamente uma propriedade hasFC, 
que associa um CommnadPanel com 
um termo da classe 
FunctionCommand.. 

Classificação de tipo. O termo DisplayArea é um 
Communication Group.. 

hasTitle A propriedade (datatype) hasTitle  é do 
tipo String 

hasOrientation A propriedade (datatype) 
hasOrientation  é do tipo Symbol e 
associa um termo DisplayArea com um 
dos seguintes valores: horizontal ou 

Vertical. 
hasAlign A propriedade (datatype) hasAlign  é do 

tipo Symbol e associa um termo 
DisplayArea com um dos seguintes 
valores: left, right ou center. 

- ∃ composedOfISign 
InteractiveSign 

- ∀composedOfISign 
InteractiveSign 

- composedOfISign ≥ 0 

Para todo termo DisplayArea pode 
existir no mínimo uma propriedade 
composedOfISign, que relaciona um 
DisplayArea com um termo da classe 
InteractiveSign, ou  

- ∃ composedOfCG 

(Frame�Group) 
- ∀ composedOfCG 

(Frame�Group) 
- composedOfCG ≥ 0 

Para todo termo DsiplayArea pode 
existir no mínimo uma propriedade 
composedOfCG que relaciona um 

DsiplayArea com um Frame ou Group. 

DisplayArea 

- ∃ hasFR FunctionResult 

- ∀ hasFR FunctionResult 

- hasFR = 1 

Para todo termo DisplayArea existe 
exatamente uma propriedade hasFC, 
que associa um DisplayArea com um 
termo da classe FunctionResult.. 

Classificação de tipo. O termo Frame é um 
CommunicationGroup.. 

hasTitle A propriedade (datatype) hasTitle  é do 
tipo String 

hasOrientation A propriedade (datatype) 
hasOrientation  é do tipo Symbol e 
associa um termo Frame com um dos 
seguintes valores: horizontal ou 

Vertical. 

Frame 

hasAlign A propriedade (datatype) hasAlign  é do 
tipo Symbol e associa um termo Frame 

com um dos seguintes valores: left, 
right ou center. 
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Termo Classificação, relações e 
restrições 

Regras Semânticas 

- ∃ composedOfISign 
InteractiveSign 

- ∀composedOfISign 
InteractiveSign 

- composedOfISign ≥ 0 

Para todo termo Frame pode existir no 
mínimo uma propriedade 
composedOfISign, que relaciona um 
Frame com um termo da classe 
InteractiveSign, ou 

 

- ∃ composedOfCG 
Communication Group 

- ∀ composedOfCG 
Communication Group 

- composedOfCG ≥ 0 

Para todo termo Frame pode existir no 
mínimo uma propriedade 
composedOfCG que relaciona um 

Frame com um CommunicationGroup. 

Classificação de tipo. O termo Group é um 
CommunicationGroup.. 

hasTitle A propriedade (datatype) hasTitle  é do 
tipo String 

hasOrientation A propriedade (datatype) 
hasOrientation  é do tipo Symbol e 
associa um termo Group com um dos 
seguintes valores: horizontal ou 

Vertical. 
hasAlign A propriedade (datatype) hasAlign  é do 

tipo Symbol e associa um termo Group 

com um dos seguintes valores: left, 
right ou center. 

- ∃ composedOfISign 
InteractiveSign 

- ∀composedOfISign 
InteractiveSign 

- composedOfISign ≥ 0 

Para todo termo Frame pode existir no 
mínimo uma propriedade 
composedOfISign, que relaciona um 
Frame com um termo da classe 
InteractiveSign, ou 

Group 

- ∃ composedOfCG Group 

- ∀ composedOfCG Group 

- composedOfCG ≥ 0 

Para todo termo Group pode existir no 
mínimo uma propriedade 
composedOfCG que relaciona um 

Group com outro Group. 
Classificação de tipo. O termo InteractiveSign é um 

owl:Thing 
hasLabel A propriedade (datatype) hasLabel é do 

tipo String. 

InteractiveSign 

hasLabelPosition A propriedade (datatype) 
hasLabelPosition  é do tipo Symbol e 
associa um termo InteractiveSign com 
um dos seguintes valores: left, right, 
top ou botton 

Classificação de tipo. O termo CheckBox é um 
InteractiveSign 

hasLabel A propriedade (datatype) hasLabel é do 
tipo String. 

hasLabelPosition A propriedade (datatype) 
hasLabelPosition  é do tipo Symbol e 
associa um termo CheckBox com um 
dos seguintes valores: left, right, top 
ou botton 

CheckBox 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

Para todo termo CheckBox existe 
exatamente uma propriedade hasDo que 
associa um CheckBox com um termo da 
classe DomainObject 

CheckBox Classificação de tipo. O termo ComboBox é um 
InteractiveSign 
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Termo Classificação, relações e 
restrições 

Regras Semânticas 

hasLabel A propriedade (datatype) hasLabel é do 
tipo String. 

hasLabelPosition A propriedade (datatype) 
hasLabelPosition  é do tipo Symbol e 
associa um termo ComboBox com um 
dos seguintes valores: left, right, top 
ou botton 

 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

Para todo termo ComboBox existe 
exatamente uma propriedade hasDo que 
associa um ComboBox com um termo 
da classe DomainObject 

Classificação de tipo. O termo DropDownList é um 
InteractiveSign 

hasLabel A propriedade (datatype) hasLabel é do 
tipo String. 

hasLabelPosition A propriedade (datatype) 
hasLabelPosition  é do tipo Symbol e 
associa um termo DropDownList com 
um dos seguintes valores: left, right, 
top ou botton 

DropDownList 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

Para todo termo DropDownList existe 
exatamente uma propriedade hasDo que 
associa um DropDownList com um 
termo da classe DomainObject 

Classificação de tipo. O termo EditBox é um InteractiveSign 

hasLabel A propriedade (datatype) hasLabel é do 
tipo String. 

hasLabelPosition A propriedade (datatype) 
hasLabelPosition  é do tipo Symbol e 
associa um termo EditBox com um dos 
seguintes valores: left, right, top ou 
botton 

EditBox 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

Para todo termo EditBox existe 
exatamente uma propriedade hasDo que 
associa um EditBox com um termo da 
classe DomainObject 

Classificação de tipo. O termo ImageSign é um 
InteractiveSign 

hasLabel A propriedade (datatype) hasLabel é do 
tipo String. 

hasLabelPosition A propriedade (datatype) 
hasLabelPosition  é do tipo Symbol e 
associa um termo ImageSign com um 
dos seguintes valores: left, right, top 
ou botton 

ImageSign 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

Para todo termo ImageSign existe 
exatamente uma propriedade hasDo que 
associa um ImageSign com um termo 
da classe DomainObject 

Classificação de tipo. O termo ListBox é um InteractiveSign ListBox 

hasLabel A propriedade (datatype) hasLabel é do 
tipo String. 
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Termo Classificação, relações e 
restrições 

Regras Semânticas 

hasLabelPosition A propriedade (datatype) 
hasLabelPosition  é do tipo Symbol e 
associa um termo ListBox com um dos 
seguintes valores: left, right, top ou 
botton 

 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

Para todo termo ListBox existe 
exatamente uma propriedade hasDo que 
associa um ListBox com um termo da 
classe DomainObject 

Classificação de tipo. O termo PusButton é um 
InteractiveSign 

hasHide A propriedade (datatype) hasHide  é do 
tipo Symbol e associa um termo 
PushButton com o seguinte valor: this 

hasLabel A propriedade (datatype) hasLabel é do 
tipo String. 

hasLabelPosition A propriedade (datatype) 
hasLabelPosition  é do tipo Symbol e 
associa um termo ListBox com um dos 
seguintes valores: left, right, top ou 
botton 

- ∃ hasC Control 

- ∀ hasC Control 

- hasC ≤ 1 

Para todo termo PushButton pode 
existir uma propriedade hasC, que 
relaciona um PushButton com um 
termo da classe Control 

- ∃ hasShow CommandPanel 

- ∀ hasShow CommandPanel 

- hasShow ≤ 1 

Para todo termo PushButton pode 
existir uma propriedade hasShow, que 
relaciona um PushButton com um 
termo da classe CommanPanel. 

- ∃ hasTarget Frame 

- ∀ hasTarget Frame 

- hasShow ≤ 1 

Para todo termo PushButton pode 
existir uma propriedade hasTarget, que 
relaciona um PushButton com um 
termo da classe Frame 

PushButton 

- ∃ hasTransition DisplayArea 

- ∀ hasTransition DisplayArea 

- hasShow ≤ 1 

Para todo termo PushButton pode 
existir uma propriedade hasTransition, 
que relaciona um PushButton com um 
termo da classe DisplayArea. 

Classificação de tipo. O termo RadioButton é um 
InteractiveSign 

hasLabel A propriedade (datatype) hasLabel é do 
tipo String. 

hasLabelPosition A propriedade (datatype) 
hasLabelPosition  é do tipo Symbol e 
associa um termo RadioButton com um 
dos seguintes valores: left, right, top 
ou botton 

RadioButton 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO = 1 

Para todo termo RadioButton existe 
exatamente uma propriedade hasDo que 
associa um RadioButton com um termo 
da classe DomainObject 

Classificação de tipo. O termo TextArea é um InteractiveSign TextArea 

hasLabel A propriedade (datatype) hasLabel é do 
tipo String. 
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Termo Classificação, relações e 
restrições 

Regras Semânticas 

hasLabelPosition A propriedade (datatype) 
hasLabelPosition  é do tipo Symbol e 
associa um termo TextArea com um dos 
seguintes valores: left, right, top ou 
botton 

 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO ≤ 1 

Para todo termo TextArea pode existir 

uma propriedade hasDo que associa um 
TextArea com um termo da classe 
DomainObject 

Classificação de tipo. O termo TextSign é um InteractiveSign 

hasLabel A propriedade (datatype) hasLabel é do 
tipo String. 

composedOfText A propriedade (datatype) 
composedOfText  é do tipo String. 

hasLabelPosition A propriedade (datatype) 
hasLabelPosition  é do tipo Symbol e 
associa um termo TextSign com um dos 
seguintes valores: left, right, top ou 
botton 

TextSign 

- ∃ hasDO DomainObject 

- ∀ hasDO DomainObject 

- hasDO ≤ 1 

Para todo termo TextSign pode existir 
uma propriedade hasDo que associa um 
TextSign com um termo da classe 
DomainObject. 

 



 

 

 

 

 

Anexo A 

 

– Estudo de Caso – 

 

Aplicação 

“Banco Rico” 
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Estudo de Caso –  
Aplicação “Banco Rico” 
 
 
 
 
 
O estudo de caso descrito neste capítulo considera um banco como domínio de aplicação. O 

Banco Rico, como foi denominado, estava interessado em facilitar o atendimento ao cliente 

com o investimento em tecnologias. Assim, foi solicitado à equipe de desenvolvimento uma 

pesquisa de possíveis situações nas quais os clientes necessitam fazer uso dos serviços dos 

bancos. As situações analisadas foram: 

 

• Utilização de um terminal de auto-atendimento, onde é possível: emitir extrato 

impresso ou para visualização na tela, consultar saldo, efetuar pagamento e efetuar pagamento 

apresentando o saldo restante na conta. 

• Utilização de um aparelho de telefone celular, onde é possível: consultar saldo, 

efetuar pagamento e efetuar pagamento apresentando o saldo restante na conta. 

• Utilização de um sistema Web do Banco Rico, onde é possível: emitir extrato 

(visualização na tela), consultar saldo, efetuar pagamento e efetuar pagamento apresentando o 

saldo restante na conta. 

 

Para ilustrar estes casos, a equipe desenvolveu o seguinte cenário: 

 

• CASO 1: João queria saber se já tinha sido depositado o pagamento do seu salário. 

Desta forma, ele dirigiu-se a um terminal de auto-atendimento que ficava na esquina da sua 

casa e solicitou um extrato. No terminal, ele escolheu a opção de emitir extrato, forneceu os 

dados da sua conta através do cartão bancário e forneceu a senha diretamente ao sistema. O 

sistema perguntou se ele queria o extrato impresso ou para visualização na tela. João escolheu 

ver na tela. Como o número de transações era alto, foi necessário ver usar alguns mecanismos 

do sistema para ver todas as transações. 

• CASO 2: Maria já estava no ônibus, viajando, quando lembrou que seria o último 

dia para o pagamento da conta de energia. Seria tarde quando desembarcasse. Assim, através 

do aparelho de telefone celular ele realizou o pagamento. Por questões de segurança, o 
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sistema permite o acesso apenas para usuários e aparelhos já cadastrados. Para ter acesso, o 

usuário deve fornecer a sua conta e a senha utilizando o seu aparelho, que transmite 

codificada para o banco. Em seguida, ele deve escolher a opção de pagamento, fornecendo o 

código de pagamento, a data e o valor. O sistema confirmou o pagamento e apresentou o 

saldo restante em sua conta. 

• CASO 3: Pedro não tem muita experiência com Internet, mas como já era tarde e 

estava chovendo bastante, ele optou for fazer suas tarefas bancárias através do sistema Web 

do Banco Rico. Pedro precisava pagar uma conta de telefone, mas precisava saber se tinha 

saldo suficiente para o pagamento. Na versão Web do sistema bancário, o usuário tem a opção 

de fazer pagamento com consulta de saldo. Esta opção evita que ele tenha que fornecer os 

dados bancários duas vezes, como seria caso ele fizesse as duas tarefas independentes. Assim, 

Pedro optou por esta tarefa e forneceu a conta e a senha. Em seguida, o sistema apresentou o 

saldo e ofereceu a opção de fazer o pagamento ou desistir. Ele escolheu o pagamento e 

forneceu o código de pagamento, a data e o valor. O sistema confirmou o pagamento e 

apresentou o saldo restante em sua conta. 

 

Com isso, os designers foram encarregados de desenvolver diferentes interfaces de usuário 

que permitissem que os clientes do banco pudessem acessar os serviços de pagamento de 

contas e consulta de saldo e extrato através de terminais de auto-atendimento, aparelhos de 

telefonia celular e computadores ligados à Web. As diferentes interfaces deveriam utilizar um 

mesmo núcleo funcional para os serviços. Ou seja, as funções de consulta e pagamentos 

deveriam ser as mesmas para todas as formas de acesso.  

 

A partir dos requisitos (cenários e casos de uso) descritos acima, foi feita uma especificação 

IMML (Anexo B) que foi utilizada para instanciar a ontologia da IMML para validação da 

ontologia. 

 



 

 

 

 

 

Anexo B 

 

– Especificação IMML  – 

 

Aplicação 

“Banco Rico” 
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  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  

- <imml application="BancoRico" xmlns="http://www.dimap.ufrn.br/imml" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

- <!--  
</imml> 

xsi:schemaLocation="http://www.dimap.ufrn.br/imml/home/fabiola/imml/imml.xs

d"> 

  -->  

- <domain-model> 

- <domain-objects> 

  <domain-object name="Conta" type="number" />  

  <domain-object name="Agencia" type="number" />  

  <domain-object name="Senha" type="number" />  

  <domain-object name="DataInicio" type="date" />  

  <domain-object name="DataFim" type="date" />  

  <domain-object name="DataTransacao" type="date" />  

  <domain-object name="NomeTransaão" type="text" />  

  <domain-object name="ValorTransaão" type="number" />  

  <domain-object name="TipoTransaçao" type="text" />  

  <domain-object name="Saldo" type="number" />  

  <domain-object name="CodigoPagamento" type="number" />  

  <domain-object name="DataPagamento" type="date" />  

  <domain-object name="ValorPagamento" type="number" />  

  <domain-object name="NomeDoMes" type="text" />  

- <domain-object name="EstatusPagamento" type="finit-set"> 

  <item>Pagamento Efetuado com Sucesso!</item>  

- <!--  
 poderia ser <value> no lugar de <item> 

  -->  

  <item>Pagamento Não Efetuado!</item>  

  </domain-object> 

- <domain-object name="Extrato" type="composed-object"> 

  <item domain-object="Transaão" />  

  <item domain-object="Saldo" />  

  </domain-object> 

- <domain-object name="Transaão" type="table"> 

  <item domain-object="DataTransacao" />  

  <item domain-object="NomeTransaão" />  

  <item domain-object="ValorTransaão" />  

  <item domain-object="TipoTransaão" />  

  </domain-object> 

- <domain-object name="Mes" type="table"> 

  <item domain-object="NomeDoMes" />  

  </domain-object> 

  </domain-objects> 

- <domain-functions> 

- <!--  
 EMITIR EXTRATO 

  -->  

- <domain-function name="EmitirExtrato"> 

- <input-operands> 

  <item domain-object="Conta" />  

  <item domain-object="Agencia" />  

  <item domain-object="Senha" />  
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  <item domain-object="DataInicio" />  

  <item domain-object="DataFim" />  

  </input-operands> 

- <output-operands> 

  <item domain-object="Extrato" />  

  </output-operands> 

- <controls> 

  <control name="Consultar" from-state="initial" to-state="Consultando" />  

  <control automatic="yes" from-state="Consultando" to-state="final" />  

  </controls> 

- <states> 

  <state name="initial" />  

- <!--  
 desnecessário 

  -->  

  <state name="Consultando" />  

  <state name="final" />  

- <!--  
 desnecessário 

  -->  

  </states> 

  </domain-function> 

- <!--  
 CONSULTAR SALDO  

  -->  

- <domain-function name="ConsultarSaldo"> 

- <input-operands> 

  <item domain-object="Conta" />  

  <item domain-object="Agencia" />  

  <item domain-object="Senha" />  

  </input-operands> 

- <output-operands> 

  <item domain-object="Saldo" />  

  </output-operands> 

- <controls> 

  <control name="Consultar" from-state="Disponível" to-state="Consultando" />  

  <control automatic="yes" from-state="Consultando" to-state="ExibindoSaldo" />  

  </controls> 

- <states> 

  <state name="Disponivel" />  

  <state name="Consultando" />  

  <state name="Exibindo" />  

  </states> 

  </domain-function> 

- <!--  
 EFETUAR PAGAMENTO  

  -->  

- <domain-function name="EfetuarPagamento"> 

- <input-operands> 

  <item domain-object="Conta" />  

  <item domain-object="Agencia" />  

  <item domain-object="Senha" />  

  <item domain-object="CodigoPagamento" />  

  <item domain-object="DataPagamento" />  
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  <item domain-object="ValorPagamento" />  

  </input-operands> 

- <output-operands> 

  <item domain-objects="Saldo" />  

  </output-operands> 

- <controls> 

  <control name="Pagar" from-state="Disponível" to-state="EfetuandoPagamento" />  

  <control automatic="yes" from-state="EfetuandoPagamento" to-

state="ExibindoResultadoDoPagamento" />  
  </controls> 

- <states> 

  <state name="Disponivel" />  

  <state name="EfetuandoPagamento" />  

  <state name="ExibindoResultadoDoPagamento" />  

  </states> 

  </domain-function> 

- <!--  
 EFETUAR PAGAMENTO COM SALDO  

  -->  

- <domain-function name="EfetuarPagamentoComSaldo" 

extends="EfetuarPagamento"> 

- <controls> 

  <control name="Consultar" from-state="Disponivel" to-state="ConsultandoSaldo" />  

  <control automatic="yes" from-state="ConsultandoSaldo" to-state="ExibindoSaldo" />  

  <control name="Pagar" from-state="ExibindoSaldo" to-state="EfetuandoPagamento" 

/>  

- <!--  
 control automatic="yes" from-state="EfetuandoPagamento" to-

state="ExibindoSaldo"    este controle já foi definido na função mais 

abstrata 

  -->  

  </controls> 

- <states> 

  <state name="ConsultandoSaldo" />  

  <state name="ExibindoSaldo" />  

  </states> 

  </domain-function> 

  </domain-functions> 

  </domain-model> 

- <!--  
 INTERACTION MODEL  

  -->  

- <interaction-model> 

- <tasks> 

- <task name="Pincipal"> 

- <select> 

  <do task="EmitirExtrato" />  

  <do task="ConsultarSaldo" />  

  <do task="EfetuarPagamentoSimples" />  

  <do task="EfetuarPagamentoComSaldoAntes" />  

  </select> 

  </task> 

- <task name="EmitirExtrato"> 

- <sequence> 
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  <do function-command="Extrato" />  

  <do function-result="SaidaExtrato" />  

  </sequence> 

  </task> 

- <task name="ConsultarSaldo"> 

- <sequence> 

  <do function-command="Saldo" />  

  <do function-result="SaidaSaldo" />  

  </sequence> 

  </task> 

- <task name="EfetuarPagamentoSimples"> 

- <sequence> 

  <do function-command="PagamentoSimples" />  

  <do function-result="SaidaPagamento" />  

  </sequence> 

  </task> 

- <task name="EfetuarPagamentoComSaldoAntes"> 

- <sequence> 

  <do function-command="Saldo" />  

  <do function-command="PagamentoSimples" />  

  <do function-result="SaidaPagamento" />  

  </sequence> 

  </task> 

  </tasks> 

- <function-commands> 

- <function-command name="Extrato" domain-function="EmitirExtrato"> 

- <select> 

- <sequence> 

  <enter-information domain-object="Conta" />  

  <enter-information domain-object="Agencia" />  

  <enter-information domain-object="Senha" />  

- <select> 

- <join> 

  <perceive-information>Escolha o mes que deseja consultar extrato</perceive-

information>  
  <enter-information domain-object="Mes" />  

  </join> 

- <join> 

  <perceive-information>Digite a data de inicio e final, ou somente a data de 

inicio</perceive-information>  
  <enter-information domain-object="DataInicio" />  

  <enter-information domain-object="DataFim" />  

  </join> 

  </select> 

  <activate control="Consultar" />  

  </sequence> 

  <go direction="away" />  

  </select> 

  </function-command> 

- <function-command name="Saldo" domain-function="ConsultarSaldo"> 

- <select> 

- <sequence> 

  <enter-information domain-object="Conta" />  
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  <enter-information domain-object="Agencia" />  

  <enter-information domain-object="Senha" />  

  <activate control="Consultar" />  

  </sequence> 

  <go direction="away" />  

  </select> 

  </function-command> 

- <function-command name="PagamentoSimples" domain-

function="EfetuarPagamento"> 
- <select> 

- <sequence> 

  <enter-information domain-object="Conta" />  

  <enter-information domain-object="Agencia" />  

  <enter-information domain-object="Senha" />  

  <enter-information domain-object="CodigoPagamento" />  

  <enter-information domain-object="DataPagamento" />  

  <enter-information domain-object="ValorPagamento" />  

  <activate control="Pagar" />  

  </sequence> 

  <go direction="away" />  

  </select> 

  </function-command> 

- <function-command name="PagamentoComSaldoAntes" domain-

function="EfetuarPagamentoComSaldoAntes"> 
- <select> 

- <sequence> 

- <join> 

  <enter-information domain-object="Conta" />  

  <enter-information domain-object="Agencia" />  

  <enter-information domain-object="Senha" />  

  </join> 

  <activate control="Consultar" />  

- <!--  
do estado disponivel para o consultando saldo 

  -->  

- <join> 

  <perceive-information>O seu saldo é:</perceive-information>  

  <perceive-information domain-object="Saldo" />  

  <perceive-information>Deseja continuar o pagamento?</perceive-information>  

- <select> 

  <go direction="away" />  

- <join> 

  <go direction="ahead" />  

- <sequence> 

  <enter-information domain-object="CodigoPagamento" />  

  <enter-information domain-object="DataPagamento" />  

  <enter-information domain-object="ValorPagamento" />  

  </sequence> 

  <activate control="Pagar" />  

- <!--  
 Do estado Consultando Saldo para efetuando pagamento<navigate 

direction="go"/ 

  -->  

  </join> 
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  </select> 

  </join> 

  </sequence> 

  <go direction="away" />  

  </select> 

  </function-command> 

  </function-commands> 

- <function-results> 

- <function-result name="SaidaExtrato" domain-function="EmitirExtrato"> 

  <perceive-informaiton domain-object="Extrato" />  

  </function-result> 

- <function-result name="SaidaSaldo" domain-function="ConsultarSaldo"> 

- <sequence> 

  <perceive-information>O seu saldo é:</perceive-information>  

  <perceive-informaiton domain-object="Saldo" />  

  </sequence> 

  </function-result> 

- <function-result name="SaidaPagamento" domain-function="EfetuarPagamento"> 

- <sequence> 

  <perceive-information>Pagamento efetuado com Sucesso!</perceive-information>  

  <perceive-informatio>O seu saldo é:</perceive-informatio>  

  <perceive-informaiton domain-object="Saldo" />  

  </sequence> 

  </function-result> 

- <function-result name="SaidaPagamentoComSaldo" domain-

function="EfetuarPagamentoComSaldoAntes"> 
- <sequence> 

  <perceive-information>Pagamento efetuado com Sucesso!</perceive-information>  

  <perceive-information>O seu saldo é:</perceive-information>  

  <perceive-informaiton domain-object="Saldo" />  

  </sequence> 

  </function-result> 

- <!--  
 function-result o da saida do Pagamento Simples  

  -->  

  </function-results> 

  </interaction-model> 

- <communication-model> 

- <task-environment name="ExtratoNoTerminal" task="Principal" platform="Terminal"> 

- <frame> 

- <frame name="grupoSuperior" title="Banco Rico" orientation="horizontal" 

align="left"> 

  <push-button label="Saldo" show="frameSaldo" />  

  <push-button label="Extrato" show="frameExtrato" />  

  <push-button label="Pagamento" show="framePagamento" />  

  <push-button label="Pagamento Com Saldo Antes" 

show="framePagamentoComSaldo" />  
  </frame> 

  <frame name="grupoInferior" />  

  </frame> 

- <command-panel function-command="Saldo" name="frameSaldo" title="Banco Rico" 

orientation="vertical" align="left"> 

  <edit-box label="Agencia" domain-object="Agencia" />  

  <edit-box label="Conta" domain-object="Conta" />  
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  <edit-box label="Senha" domain-object="Senha" />  

- <group orientation="horizontal" align="center"> 

  <push-button label="Consultar" control="Consultar" transition="MostraSaldo" 

target="grupoInferior" />  
  <push-button label="Cancelar" hide="this" />  

  </group> 

  </command-panel> 

- <display-area function-result="SaidaSaldo" name="MostraSaldo" orientation="vertical" 

align="left"> 
  <text label="Data" domain-object="Data" />  

  <text label="Agencia" domain-object="Agencia" />  

  <text label="Conta" domain-object="Conta" />  

  <text label="Saldo" domain-object="Saldo" />  

  <push-button label="Sair" hide="this" />  

  </display-area> 

- <command-panel function-command="Extrato" name="frameExtrato" 

orientation="vertical" align="left"> 
- <group orientation="horizontal"> 

  <edit-box label="Agencia" domain-object="Agencia" />  

  <edit-box label="Conta" domain-object="Conta" />  

  </group> 

  <edit-box label="Senha" domain-object="Senha" />  

- <group orientation="vertical" align="center"> 

  <text>Escolha o mes que deseja ver Extrato</text>  

  <combo-box name="Meses" label="NomeMeses" label-position="Center" domain-

object="Mes" />  

  </group> 

- <group> 

  <text>Ou digite no campo uma data inicial e final, ou somente uma final</text>  

  <edit-box label="DataInicial" domain-object="DataInicio" />  

  <edit-box label="DataFinal" domain-object="DataFim" />  

  </group> 

- <group orientation="horizontal" align="center"> 

  <push-button label="Consultar" control="Consultar" transition="MostraExtrato" 

target="grupoInferior" />  

- <!--  
 target opcional neste caso, pis fica no mesmo frame 

  -->  

  <push-button label="Cancelar" hide="this" />  

  </group> 

  </command-panel> 

- <display-area function-result="SaidaExtrato" name="MostraExtrato" 

orientation="vertical" align="left"> 
- <table domain-object="Extrato" head-position="top"> 

  <column label="NomeTransacao" domain-object="NomeTransacao" />  

  <column label="DataTransacao" domain-object="DataTransacao" />  

  <column label="ValorTransaão" domain-object="ValorTransaão" />  

  <column label="TipoTransacao" domain-object="TipoTransacao" />  

  </table> 

  <text label="Saldo" domain-object="Saldo" />  

  <push-button label="Sair" hide="this" />  

  </display-area> 

- <command-panel function-command="Pagamento" name="framePagamento" 

orientation="vertical" align="left"> 
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- <group orientation="horizontal"> 

  <edit-box name="Agencia" domain-object="Agencia" />  

  <edit-box name="Conta" domain-object="Conta" />  

  </group> 

  <edit-box label="DataPagamento" domain-object="DataPagamento" />  

  <edit-box label="Valor do Pagemento" domain-object="ValorPagamento" />  

  <edit-box label="CodigoPagamento" domain-object="CodigoPagamento" />  

  <edit-box name="Senha" domain-object="Senha" />  

- <group orientation="horizontal" align="center"> 

  <push-button label="Pagar" control="Pagar" transition="MostraPagamento" 

target="grupoInferior" />  
  <push-button label="Cancelar" hide="this" />  

  </group> 

  </command-panel> 

- <display-area function-result="SaidaPagamento" name="MostraPagamento" 

orientation="vertical" align="left"> 

  <text label="Resultado do Pagamento" domain-object="EstatusPagamento" />  

  <text label="Saldo" domain-object="Saldo" />  

  <push-button label="Sair" hide="this" />  

  </display-area> 

- <command-panel function-command="PagamentoComSaldoAntes"> 

- <frame name="frameSaldoComSaldo" orientation="vertical" align="left"> 

- <group orientation="horizontal"> 

  <edit-box label="Agencia" domain-object="Agencia" />  

  <edit-box label="Conta" domain-object="Conta" />  

  </group> 

  <edit-box label="Senha" domain-object="Senha" />  

- <group orientation="horizontal" align="center"> 

  <push-button label="ConsultarSaldo" control="Consultar" 

transition="MostraResultado" target="grupoInferior" />  
  <push-button label="Cancelar" hide="this" />  

  </group> 

  <text label="Saldo" domain-object="Saldo" />  

  <text>Deseja Continuar?/</text>  

  <push-button label="Sim" direction="go" transition="frameContinuarPagamento" />  

  <push-button label="Nao" hide="this" />  

  </frame> 

- <frame name="frameContinuarPagamento" orientation="vertical" align="left"> 

  <edit-box label="DataPagamento" domain-object="DataPagamento" />  

  <edit-box label="ValorPagemento" domain-object="ValorPagamento" />  

  <edit-box label="CodigoPagamento" domain-object="CodigoPagamento" />  

- <group orientation="horizontal" align="center"> 

  <push-button label="Pagar" control="Pagar" transition="MostraPagamentoComSaldo" 

target="grupoInferior" />  
  <push-button label="Cancelar" hide="this" />  

  </group> 

  </frame> 

  </command-panel> 

- <display-area function-result="SaidaPagamentoComSaldo" 

name="MostraPagamentoComSaldo" orientation="vertical" align="left"> 
  <text label="Resultado do Pagamento" domain-object="EstatusPagamento" />  

  <text label="Saldo" domain-object="Saldo" />  

  <push-button label="Sair" hide="this" />  
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  </display-area> 

  </task-environment> 

- <task-environment name="PagamentoSimples" task="EfetuarPagamentoSimples" 

platform="celular"> 
- <command-panel function-command="PagamentoSimples"> 

- <frame name="primeiro" orientation="vertical" align="left"> 

  <edit-box label="Agencia" domain-object="Agencia" />  

  <push-button label="Next" transiction="segundo" />  

  </frame> 

- <frame name="segundo" orientation="vertical" align="left"> 

  <edit-box label="Conta" domain-object="Conta" />  

  <push-button label="Next" transiction="terceiro" />  

  </frame> 

- <frame name="terceiro" orientation="vertical" align="left"> 

  <edit-box label="Senha" domain-object="Senha" />  

  <push-button label="Next" transiction="quarto" />  

  </frame> 

- <frame name="quarto" orientation="vertical" align="left"> 

  <edit-box label="Codigo" domain-object="CodigoPagamento" />  

  <push-button label="Next" transiction="quinto" />  

  </frame> 

- <frame name="quinto" orientation="vertical" align="left"> 

  <edit-box label="Valor" domain-object="ValorPagamento" />  

  <push-button label="Next" transiction="sexto" />  

  </frame> 

- <frame name="sexto" orientation="vertical" align="left"> 

  <edit-box label="Data" domain-object="DataPagamento" />  

  <push-button label="Pagar" control="Pagar" transiction="setimo" />  

  </frame> 

  </command-panel> 

- <display-area function-result="SaidaPagamento"> 

- <frame name="setimo" orientation="vertical" align="left"> 

  <text label="Resultado do Pagamento" domain-object="EstatusPagamento" />  

  <text label="Saldo" domain-object="Saldo" />  

  <push-button label="Sair" hide="this" />  

  </frame> 

  </display-area> 

  </task-environment> 

  </communication-model> 

</imml> 


