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Resumo 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um toolkit para a construção 
de interfaces gráficas apoiado no paradigma de Orientação a Objeto. O toolkit, 
denominado ICMSCKit, consiste de uma biblioteca de classes implementadas 
para a linguagem C++ e visa facilitar a criação de objetos de interface tais 
como janelas, botões e menus. A comunicação entre a interface e a aplicação é 
feita através de um mecanismo de troca de mensagens e chamadas de rotinas do 
tipo callback procedures, tornando os códigos da aplicação e interface 
independentes. 

O toolkit foi desenvolvido inicialmente para ambiente Microsoft 
Windows 3.1, porém "esconde" todas as características da plataforma "nativa" 
tornando-o desta forma portável para outros ambientes operacionais. Além da 
característica de portabilidade, o ICMSCKit é extensível via o mecanismo de 
sub-classificação da linguagem C++ ou via os recursos de composição de 
objetos oferecidos pelas classes do toolkit. 



Abstract 

This work presents the development of a "toolkit", named ICMSCKit. It 
is aimed do aid the construction of user graphic interfaces, using the object 
oriented paradigm. The toolkit is made by a set of object classes, implemented 
in C++, and supports the creation of visual objects to the user interface, as 
windows, buttons and menus. The communication between the interface and the 
application program occurs through a message exchange manager and through 
callback procedures. The ICMSCKit enforces the separation and independence 
of the application program and its interface. 

The toolkit was initially developed to the Microsoft Windows 3.1 
environment, although it also has the purpose of to enforce "portability" of the 
application code, by hiding ali the characteristics of the native platform. In this 
way, new ports to other operational environrnents can be done, maintaining the 
same application program interface. 

The toolkit is also extensible, using the class specialization resources of 
the C++ language, and via the resources of composition of objects provided by 
the toolkit internais. 

vi 



Capítulo 1 
Introdução 



1.1. Introdução 
Atualmente, interfaces gráficas tornaram-se um padrão mundial. Estudos revelam que, em 1993, 

97% dos softwares desenvolvidos para plataforma UNIX possuíam uma interface gráfica. A construção 
de interfaces gráficas envolve o tratamento de: 

• Grande quantidade de objetos gráficos; 
• Múltiplas formas de fornecer um mesmo comando; 
• Múltiplos dispositivos de entrada, ao menos mouse e teclado; 
• Diálogos "não-modais" (modal-free), onde o usuário-final pode fornecer qualquer comando a 

praticamente qualquer momento durante a interação; 
• Feedback semântico instantâneo onde respostas apresentadas pela interface dependem de dados 

específicos da aplicação. 

Tais requisitos tornam o código referente à interface grande, complexo, dificil de implementar, 
depurar e modificar. Estatísticas revelam que, em média, 48% do código da aplicação é dedicado à 
implementação da interface, o que representa em média 50% do tempo total de desenvolvimento 
[MYERS 95]. Tais dificuldades aumentam à medida em que as interfaces tornam-se mais fáceis de 
usar. Pesquisas atuais envolvem reconhecimento de voz e escrita, recursos de inteligência artificial e 
multimídia, o que inevitavelmente tornará a implementação da interface ainda mais complexa. 

Em função das dificuldades apresentadas, a utilização de ferramentas de software para a construção 
de interfaces é praticamente obrigatório. Tais ferramentas, que abrangem desde bibliotecas contendo 
primitivas gráficas até ambientes completos de desenvolvimento interativo, reduzem sensivelmente a 
quantidade de linhas de código e conseqüentemente o tempo de implementação da interface. 

1.2. Sistemas Gerenciadores de Interface com o Usuário 
A preocupação com a qualidade e o tempo de desenvolvimento proporcionou o surgimento de 

ferramentas destinadas a fornecer o apoio necessário à construção de interfaces, sem que isto se tornasse 
uma tarefa mais complexa do que a construção da própria aplicação. Uma simples biblioteca contendo 
primitivas para a criação de menus, janelas e entrada de dados textual pode facilitar significativamente a 
implementação da interface. Outra vantagem verificada consiste na padronização da interface entre 
diversas aplicações construídas sobre a mesma ferramenta. Isto proporciona ao usuário-final uma 
facilidade de migração de uma aplicação para outra, desde que ambas adotem o mesmo padrão de 
interface. [DUNFEE 88][BERRY 88]. 

Com o tempo, as bibliotecas de rotinas para a criação de interfaces evoluíram a ponto de se tornarem 
sistemas complexos, compostos por módulos que apoiam as atividades de projeto, "prototipagem", 
implementação, execução, simulação, validação e manutenção de interfaces, tudo de forma independente 
da aplicação. Tais ferramentas, denominadas Sistemas Gerenciadores de Interface com o Usuário ou 
SGIUs (User Interface Manegement Systems ou UIMS) , oferecem um número de serviços que podem 
cobrir desde as fases iniciais de contato com o usuário-final até a implementação e avaliação da 
interface. Um SGIU nem sempre reúne todos os serviços, porém é fundamental que ofereça suporte à 
apresentação e obtenção de dados através da interface em tempo de execução (run-time support). 

1.3. Motivações 
O trabalho aqui proposto consiste de um toolkit para a construção de interfaces gráficas apoiado no 

paradigma de Orientação a Objeto. O toolkit, denominado ICMSCKit está sendo implementado 
inicialmente para a plataforma Microsoft Windows versão 3.x e consiste basicamente de uma biblioteca 
escrita em linguagem C++ contendo classes para a construção de estilos e objetos gráficos de interação 
tais como janelas, menus e botões. 

1 



Analisando as diferentes ferra¡nentas existentes (especialmente aquelas apresentadas no capítulo 3),
podemos enumerar um conjunto de características que, reunidas em r¡ma única ferramenta, sumarizam
os objetivos a serem atingidos com o ICMSCKit:

¡ Toolkit 'rorientado a objeto': o programador ou usuário da ferramenta (ou aqui simplesmente
usuário) deve fazer referência a objetos que por sua vez representam diretamente objetos da
interface, utilizando uma linguagem orientada a objeto (no caso C#). Os recursos de herança,
polimorfismo, encapsulamento e operadores devem ser amplamente explorados na implementação
da ferramenta e na interface sobre ela construída;

¡ Extensibilidade: nov¿¡s classes de objetos devem poder ser acrescentadas ao toolkit utilizando os
proprios mecanismos de herança da linguagem Cr-r;

¡ Portabilidade e independência de plataforma: a ferramenta deve abstrair através do recurso de
encapsulamento caracteríticas específicas da plataforma sobre a qual esta apoiada. Tais
características devem ser tratadas internamente pelo toolkit, sendo portanto invisíveis para a
aplicação;

r API orientada a objeto: além de estar presente na implementação da ferramenta, o paradigma de
Orientação a Objeto deve ser explorado também na construção da API. Objetos de interface (tais
como janelas, botões e menus) devem ser instanciados, "customi?.ados" e manipulados através de
propriedades enviadas e recebidas de objetos através do mecanismo de troca de mensagem;

¡ Controle baseado em eventos: por apoiar a construção de interfaces gráficas, o toolkit deve
gerenciar a interface através de um mecanismo de controle baseado em eventos [GREEN_S6].
Tais eventos devem ser totalmente programáveis e, para atender o requisito de extensibilidade, a
criação de novos eventos também deve ser permitida;

o Independência da aplicação: a definição e o gerenciamento da interface deve estar desvinculado
do restante da aplicação. A execução de procedimentos específicos da aplicação deve ocorrer
através de callback procedures que por sua vez são previamente associadas a eventos durante a
fase de instanciação dos objetos da interface;

¡ Camada grrifica orientada a objeto: toolkits e SGIUs são geralmente apoiados em pacotes
gráficos ou outros toolkits contendo primitivas gráficas de desenho. Tais primitivas devem ser
encapsuladas por classes criando desta forma uma bibl¡oteca de objetos gráficos;

o Controle de atualização feito pelo toolkit: uma das críticas feitas a toolkits em relação a SGIUs
refere-se ao controle de atualização do conteúdo das janelas da interface IHARTSON_HIX_S9b].
Em toolkits (por exemplo Window API) t¿l controle frca a cargo da aplicação. Porém em um
toolkit onde ao invés de primitivas de desenho existem objetos graficos (como é o caso do
ICMSCKiÐ, tal controle pode ficar a cargo do próprio toolkit.

Do ponto de vista acadêmico e particularmente do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos
(ICMSC), os objetivos envolvidos na construção de uma ferrament¿ deste tipo incluem ainda:

t Aplicação de conceitos relativamente novos como programação orientada a objeto e programação
baseada em evento, na construção de um gênero de software também pouco explorado no
ICMSC: as ferramentas de apoio à construção de interfaces homem-maquina;

o A obtenção, por parte do ICMSC, como resultado deste trabalho, de uma ferramenta que poderá
ser posteriormente utilizadana construção de várias aplicações que exijam interfaces gráficas;

' O início de uma pesquisa que poderá originar outros trabalhos relacionados à extensão da
ferramenta;

e A pesquisa e o aprendizado na construção de toolkits deste gênero;
¡ O interesse, por parte do Grupo de Base de Dados em "unir" elementos de um SGBD (em

particular do Gerenciador de Objetos - GEO) [TRAINA_90] a elementos de entrada e saída de
dados da interface [KWANG_9I]. Tal idéia é facilit¿da com a utilização de um SGBD e SGIU
totalmente produzidos no ICMSC.
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1.4. Organização do Texto
Os capítulos desta dissertação estão divididos da seguinte maneira:

. Capítulo 2: Revisão bibliognáfica de conceitos e terminologia envolvidos na constn¡ção de
inærfaces;

o Capítulo 3: Revisão bibliográfica de ferramentas para a construção de interfaces, abordando
basicamente SGIUs e toolkits existentes;

o Capítulo 4: Descrição da implementação do toolkit ICMSCKiI;
. Capítulo 5: Exemplos de aplicações documentados, utilizando o ICMSCKiI;
. Capítulo 6: Conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

-)



Capítulo 2
lnterfaces Gráficas
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2.1. lntrodução
Interfaces gráficas ou Graphic (Iser Interfaces (GLJI) caractenzam-se pela apresentação compost¿

por janelas, ícones e objetos gráficos e pela maneira como são tratadas as ações do usuário-final. Ao
contrário de sistemas baseados em linha-de-comando tais como DOS e UNIX, as interfaces gráficas
permitem que o usuário-final selecione ações através de dispositivos apontadores tais como o mouse. A
substituição de comandos textuais por ícones torna melhor o aproveitamento da tela e possibilita um
melhor entendimento e aprendrzado por parte do usuário-final em relação às ações representadas. Outra
característica predominante em interfaces gráficas é a presença de um sistema de janelas cuja principal
vantagem é a de permitir múltiplas visões de diferentes objetos ao mesmo tempo na tela.

A idéia de utilizar elementos gráficos e dispositivos apontadores em interfaces homem-máquina não é
recente. Já nas décadas de 40 e 50 surgiram ¿N primeiras pesquisas na ârea [PEDDIE_92].
Comercialmente, o primeiro sistema baseado em interface grárfica que se tomou popular foi o sistema
Macintosh MLLIANS-84]. Atuaknente existem no mercado dezenas de sistemas e ambientes
operacionais griificos para praticamente todas as arquiteturas de hardware existentes.

O termo "interface grâfica", embora empregado por alguns autores [PEDDIE_92f como sinônimo de
ambiente operacional grétfico tal como Windows e OS/2, será utilizado neste trabalho para caractenzar
uma interface que:

o Suporta pelo menos um dispositivo apontador, geralmente o mouse;
¡ Suporta dispositivos de vídeo do tipo birmapped;
o Utiliza-se de ícones que representam graficamente entidades do mundo real e objetos da aplicação;
¡ Utiliza-se do conceito de manipulação direta ISHNEIDERMAN_92] combinado a diversas

técnicas e estilos de interação;

' Utiliza-se do recurso de janelas para visuali z,ações distintas dentro de uma mesma aplicação ou
várias aplicações simultâneas em um ambiente multi-tarefa;

o Utlliza o fluxo de controle assíncrono [{ARTSON_89], onde a seqüência de diálogo é
determinada pelo usuário-final em tempo de execução.

Outro recurso comumente explorado em interfaces gráficas é o "realismo", ou seja, o usuário-final
visualiza diretamente na tela os resultados que iní obter com a realização ¿a tarãå. Por exemplo,
editores gráficos atuais apresentann na tela os caracteres do texto nos padrões reais escolhidos para aiua
impressão. Tal recurso é denominado WYSIWYG (14'hat You See Is What You Get) FOLEY_S2].
Ainda com a intenção de simular entidades do mundo real, ametáfora desfuop procura imit¿r uma mesa
onde diversos documentos podem ser "diretamente manipulados" pelo usuário-final, ou seja, movidos,
arquivados, sobrepostos, eliminados, copiados, etc. Shneiderman define interface de manipilação direta
como aquela que apresenta as seguintes propriedades [HLJDSON_87]:

o Representação contínua do objeto de interesse;

¡ Ações fisicas tais como pressionamento de botões ao invés de comandos de sintaxe complexa;

' Operações rápidas e reversíveis, cujo impacto sobre o objeto de interesse é imediatamente visível.

Neste capítulo serão abordados os conceitos fundamentais envolvidos na construção de interfaces
gráficas incluindo modelos para a sua representação e técnicas de interação, um dos temas centrais do
trabalho aqui proposto.

2.2. Histórico
Pesquisas envolvendo interfaces gráficas tiveram seu início efetivo na década de 70 no centro de

pesquisas da Xerox (Xerox Palo Alto Research Center ou Xerox PARC), embora trabalhos pioneiros ¡ra
área foram desenvolvidos em 1945 (Vanevar bush), 1960 (Sketchpad de lvan Sutherland), teOZ (RAND
System). Em Abril de l98l foi lançado pela Xerox o sistema Sør. Considerado o primeiro ambiente
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operacional grálfico completo, o sistema Star (baseado na linguagem Smalltalk)-inspirou Steve Jobs na
construção do sistema Apple Lisa, antecessor do täo popular Apple Macintosh (1984).

A partir de 1983, diversos fabricantes de workstations tais como Sun, Digital, Commodore e Apple
já possuíam um sistema gráfico proprietario, geralmente fornecidos na forma de pacote contendo tanto o
software quanto o hardware. Em 1984, um projeto denominado Athena desenvolvido no MIT originou o
sistema X Window, destinado ao gerenciamento de janelas em ambiente heterogêneo de rede de
worlcstations baseado em sistema UNIX.

Para a arquitetura IBM-PC foram criados os sistemas TopView (IBM), DesqView (Quaterdeck) e
GEM (Digital Research). Em 1985 foi lançado o Microsoft Windows que tornou-se viável e popular a
partir de 1990 quando foi lançada a versão 3.0.

A partir de 1988 surgiram os sistemas NeXt (NeXT Inc.), DeskMate (Tandy) e Presentation
Man4ger (IBM).

2.3. Principais Ambientes Operacionais Gráficos
Embora o foco principal deste trabalho não envolva um estudo detalhado dos ambientes operacionais

gráficos existentes mas sim de ferramentas para a construção de interfaces sobre os mesmos, o
conhecimento de tais sistemas é relevante principalmente quando fatores como portabilidade e padrões
devem ser considerados na construção de tais ferramentas. O quadro 2.1 apresenta na forma
comparativa algumas características dos principais ambientes operacionais gráficos existentes.

Quadro 2.1 - Principais ambientes operacionais gráficos

2.4. lndependência de Diálogo
Sistemas interativos tradicionais apresentam a característica de acoplar a interface ao restante da

aplicação, isto é, os módulos ou partes do software responsáveis pelo gerenciamento e apresentação do
diálogo com o usuário-final estão fortemente acoplados ao módulos específicos da aplicação. Uma
dependência forte entre interface e aplicação traz muitas desvantagens, dentre as quais a dificuldade de
manutenção do sistema. Tal problema é análogo ao encontrado por projetistas de bases de dados, que
encontraram uma maneira de tornar a estrutura de dados da base (esquema) independente dos programas
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que a acessavam. Este conceito é denominado independência de dados, sendo fundamental na
construção de Sistemas Gerenciadores de Bases de Dados (SGBDs) [ELMASRI_s9].

A separação entre o gerenciamento da interface e a aplicação é denominada independência de
diálogo. Através da independência de diálogo, decisões tomadas no projeto da interface são isoladas
daquelas tomadas no projeto do restante da aplicação. Porta¡rto, o fato da interface ser baseada em
linguagem de comandos ou menus (seção 2.8) não importa para o aplicativo, permitindo inclusive que a
interface seja substituída sem que haja necessidade de interferir no aplicativo. Além da facilidade de
manutenção do sistema, a independência de diálogo proporciona os seguintes beneficios:

¡ Possibilidade de desenvolvimento da interface de forma separada da aplicação, tornando possível
a implementação e validação do diálogo independentemente da aplicação estar ou não
implementada. Desta formq os trabalhos de desenvolvimento da aplicação e da interface podem
ser executados por grupos distintos;

t O código torna-se mais simples. Em sistemas interativos de um modo geral, grande parte do
código de software é dedicado à implementação do diálogo com o usuário-final þrojeto de telas,
menus, entrada e validação de dados, etc.), o que torna o sistema extenso e complexo. Separar o
projeto em interface e aplicação não significa que o sistema como um todo se torne menor, porém
este será constituído de duas partes independentes e menores, diminuindo a sua complexidade;

t Possibilidade de execução independente dos dois componentes, permitindo o uso, por exemplo, de
uma arquitetura do tipo cliente-servidor (por exemplo o sistema X Window), onde o
processamento da interface pode ser feito em uma máquina diferente daquela onde é executada a
aplicação.

Como conseqüência da "quebra" da aplicação em dois componentes, surge uma nova interface
denominada interface interna e situada entre os dois componentes [HARTSON_HIX_89b]. Tal
interface possibilita que ambos os componentes do sistema poss¿r¡n ser modificado, ,rrn qur .r- iot"rfitu
no outro, desde que o protocolo associado à interface interna seja respeitado. Hartson THARTSON_S9I
levanta algumas das dificuldades e fatores que devem ser levados ernconsideração na escolha do ponto
ideal para traçar a linha de separação entre interface e aplicativo.

2.5. Modelos para Representacão de Interfaces
São apresentados a seguir três modelos utilizados na especificação de interfaces. Embora o toolkit

aqui proposto não esteja apoiado diretamente sobre nenhum modelo formal, o estudo dos mesmos
reforça o conceito de independência de diálogo tratado na seção anterior.

2.5.1. Modelo de Seeheim

O modelo de Seeheim (figura 2.1) divide a interface com o usuário em três componentes básicos
IGREEN_S6I [SANTOS_Se] :

Componente de apresentação: gerencia os dispositivos de entrada e saída e as respectivas técnicas
de interação;
Componente de controle de diálogo: responsável pelo diálogo entre o usuário-final e a aplicação,
independente da técnica de interação (comandos , menus, etc.) adotada no 

"o-ponente 
de

apresentação:

Componente de interface com a aplicação: realiza, a comunicação entre elementos da interface e a
aplicação.

þ
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Figura 2.1 - O modelo de Seeheim 

Os três componentes podem ser considerados processos independentes que se comunicam entre si 
através do fluxo de mensagens (denominadas tokens) seja no sentido usuário-aplicação ou aplicação-
usuário. Uma ação do usuário-final (por exemplo, o pressionamento de um botão do mouse) causa a 
produção de um token no componente de apresentação que é enviado ao componente de controle de 
diálogo. Este interpreta o token recebido e verifica se deve enviá-lo à aplicação (através do componente 
de interface com a aplicação) ou se o token pode ser processado localmente. Caso o token seja enviado à 
aplicação, esta pode enviar novos tokens ao componente de interface com a aplicação, que podem fluir 
pelos componentes intermediários até chegar ao componente de apresentação, produzindo um resposta 
visível ao usuário-final. 

O modelo de Seeheim, assim como outros modelos existentes, é denominado modelo estrutural da 
interface pois descreve de forma genérica o processo de comunicação homem-máquina. Tais modelos 
visam auxiliar e organizar o processo de desenvolvimento de uma interface. Alguns modelos, ao 
contrário do modelo de Seeheim, visam especificar aspectos da interação a um nível menor de abstração. 
É o caso dos modelos MVC e Mode apresentados a seguir. 

2.5.2. Modelo MVC 

O paradigma MVC (Model-View-Controller) [GOLDBERG_90] cuja principal implementação 
encontra-se no sistema Smalltalk divide a responsabilidade da interface em 3 tipos de objetos: 

Model: representa a estrutura de dados da aplicação. Contém ou tem acesso a informações 
apresentadas no(s) seu(s) componente(s) de visualização (Views); 
View: apresenta graficamente informações contidas no componente Model. Um componente View 
pode ser composto de subviews; 
Controller: responsável pela interface entre os pares Model/View associados e o usuário-final. 

Figura 2.2 - O modelo MVC 

A figura 2.2 apresenta o relacionamento entre os três componentes descritos. As ações do usuário-
final são tratadas pelo Controller que solicita uma ação correspondente no componente Model. O Model 
por sua vez, executa a ação e propaga o resultado através do(s) componente(s) View correspondente(s). 
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2.5.3. Modelo Mode

Considerado uma extensão do modelo MVC, o Mode Framework utiliza-se do conceito de "modo"
(mode) para a definição de interfaces. O modo, componente básico para a construção de objetos de
interface, possui três propriedades: aparência, interação e semântica (figura 2.3). Modes podem ser
compostos em uma estrutura hierárquica possuindo portanto submodes e supermodes.

Entrada do
usu¿irio

Conexão com a
aplicação____-)

!r

ou outro objeto
semântico

-)

Saída para a tela

Figura 2.3 - O modelo Mode

Um quadro de diálogo contendo os botões o'Sim" e '1.{ão" pode ser modelado através de um mode
composto por dois submodes, um para cada botâo.

A implementação do modelo Mode. denominada MoDE (Mode Development Environment), foi
construída sobre a linguagem Smalltalk-80.

2.6. Diálogo Homem-Máou ina
No decorrer de uma interação homem-máquina, pode-se faz.er uma analogia com um diálogo entre

dois interlocutores, onde o sistema solicit¿ e apresenta informações ao usuário-final e vice-versa. Duas
linguagens podem ser identificadas nesta troca de informações [BENNET_86]:

t Linguagem de apresentação: diz respeito às informações apresentadas pelo sistema no
dispositivo de saída disponivel (geralmente a tela) e a forma como tal apresentação é feiø;

¡ Linguagem de ação: corresponde à maneira como o usuário-final interage com o sistema, isto é,
como fornece e requisita tarefas a uma aplicação através dos dispositivos de entrada.

Todas as pesquisas envolvendo projeto de interfaces visam o aprimoramento das linguagens citadas,
seja nos aspectos referentes ao hardware ou ao software. Aprimorando-se a linguagem de apresentação,
o usuário-final compreende mais facilmente as informações apresentadas pelo sistema.
Conseqüentemente, pode fornecer corretamente os dados solicitados para que o sistema desempenhe
determinada tarefa.

Diálogos homem-máquina podem ser classificados em dois tipos principais: seqüenciais e
assíncronos. Através de um diálogo seqüencial (também denominado diálogo síncrono ou moda[), o
usuário-final solicita, através da interface, tarefas ao sistema de forma 'þrevisível", tanto por parte do
projetista da interface quanto por parte do próprio usuário-final. As ações são executad¿N pÍÌsso-a-passo,
uma após a outra, seguindo uma seqüência lógica previamente planejada. As técnicas ou estilos de
interação comumente empregadas em diálogos seqüenciais incluem menus. entrada textual de dados,
linguagem de comandos, interações do tipo "pergunta-resposta", entre outras. Diálogos seqüenciais
utilizam o teclado como principal dispositivo de interação.

Em um diálogo assíncrono, são as ações executadas pelo usuário-final que determinam a seqüência e
o comportamento do diálogo. Tais ações geralmente envolvem a seleção e movimentação de objetos
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gráficos na tela, através de um dispositivo apontador como o mouse. Diálogos assíncronos são também
denominados multi-thread au multi+ask, referindo-se à multiplicidade de caminhos simultaneamente
apresentados ao usuário-final. Um sistema de janelas é fundamental para a execução de diálogos
assíncronos, onde cadajanela pode corresponder a uma tarefa, cuja seqüência de diálogo é independente
de outras tarefas que podem ser selecionadas pelo usuário-final. As técnicas de interação empregadas em
diálogos assíncronos incluem menus, botões, barras de rolamento, "quantificadores", entradatextual de
dados, entre outras. Diálogos assíncronos utilizam o mouse como principal dispositivo de interação.

2.7. Janelas e Sr.sfemas Gerenciadores de Janelas

___O conceito de janelas permite que a área do vídeo seja dividida em sub-áreas retangulares
[PEDDIE-92f, cada qual dedicada a tarefas ou processos específicos, tornando o vídeo um dispãsitivo
compartilhado entre várias aplicações ou por vários diálogos independentes dentro de uma mesma
aplicação. Por exemplo, em um editor de textos o usuário-final pode manipular dois ou mais textos
simultaneamente em janelas distintas. Pode também executar duas ou mais aplicações simultâreas (em
um sistema multi-tarefa), caÅa qual associada a uma janela. Sistemas de janelas são amplamente
utilizados em interfaces gráficas, onde o usuário-final tem a liberdade de agir 

"ã*o 
," cada janela fosse

um objeto manipulável, tal como um documento sobre a mesa (metafora deiktop).

Algu$ conjuntos de dados, porém, não podem ser totalmente visualizados dentro dos limites de uma
janela. É o caso por exemplo dì áreas de desenho tais como map¿ls e plantas que obedecem a escalas
reais, planilhas contendo grandes quantidades de células ou textos extensos. Nestes c¿rsos, a janela pode
oferecer um recurso de "rolamento" (scrolling) horizontal e/ou vertical do seu conteúdo.

Um Sistema Gerenciador de Janelas oferece o suporte necessário à construção de interfaces
constituídas por múltiplas janelas. Este é, em alguns ã*os, dividido em duas partes principais: o
Sistema de Janelas e o Gerente de Janelas, sendo que a separação entre ambos pode ser bem definida
como no sistema X Window ou não, como é o c¿tso do sistema Microsoft Windows. O Sistema de
Janelas é responsável pela execução de todas as operações relacionadas ajanelas, tais como: criação e
alocação das mesmas a processos, re-d.imensionamento, movimentação, remoção, etc. Iâ o Gerente de
Janelas é construído sobre o Sistema de Janelas, utilizando os serviços por ele oferecidos. Sua função
básica é definir a política de gerenciamento de janelas que será oferecida ás aplicações.

2.8. Técnicas ou Estitos de lnteracão
Elementos destinados à entrada e apresentação de dados através da interface são classificados em

técnicas ou estilos de interação. Tais elementos ou objetos, representados por botões, menus, barras de
rolamento, janelas, entre outros são denominados widgets TLAINHART_9I1 ,interadores (interactors)
[LINTON-82] ou controles na terminologia Microsoft Windows. No trabalho aqui proposto, t¿is
objetos são denominados objetos de interface ou simplesmente interador¿s. Existem basicamente, dois
modelos ou metáforas que classificam as técnicas de interação existentes IHARTSON_89]
[FTUDSON_S7]:

' Modelo lingüístico ou conversacional: interação baseada em linguagem de comandos textuais
(códigos, palavras-chave e mnemônicos) fornecidos principalmãnte, vla teclado. O modelo
lingüístico é representado pelas interfaces textuais baseadas em diálogos seqüenciais;¡ Modelo simbólico: interação baseada em símbolos e objetos gráficos manipuláveis pelo usuário-
final via um dispositivo apontador tal como o mouse. O modelo simbólico aplica-se
principalmente a interfaces gráficas.

A seguir são descritas as principais técnicas ou estilos de interação encontrad¿ß em interfaces
gráficas. Tais técnicas ou interadores serão descritos no capítulo 4, na forma de classes contidas no
TCMSCKit.
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2.8.1. Menus

Um dos principais papéis da interface é permitir que o usuário-final selecione as tarefas que deseja
solicitar ao sistema. Nesta técnica de interação, o usuário-final escolhe determinada opção (denominada
item de menu) dentre as diversas opções disponíveis. O número de opções associadas a um menu pode
ser fixo, sendo determinado em tempo de compilação ou variável, determinado em tempo de execução,
onde as opções são obtidas a partir de uma estrutura de dados da aplicação.

Menus podem ser apresentados na forma grátfrca ou textual. As opções correspondem
respectivamente a objetos gráficos (ícones) ou cadeias de caracteres (strtngs).

Técnicas de interação baseadas em menus apresentam a característica de adaptarem-se facilmente a
usuários-finais inexperientes. Porém, com uma maior freqüência de utilização por parte do usuário-final,
a seleção por menus pode apresentar um desempenho insatisfatório. Por este motivo, grande parte dos
menus apresentam formas alternativas de seleção, tais como a combinação de teclas especiais ("teclas de
atalho" ou hoÞkeys) que causam a ativação instantânea (sem a transição através de sub-menus) de
determinadas opções cuja freqüência de utilização é maior. Tal técnica é denominada corte-de-caminho
(short-cut ou accelerafor), sendo muito explorada em diálogos baseados em menus.

A seguir são apresentados os principais estilos de menus. Os dois primeiros são encontrados
principalmente em interfaces textuais enquanto os restarites são empregados principalmente em
interfaces gráficas.

¡ Menu com seleção por número de opção. Constitui a forma mais 'þrimitiva" e simples de
seleção por menu (figura 2.4). IJma list¿ de opções é apresentada ao usuário-final, onde cada
opção da lista é associada a um número (geralmente seqüencial). Para ativar determinada opção, o
usuário-final deve fornecer o número a ela associado;

t Menu com seleção por mnemônico. Semelhante à seleção por número de opção, com a diferença
que o usuário-final deve fomecer um mnemônico tal como uma letr4 tecla especial ou uma
combinação de ambas;

¡ Menu com seleção por barra. Constitui um passo intermediário entre os menus tradicionais e as
formas de seleção baseada em manipulação direta. O usuário-final se utiliza das teclas de
movimentação do cursor ou do mouse para selecionar ÍN opções do menu;

' Menu pop'up.Menus deste tipo surgem na tela ou janela no momento em que sua utilização é
necessária ou devido a uma ação (evento) do usuário-final como por exemplo o pressionamento do
botão direito do mouse. Menus pop-up surgem geralmente na posição corrente do cursor (foco de
atenção do usuário-final) e desaparecem logo após à seleção da opção desejada ou cancelamento
do menu através de uma tecla (geratmente a tecla escapø) ou clique do mouse fora da área do
menu. Pelo fato de não serem fixos em posições pré-determinadas do vídeo, menus pop-up podem
apresentar a característica de serem sensíveis ao contexto, isto é, a própria localização do cursor
determina o menu que será ativado pela interface. Por exemplo, caso o cursor esteja localizado
sobre a barra de título de uma janela, o menu associado pode apresentar operações relativas ao
gerenciador de janelas (fechar, mover, redimensionar a janela, etc.);

' Barra de menus e menus pull-down. Ao contrário de menus pop-up que podem ser ativados e
desativados em qualquer ponto da tela ou janela, menus pull-down encontram-se "presos" a
outros menus localizados a um nível hierárquico superior, geralmente denominados "barras de
menus" (menu bar ou action bar) e localizados às margens do vídeo ou janela. Uma seleção feita
na barra de menus implica no surgimento do sub-menu correspondente. Ao ser selecionado
qualquer um dos itens, o sub-menu desaparece porém abanapennanece visível. Barras de menus
são geralmente apresentadas na margem superior da janela ou vídeo (figura 2.5).

t,
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I - Novo texto

2 - Lê texto do disco

3 - Grava texto no disco
4 - Elimina texto

<N> Novo texto
<L> Lê texto do disco

<G> Grava texto no disco
<E> Elimina texto

Figura 2.4 - Pnncipa¡s est¡los de menus

Uma forma eficiente de menu reúne tanto características de um menv pop-up como de um menu com
seleção por mnemônico. Com isto, o usuário-final pode se utilizar do mouse para selecionar um item ou
fornecer o mnemônico (tecla de atalho) correspondente.

Embora grande parte do uso de menus seja destinado à seleção de tarefas do sistema, a sua facilidade
também é empregada em outras operações de seleção, associadas por exemplo à entrada de dados pelo
usuário-final, especialmente para campos que assumem um valor bem definido dentro de um conjunto
(domínio) não muito grande de valores possíveis. Interadores com características semelhantes a menus
contendo listas de itens são denominados "caixas de listas" (list boxes ou combo boxes) e serão
discutidos com detalhes na seção 2.8.6.

Figura 2.5 - Barra de menus contendo menus putt-down associados

2.8.2. Botões

Técnica de interação comumente empregadas em interfaces gráficas, um botiio pode assumir
basicamente 2 estados: "ativo'bu 'þressionado" e "inativo" ou "solto". O estado "ativo", na maioria dos
casos é temporário (instantâneo), conespondendo por exemplo à execução de uma tarefapor parte da
aplicação. Ao término datarefa, o botão volta automaticamente ao estado "inativo". Tal estilo de botão
é denominado "botãode-apeÍtar" Qrush button ou command button). Outros tipos de botiio tais como o
check box (figura 2.6c) podem ser fixos em ambos os estados, cada qual correspondendo ao valor de
uma variável lógica (TRtiE = "ativo" ; FALSE = "inativo"). Determinadas tarefas eúgem a seleção de
uma única opção dentro de um conjunto ou grupo de botões, como por exemplo a indicação do estado
civil de uma pessoa. Neste c¿tso, a ativação de um botäo implica ni desativação automática do último
botão selecionado dentro do conjunto. Tal estilo de botão é comumente denominado "botão de rádio"
(radio button).

Grava texto no disco

Elimina texto

Novo texto

rcTG¡¡1¡I'ETãEõã

Sai¡ do Windows...

E5ecutar...

Abrir
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F8
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Figura 2.6 - Estilos de botões

2.8.3. Quantifi cadores

O termo "quantificador" será utilizado para generalizar nteradores destinados à entrada e
apresentação de valores numéricos limit¿dos por um valor mínimo e um valor máximo. A forma mais
'þrimitiva" de tealização desta operação cónsiste na digitação do valor desejado, enquadrando-se
portanto, no caso de entrada textual via teclado (descrito na seção 2.s.4).

"Quantificadores" podem ser apresentados nas formas de
"termômetros",'þotenciômetros" (sliders) ou "relógios"
(gauges), compostos geralmente por uma escala numérica e
um ponteiro indicador para o valor corrente. Tal ponteiro é

em alguns casos manipulável (através do mouse) dentro da
escala pelo usuário-final (figura 2.7a). Outro estilo comum
de "quantificador" consiste na utilização de botões de
incremento e decremento para o valor sendo fornecido.
Nesta técnica, o valor corrente é mostrado na forma
numérica e alterado através dos botões, geralmente
apresentando os sinais "+" e "-" ou setas verticais. Tais
"quantificadores" são denominados spinners e são
apresentados na figura 2.7b.

Figura 2.7 - Estilos de .quantificadores"

2.8.4. Campos de Edição

Embora estilos de interação como botões e "quantificadores" facilitem o processo de entrada de
torna-se indispensável, mesmo em interfaces gráficas.dados, em determinadas situações o uso de texto

No caso de preenchimento de formulários compostos por
campos numéricos e alfanuméricos, o uso de campos de
edição textual via teclado ainda é a forma mais eficiente de
interação (figura 2.8). O uso do mouse durante o processo
de edição restringe-se à seleção de campos dentro de um
formulário e de caracteres dentro de um c¿Ìmpo.

Campos de edição possibilitam recursos adicionais
como "rolamento" (scrolling), formatação e validação de
campos, comumente explorados por aplicações em bases da
dados. É o caso de campos de data e campos numéricos que
podem ser fornecidos e exibidos em formatos pré-definidos
denominados "máscaras ".

Figura 2.8 - Campos de edição
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2.8.5. Barras de Rolamento

Na seção 2.7 foi citada a importância do recurso de "rolamento'. Interadores específicos que
oferecem tal recurso são denominados barras de rolamento (scrollbars). Barras de rolamento são
compostas, geralmente, por uma área retangular (figura 2.9) onde o usuário-final movimenta ou
"desliza" através do mouse um botão que representaaârea visível da janela. A movimentação de tal
botão implica no rolamento proporcional da área visível da janela. A ârea retangular que delimita a
barra de rolamento representa, dentro de uma escala proporcional, alargura ou altura da janela. Atém
do botão "deslizante", barras de rolamento podem possuir nas suÍrs extremidades dois botões fixos,
destinados ao rolamento "suave" ou passo-a-passo do conteúdo dajanela.

Figura 2.9 - Barras de rolamento utilizadas como'quantificadores'

Barras de rolamento também são empregadas em alguns cÍtsos como "quantificadores" tal como
apresentado na figura 2.9.

2.8.6. Caixas de Lista

Mecanismo de seleção baseado em listas de itens textuais, as "caixas de lista" (list boxes e combo
boxes) são empregadas geralmente em situações onde o usuário-final deve fornecer um valor contido em
um domínio limitado semelhante a um menu. Itens de uma caixa de list¿ são em muitos casos definidos
em tempo de execução sendo que a quantidade de itens pode ser extensa exigindo o recurso de barras de
rolamento. A diferença basica entre list boxes e combo boxes estâ na apresentação dos itens (figura
2.10)- List boxes apresentam uma lista contendo vários itens dest¿cando o item correntemente
selecionado; combo boxes apresentam apenÍß o item correntemente selecionado. Para selecionar um
outro item o usuário-final deve "abrir" a lista de forma semelhante a um menu pull-down e escolher o
item desejado. Por este motivo, combo boxes tantbém são denominado s drop-down /isrs. Em alguns
casos, combo boxes permitem que a seleção seja feita digiando-se o item desejado. Caso não exista na
lista, este é automaticamente inserido na mesma.
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2.8.7. Formulários e Caixas de Diátogo

Em muitas situações durante um diálogo, o usuário-final deve fornecer à aplicação um conjunto de
valores que apresentam alguma forma de relacionamento entre si.

"Formulários" (þrms) e "caixas de diálogo" (dialog boxes) são compostos por um ou mais
interadores agrupados geralmente em uma janela modal segundo um contexto prédefinido. O usuário-
final pode selecionar os interadores desejados e, ao ftnalizar aafrtalização, seleciona uma opção de saída
que finaliza o diálogo. Caixas de diálogo são geralmente modais e contêm uma quantidade pequena de
interadores. Formulários, por sua vez, podem conter uma grande quantidade de interadores (geralmente
campos de edição) correspondendo por exemplo a atributos de uma tabela ou view dentro de uma base
de dados. Apresentam muitas vezes a característica de serem não-modais, permitindo que vários
formulários esteJam simultaneamente abertos em janelas distintas.

Formulários e caixas de diálogo são compostos basicamente por wn lay-out (figura 2.11.), um
conjunto de interadores e um conjunto de regras de navegação do cursor através dos interadores, seja via
teclado ou via mouse. O interador correntemente selecionado para receber entrada via teclado é
denominado item de foco. Em interfaces gráficas, a seleção de itens de foco pode ser feita com o uso do
teclado (geralmente através da tecla '.Tab,) ou do mouse.

Figura 2.11 - Caixa de diálogo padrão utilizada para abertura de arquivos

2.9. Conclusões
Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos relacionados à construção de interfaces

gráficas e diálogos homem-máquina. Dentre os assuntos abordados, a seção 2.8 apresenta maior
importáncia por tratar de técnicas e objetos de interação, um dos pontos centrais do toolkit proposto.
Tais objetos serão re-apresentados nos capítulo 4 e 5 jâinseridos no contexto do ICMSCKiI.
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Gapítulo 3
Ferramentas Para a Construção de lnterfaces
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3.l.lntrodução
Serão apresentadas neste capítulo aþmas das principais ferramentas (o termo "ferramenta" será

aqui utilizado referindo-se a qualquer recurso de software, ãesde uma simples biblioteca de rotina até um
ambiente completo de desenvolvimento de interfaces) para a construçãoe gerenciamento de interfaces
existentes.

Embora o objetivo deste trabalho seja a construção de um toolkit , serão também apresentados
ambientes de desenvolvimento de interfaces denominados SGIUs (Sistemas Gerenciadorr, à, Interface

?o* 9 Usuário) que incluem diversas ferramentas de apoio a todas as etapas de construção de uma
interface. Ferramentas de apoio a construção e gerenciamènto de interfaces podem ser classificadas em:

¡ Pacotes gráficos: conjunto de rotinas para a criação e manipulação de objetos gráficos
[PEDDIE-92]. Alguns sistemas gráficos (também denominados padrõés gnáûcosf incluem uma
linguagem específica contendo primitivas grétñcas; em outros cÍrsos ¿ts rotinas são implementadas
como urna extensão de linguagens como Fortran ou C. Alguns sistemas gnificos incluem suporte a
entrada e saída;

¡ Toolkits: bibliotecas de rotinas ou classes que implementam estilos e componentes de interface
(interadores ou widgets) tais como botões e menus;o Editores de interface: permitem a construção de interfaces de forma tnterativa. Quadros de
diálogo e formulários são criados visualmente através da combinação de interadores, sendo que a
definição da interface é armazenada na forma de recursos (resource files) canegados pela
aplicação em tempo de execução. Editores geralmente focalizam o layout da interface, não
permitindo a especificação de aspectos dinâmicos da mesma;o SGIUs: apoiam todas as etapas relativas à construção de interfaces, não apenas aquelas referentes
à apresentação. Permitem a especificação (segundo um modelo pré-definido), ¿prototipagem",

suporte à execução e manutenção de interfaces, geralmente sem a necessidade de programação;

' Geradores de aplicação: ferramentas específicas para determinado domínio de aplicações.
Linguagens de 4u Geração (4GLs) comumente encontradas em SGBDs relacionais e sistemas do
tipo Hypercard são exemplos de geradores de aplicação.

^ Ao final do capítulo, são apresentados programas-exemplo implementados em algumas das
ferramentas discutidas. Tais exemplos visam 

"ornpu.u, 
as interfaces de programação (APIs) de toolkits

existentes com o API proposto para o ICMSCKiI.

3.2. Histórico
As primeiras ferramentas destinadas à construção de diálogos homem-máquina eram denominadas

"geradores de aplicação" ou "gerenciadores de tela" THARTSON_IilX_S9bj. Tais ferramentas não
utilizavam nenhuma metodologia para a modelagem de ãiálogos, supã.trndo apenas um número restrito
de estilos de interação (geralmente menus e formulários textuais), dispositivos de entrada, terminais e
tipos de aplicação.

Embora a idéia seja relativamente antiga, o termo SGIU ou UIMS (User Interface Management
System) foi utilizado pela primeira vez em 1982 IN{I¡ERS_95JI{ARTSON_HX_A9U¡. Intãrfaces
construídas através dos primeiros SGIUs er¿rm especificadas itt-ér de gramáticas ãu ünguagens de
programação sendo portanto ferramentas para programadores. SGIUs de última geração, por sua vez,
oferecem um ambiente integrado para projeto,- "piototipagem", testes, avaliação e implementação de
interfaces. Projetistas de diálogo, analistas e deiignerl pódm se utilizar de tais ferramentas sem a
necessidade de conhecimento de linguagens de programação, mÍN sim de uma linguagem de
representação de diálogos (oferecida pelo próprio SGIU), seja ela grétfrca ou textual. Grande parte dos
SGIUs utilizam os modelos de redes de transição, granánicas livres de contexto e modelo de eventos
[GREEN-s6] para a representação de diálogos. Tal modelo, juntamente com uma representação grâfica
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do lay-out da interface (geralmente, através de um editor gréfrco), possibilitam todas as atividades de
"prototipagem" e implementação da interface.

Do ponto de vista de implementação, a maioria dos SGIUs utilizam a técnica de geração de código-
fonte em uma linguagem pré-determinada þor exemplo, Smallt¿lk, C ou Pascal) ã ,", 

"orpiladò 
e

"link-editado" ao restante da aplicação.

Em relação as facilidades que oferece ao projetista, a evolução dos SGIUs passou por 4 gerações
[FIARTSON_HIX_s9a]:

. 1'geração: ferramentas simples para'þrototipagem" de telas;
t 2' geração SGIUs com suporte run-time, porém apresentando ainda um ambiente de

desenvolvimento com baixa funcionalidade e usabilidade;
t 3'geração: introdução de conceitos como orientação a objeto, manipulação direta e interfaces

gráficas. Persiste porém a baixa usabilidade das ferramentas;
¡ 4' geracão: SGIUs eficientes, apresentando boa usabilidade e funcionalidade. Adoção de

metodologia de desenvolvimento de interfaces de eficiência também comprovada;o Futuras gerações: utilização de recursos de inteligência artificial, tais como sistemas especialistas
de apoio ao desenvolvimento de interfaces.

3.3. Toolkits para a Construcão de lnterfaces
Flartson pfenTSON-fAX-89b1 define um toolkit como sendo uma biblioteca de rotinas destinada à

implementação de recursos de baixo-nível de interface. Tais rotinas podem ser acessadas a partir de um
SGIU ou do proprio código da aplicação. Duas restrições serão colocadas em relação à definição
anterior: a primeira em relação ao termo "baixo-nível" e a segunda, em relação à unicidade das rotinas
do toolkit. Um toolkit não apresenta necessariamente apenas rotinas de baixo-nível, pois rotinas que
implementam recursos de interação complexos podem ser definidas sobre rotinas localizadas em um
nível inferior, originando desta forma um toolkit organizado em camadas. Em relação à segunda
restrição, as rotinas do toolkit devem apresentar uma unicidade, ou seja, devem ser utilizadas em
conjunto para a construção de um todo integrado e não de forma independente [TRAINA_90].

Toolkits raramente oferecem suporte às fases de projeto da interface e especificação de diálogo,
sendo que a facilidade em se utilizar um toolkit é realmente verificada no momento da implementação da
interfage. Toolkits geralmente constituem partes integrantes de sistemas de janelas, SGIUs e ambientes
operacionais, como é o caso do X Intrinsics Toolkit para o sistema de janelas X Window e do Microsoft
SDK para o ambiente MS Windows. Toolkits podem ser classificados em 2 tipos principais
[MURRAY_e6]:

¡ Coniunto ou coleção de procedimentos "executáveis" a partir do código da aplicação. Constitui
a forma mais tradicional, encontrada em diversos proàutos þor eiemplo, Windows API e
XView), geralmente para alinguagem C;

¡ Coniunto de classes para ambientes de desenvolvimento orientados a objeto. É o caso do trabalho
aqui proposto. Neste caso, o termo rotina deve ser substituído por claise ou objeto, tornando a
definição de toolkit "biblioteca de classes,' ou class library.

A grande desvantagem em se utilizar toolkits está na dificuldade de uso, por serem geralmente
compostos por centenas de rotinas ou classes, cada qual destinada a um estilo de interação diferente.
Fica, portanto, a cargo do programador a escolha das rotinas ou classes adequadas e o devido controle
das mesmas durante a execução da interface.

Um aspecto importante que diferencia um toolkit de um SGIU é verificado na forma como o
gerenciamento (controle) da interface é feito. Em um software apoiado em um toolkit, tal gerenciamento
geralmente frca a cargo da aplicação , que realizachamadas ou envia mensagens aos objetoi da interface.
Por este motivo, um toolkit pode ser considerado uma extensão ou complemento da linguagem de
programação para a qual destina-se. Geralmente, os recursos obtidos com a utilização do toolkit são
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também conseguidos com a utilização diret¿ de primitivas da propria linguagem, porém a um custo de
desenvolvimento muitas vezes maior.

3.4. Srbfemas Gerenciadores de Interface com o Usuário
SGIUs constituem um avanço sobre os toolkits, pois estes são geralmente incorporados pelos

primeiros em um ambiente integrado de desenvolvimento de interfaces. Um SGIU é responsável por
todos os aspectos relacionados à execução e apresentação da inærface, dentre eles:

. Gerenciar os dispositivos de interação t¿is como teclado e mouse;
¡ Prever etratar erros por parte do usuário-final;
o Oferecer comandos de saída (escape, abort, undo, etc.) solicitados pelo usuário-final;
t Proporcionar feedback durarúe o process¿rmento de dados ou comandos fornecidos pelo usuário-

final;
r Suportar recursos de auxílio onJine (helps) ao usuário-final;
o Atualizar a tela de acordo com modificações ocorridas nos dados da aplicação;. Proporcionar recursos de edição de textos e campos textuais;
o Isolar a aplicação de tarefas relacionadas à interface (independência de diálogo);¡ Avaliar ou auxiliar na avaliação da interface;
¡ Permitir que o próprio usuário-final "customize" determinados aspectos da interface;¡ Notificar a aplicação sobre atuali zações feitas pelo usu¿írio-finar.

Bennet [BENNET-86] apresenta um modelo genérico (baseado no Modelo de Seeheim) que divide
um SGIU em quatro componentes basicos (figura 3.1), onde o fluxo de dados do usuário-final para a
aplicação e vice-versa são facilmente identificados: Apresentaçãolação, Gerente de diálogo, Tradutor de
aplicação e Base de dados do SGIU. O primeiro é responsável pela apresentação dos dadãs provenientes
da aplicação e obtenção dos dados do usuário-final via os dispositivos fisicos de entrada disponíveis
(teclado, mouse, etc.). Todos os detalhes de interação, como tipos de perifericos disponíveis, lay-out de
telas, janelas, menus, etc., estão isolados neste componente, permitindo mudanças nas linguagens de
ação e apresentação sem exigir alterações nos outros componentes ou na aplicação.

O mapeamento entre estruturas de dados da aplicação (arquivos, registros, variáveis, matrizes, etc.) e
estrutur¿ls da interface (menus, janelas, formulários, etc.) é tarefa do componente Gerente de diálogo.
Este recebe dados provenientes da aplicação para que sejam apresentados e, simetricamente, recebe
eventos (movimentos do mouse, pressionamento de uma tecla, etc.) do componente de
Apresentação/ação, enviando-os para a aplicação para que sejam processados. Em alguns c:rsos, o
Gerente de diálogo pode "tomar decisões" sem uma prévia .onrulø á apficação . Paramoviment¿r uma
janela (sem alteração no seu conteúdo) no vídeo, por exemplo, o Geiente de diálogo pode agir sem
consultar a aplicação. Já no caso da apresentação de um texto em uma janela, a ipliõação pãd. rct
requisitada para o envio do texto (por exemplo, através de um ponteiro para um arquivo ou uma matnz
de caracteres) que é mapeado paraa estrutura da janela e apresentadó no vídeo pelo componente de
Apresentação/ação.

Apresentação/
Ação

Gerente de
diálogo

{E Tradutor de
aplicação

Interface com a aplicação

Figura 3.1 - Modelo de Seeheim para SGIUs

BD do SGIU

Interface com o usuário
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O terceiro componente (Tradutor de aplicação) realiza o trabalho de comunicação entre o SGIU e a
aplicação. Requisições por parte do usuário-final são transformadas pelo Tradutor de aplicação em
chamadas de rotinas ou progra¡n¿ß que, por sua vez, podem enviar dados de volta para o SGIU para
serem apresentados como respostas as requisições do usuário-final.

O quarto componente, a Base de dados do SGIU, aÍÍnazena todas as informações necessárias aos
demais componentes. Dados armazenados nesta base de dados podem incluir características dos
dispositivos fisicos, atributos dejanelas, configurações da interface, etc.

3.5. Principais Sr.sfemas Existentes
Serão apresentados a seguir aþns dos principais toolkits e SGIUs existentes. Alguns deles, como é

o c¿lso dos sistemas para plataforma Windows tornaram-se produtos comerciais bastante populares,
enquanto que os outros (por exemplo, XView e Interviews) apresentam uso restrito a sistemas
colporativos baseados em UNIX e ambientes acadêmicos de pesquisa.

3.5.1. O SrHema XWindow

O sistema X Window [SCI{EIFLER-86]IPOUNTAIN_891, desenvolvido na década de 80 por um
grupo de programadores do MIT (Massachussets Institute of Technology), é destinado ao gerenciamento
de interfaces gráficas em ambientes heterogêneos de rede, comport* pot workstations baseadas em
displays do tipo bit-mapped de diversos fabricantes.

Pacotes no formato
X Protocol

Rede (TCP/IP, DECNet, Ethernet, etc.)

Teclado
Mouse

Tela da workstation

Figura 3.2 - Arquitetura do sistema X Window

Baseada em uma arquitefura do tipo "cliente-servidor", o sistema X Window permite que várias
aplicações utilizem os serviços de um ou mais servidores conectados à rede, sendo que cliente (x Ctent¡
e servidor (X Server) podem estar ou não residentes na mesma máquina. Cada aplicação possui uma ou
mais janelas, sendo que várias aplicações podem compartilhar um mesmo æ*idot, utilizando ou não
uma mesma janela.

2
ClienteI

RedeMouseTecladoTela

operacionalCamada dependente do sistema

Camada independente de dispositivos

Sistema

Cliente 2

xlib

Cliente I

xlib
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Requisições de serviços por parte das aplicações clientes são feias através dechamadas às primitivas
da biblioteca grátfica Xlib, desenvolvida originalmente em linguagem C, já que o X tilindow foi
inicialmente pdetado para ambientes UNIX. Portanto, a interface entre a aplicação e o servidor (API) é
realizadapelas rotinas da biblioteca XIib que, por sua vez, transforma tais chamadas em requisições que
são enviadas ao servidor na forma de pacotes através do protocolo X Protocol. Tais pacotes são
processados pelo servidor que realiza, através do sistema operacional da rniquina hospedeira, as
operações requisitadas (figura 3.2). Requisições feitas à biblioteca Xlib correspondem geralmente a
operações gráficas de desenho tais como XDrawRectangle ou operações relacionadas ao sistema de
janelas tais como XCreateWindow, não eúgindo nenhum tipo de resposta por parte do servidor.
Algumas requisições porém exigem uma resposta por parte do servidor por constituírem em operações
de consulta, tais como XQueryPointer, que retorna a posição corrente do cursor do mouse.

O programa servidor é responsável pelo gerenciamento de tela e dos perifericos de entrada (teclado,
mouse, etc.). Do ponto de vist¿ estrutural, o servidor é composto de uma camada independente de
dispositivos de hardware e sistema operacional; uma camada dependente do sistema operacional e uma
camada dependente dos dispositivos de hardware específicos (device drivers).

O núcleo do sistema X Window define os mecanismos e an estruturas para o gerenciamento de
janelas em um ambiente de rede de workstations. Ao contrário de outros sistemas tais como MS
Windows, Apple Macintosh e Digital Research GEM, que oferecem um gerente de janelas "embutido",
no X Window a política de gerenciamento de janelas é definida por um cliente ordinário, trat¿do de
forma semelhante a outras aplicações que utilizam o servidor. Além do sistema e gerente de janelas, um
terceiro componente denominado gerente de entrada realiza o controle de eventos gerados pelos
dispositivos de entrada, tais como o mouse e teclado, enviando tais eventos as janelas apropriadas.

Janelas criadas no sistema X Window são organizadas em estruturas hierárquicas, semelhantes a
árvores de diretórios em um sistema de arquivos (figura 3.3). Cada tela (worlcstation) possui a sua
estrutura de janelas, composta por uma "janela-raiz" (correspondendo à área total do vídeo) e um
conjunto de sub-janelas ('Janelas-filhas") que, por sua vez, podem originar nov¿ts sub-janelas. Sub-
janelas estão limitadas à énea e ao sistema de coordenadas determinados pela sua 'Janela-mãe", sendo
que uma sub-janela sempre sobrepõe a sua 'Janela-mãe" e as áreas que ultrapassam os limites da
'Janela-mãe" são cortadas (ctipped) e portanto invisíveis. Quanto às sub-janelas localizadas em um
mesmo nível (mesma'Janela-mãe"), a sobreposição ocorre de forma semelhante a uma pilh4 onde a
sub-janela localizadano topo sobrepõe todas as anteriores.

Janelas podem estar ou não mapeadas (mapped), isto é, visíveis na tela, sendo que uma janela pode
est¿r visível apenÍN se todos ¿rs su¡rs "ancestrais" também o estiverem.

O servidor realiza operações de entrada e saída apenas através de janelas. A janela correntemente
selecionada para receber eventos de entrada é denominada 'Janela-foco" e corresponde geralmente
àquela localizadano topo da pilha de sobreposição ou onde o cursor do mouse estâlocalizado. Qualquer
janela pode se tornar ou deixar de ser foco de entrada pelo gerente dejanelas, através de solicitações dos
clientes.

Raiz

)
3

4

5

Estrutura hierárquica

Filha Mãe

Sobreposição

Figura 3.3 - Hierarquia de janelas no sistema X Window
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Assim como a maioria das ferramentas de gerenciamento de interfaces, o X Window é orientado a
eventos. cada aplicação (cliente) contém um loop principal (main loop) que aguarda a ocorrência de
eventos gerados pelo usuário-final ou pela aplicação. Tais eventos são "despachados" via pacotes de
rede ao servidor, que os interpreta e execut¿ as ações apropriadas.

3.5.2. As Bibliotecas Xtib e Xintrinsics

A biblioteca XIib contém todas as rotinas utilizadas na comunicação erûre o aplicativo e o servidor X
Server via o protocolo X Protocol. Sobre a camada Xlib podem ser definidas tanto aplicações quanto
outras ferramentas ou bibliotecas de apoio à construção de interfaces. Tais ferramentas visam abstrair
detalhes de baixo nível das rotinas Xlib, tornando mais simples e direta a tarefa de construção da
interface. À camada localizada imediatamente acima da biblioteca Xlib é dado o nome de camada ou
nível de toolkit TLAINHART-911. Bibliotecas definidas neste nível þor exemplo XView, Interviews e X
Intrinsics) implementam estilos de interação (definidos na seção 2.8) tais como menus, botões e barras
de rolamento segundo algum padrão pré-definido como por exemplo OPEN LOOK e OSF/IVIotif. Tais
objetos são denominados widgets ("interadores", na terminologia aqui adotada) e constituem a principal
estrutura ou objeto tratado neste nível.

)oib
Toolkit
Intrinsics

Aplicação

Figura 3.4 - Camadas no sistema XWindow

Dentre os toolkit disponíveis para o sistema X Window, um deles, denominado X Intrinsics (também
conhecido como Xt ou X Toolkit), é definido como padrão pelo X Consortium, um grupo de empresas
que licenciam e comercializam versões do sistema X Window e Xlib específicas para o equipamento que
produzem. Dentre tais empresas, estão Apollo, Apple, Nl&Il, DEC, IP, Sun, IBM, Televideo e
Tektronix.

Basicamente, a biblioteca X Intrinsics representa a fusão de duas outras: Intrinsics, que constitui uma
abstração da biblioteca Xlib e define um modelo específico sobre o qual interfaces são construídas e um
conjunto de widgets Xaw (Athena Widget Set), construído sobre o Intrinsics. Enquanto o mecanismo
para construção e manipulação de elementos de interface é definido através das rotinas X Intrinsics, o
padrão de apresentação é definido pelo conjunto de widgels sendo utilizado. Portanto, aplicações
construídas sobre o Intrinsics podem utilizar o conjunto de widgets Xaw, OSF/IVfotit OPEN LOOK ou
qualquer outro disponível.

A biblioteca X Intrinsics é considerada pela maioria dos autores uma camada adicional (figura 3.4),
loealizada entre a camada XIib e o conjunto de widgets, também denominado 'tamada de toolkit".
Aplicações porém podem realizar chamadas a rotinas pertencentes a qualquer nivel da estrutura , desde
as primitivas da camada Xlib até as rotinas de alto-nivel da camada de toolkit.

3.5.3. O Tootkit lnteruiews

Desenvolvido na Universidade de Stanford, o toolkit lnterviews [LINTON_90] destina-se à
construção de interfaces gráficas para o sistema de X Window, apresentado grande flexibilidade na
composição de objetos de interação (interadores) que compõem a interface.

Construído segundo o paradigma de orientação a objetos, o Interviews consiste de uma biblioteca de
classes (class library) para a linguagem C++. Tais objetos , urna vez definidos (instanciados) , são
"link-editados" ao código da aplicação através da inclusão da biblioteca Interviews. Tanto a aplicação
quanto o sistema de janelas são independentes da interface gerenciada pelo Interviews.
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Objetos que compõem uma interface construída sobre o Interviews são classificados em três
categorias principais , cada qual correspondendo a urna super-classe (ou classe-base) e
conseqüentemente, a uma hierarquia de objetos. Objetos são definidos como sub-classes de uma das
super-classes ou como composições de objetos de uma mesma super-classe ou de super-classes distintas
(objetos compostos). As três principais super-classes do sistema Interviews são:

r Interactor: objetos de interação ou interadores, destinados à troca de informações com o usuário-
final. São derivados da super-classe Interactor e compostos por sub-classes denominadas Scenes
(cenas) que, por sua vez, também são interadores. Cenas definem ¿!s regras para a composição de
interadores, tais como: sobreposição, alinhamento, encapsulamento, etc. Cenas podem ser
classificadas em quatro tipos: Box; áreas retangulares verticais (vbox) ou horizontais (hbox) que
compõem interadores de forma alinhada; Glue: deñnem espaçamentos horizontais ftglue) ou
verticais (vglue) entre componentes de uma cena; Tray: interadores que definem atributos de
posicionamento entre cenas que se sobrepõem; Deck: cena composta por vários Interactors
sobrepostos onde apenas o interador localizado no topo é visível; Monoscences: cenas compostas
por apenas um componente. Utilizados geralmente como "invólucros" para outros interadores tais
como bordas (frames) para dialog boxes ou viewports para suportar interadores maiores que o
espaço disponível;

' Graphic: objetos gráficos, tais como polígonos, retas e círculos são derivados da super-classe
Graphic' Tais objetos apresentam seus próprios sistemas de coordenadas e contexto grá, lco;¡ Text: textos são estruturados na forma de palavras ou sentenças e mantidos em objetos derivados
da super-classe Text. Objetos do tipo texto são compostos por cláusulas (também sub-classes de
Text) que, por sua vez, definem estratégias paraadistribuição de textos no espaço disponível.

As super-classes, ou classes-base definem o protocolo de comunicação (métodos para a manipulação
do objeto) para todas as sub-classes da hierarquia. Classes compostas definem o protocolo adicional
necessário aos elementos da composição, envolvendo operações como inserção e remoção de elementos.

3.5.4. OTootkitWiew

O toolkit XView (X Window system-based Visual/Integrated Environment þr l{orkstations)
[{ELLER-9O], desenvolvido pela Sun Microsystems, destina-se à construção de interfaces sobre o
sistema X Window, baseado no padrão OPEN LOOK, definido pela Sun em conjunto com a AT&T.

De acordo com a estrutura em camadas apresentada pelo sistema X Window, o toolkit XView
localiza-se sobre a biblioteca Xlib, tornando-sé equivalente ao toolkit Xt Intrinsics acrescido de um
conjunto dewidgets (widget ser) definido segundo o padrão opEN LooK.

3.5.4.1. Organização do Tootkit

Assim como a maioria dos toolkits do gênero, o XView é apoiado no paradigma de Orientação a
Objeto. Classes são organizadas em uma estrutura hierárquica (figura 3.5), ondeàbjetos localizados a
níveis inferiores (sub-classes) constituem especializações daqueles localizados a níveis superiores
(super-classes) e todos os objetos pertencentes à hierarquia têm como única super-classe å chsse
Generic Object.

Classes, também denominadas packages, definem as características visuais e funcionais dos objetos a
ela pertencentes. Tais características estão associadas geralmente a estilos de interação implementados
pelas classes tais como menus, botões, campos de edição, etc. No caso de janelas, a especialização
ocorre segundo a aplicação das mesmas, como é o caso de janelas para a edição de textos (rext
subwindow) ou apresentação de gráficos (canvas subwindow).

Objetos do XView podem ser visuais ou não-visuais. Objetos visuais incluem janelas, barras de
rolamento, ícones, etc. Objetos não-visuais como por exemplo, server e screen são invisíveis, porém
contêm informações e funcionalidade reracionados a objetos visuais.
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A super-classe Generic Object (XV_OBJECT) define as propriedades comuns a todos os objetos
pertencentes à hierarquia como por exemplo, a janela proprietriria (owner) do objeto. A medida em que
especializações, relacionadas à aparência e/ou funcionalidade são necessárias, sub-classes devem ser
utilizadas. Caso determinada classe não apresente as propriedades desejadas, nov¿rs sub-classes podem
ser definidas, sejam estas pertencentes ou não a classes já existentes. Isto toma o XView um toolkit
extensível.

A interface de programação (API) do sistema XView foi concebida de forma a facilitar a criação e
manipulagão de objetos através de um número pequeno de procedimentos que recebem, como
argumentos, listas geralmente extensas de parâmetros. Tal mecanismo, denominado "mecanismo
baseado em atributos", permite a chamada de procedimentos com número variável de parâmetros na
forma de tuplas (geralmente pares) do tipo atributo-valor(es), onde o atributo identifica a propriedade do
objeto que irá receber o valor (ou valores) especificado no segundo elemento (valor). Utilizando
construções do tipo "atributo-valor", o programador define os objetos da interface especificando apen¿rs
aquelas características que diferem dos valores definidos como default paraa classe.

O fluxo de controle de execução de um programa XView é denominado "baseado em eventos" (ou
"baseado em notificação", segundo a terminologia XView ), facilitando desta forma o gerenciamento de
interfaces gráficas. A estrutura de controle principal localiza-se em um processo separado da aplicação,
denominado notifier. A t¿refa basica do notifier consiste em receber eventos do servidor (X Server) e
executar os procedimentos correspondentes da aplicação denominados callback procedures.

O processo de construção de uma interface baseada no sistema XView passa por duas etapas
distintas:

' Configuração ou setup da interface: nesta fase, os objetos da inærface são insta¡rciados e
configurados ('customizados") pelo mecanismo atributo-valor, descrito anteriormente;

¡ Ativação da interface: chamada ao procedimento xv_mainloopQ, que inicia a execução do loop
principal de recepção e tratamento de eventos pelo notifier.

Panel

CanvasText

IconScrollbarOpenwinTtyFrame

Window
Image
Server

MenuFontFullscreenDrawableCursorScreenServer

Generic
Object

Fígura 3.5 - Híerarquia de classes no toolkit XView
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3.5.4.2. Classes de Objetos

Objetos pertencentes à hierarquia de classes do XView podem ser classificados em genéricos
(também denominados "objetos abstratos') e específicos. Objètos genéricos constituem super-classes
para objetos mais específicos, não sendo portanto diretamente instanciáveis pelo programador. Objetos
específicos correspondem geralmente a objetos de interação, diretamente instanciáveis pelo
programador. Dentre os principais objetos específicos, temos:

o Frames: são classificados em base frames e pop-upframes. Base frames, de um modo geral, são
janelas (windows) que podem ser moviment¿das e sobrepostas na tela. A ârea delimitada por um
frame pode ser utilizada por outros frames (denominados subframes) ou subwindows (desôritos a
seguir). Neste caso, os limites doframe proprietario são respeitados pelo gerente de janelas. Base
frames , ao contrário de subframes, têm como janela propri etâna a 'Janela- raiz" (roãt window) do
sistema de janelas X \Vindow, ou seja, a érea tot¿l do vídeo, onde divers os base frarmes
(pertencentes ou não à mesma aplicação) podem ser apresentados, movimentados e sobrepostos.
Pop-upframe,s, por sua vez, são destinados a tarefas esporádicas, tais como: fomecimentode um
parâmetro para a execução de um comando (command frame), visualização de hetps (help
frames) e pedidos de confirmação (notices). Pop-up frames possuem a característica de serem
automaticamente removidos da tela logo após a execução da tarefa ou fornecimento de uma
resposta por parte do usuário-final. Caso o usuário-final deseje manter o pop-up frame visível,
este pode fazê-lo através de um recurso denominado pushpin (característica do padrão OPEN
LooK) que permite fixar e remover oframe datelano momento desejado;¡ Subwindows: ao contrário de frames, subwindows não podem ser definidos de forma
independente, isto é, sem um fra^" o, outra janela proprietririà . Subwindows estão limitados às
dimensões do frame ao qual pertencem, podendo ser movidos e re-dimensionados dentro de tais
limites. A operação de sobreposição entre subwindows não é permitida;

t Canvas: subwindows destinados à apresentação/ediçãode dados gráficos como figuras e imagens.
A área total permitida para desenho, que pode ser maior qu" u área visívél do canvãs, é
denominada paint window, sendo que a área visível é denominadaview window. A visualização de
áreas "escondidas" do paint window é feit¿ através das operações de "rolamento" (scrolling)
vertical e horizontal proporcionadas pelo objeto scrollbar;

o Text subwindows: subwindows específicos para a edição de textos segundo o modelo OPEN
LOOK;

o Panels: painéis são utilizados na definição de áreas de controle, onde objetos como buttons Qtanel
buttons) e prompts de entrada textual (panel text) são posicionados. A área delimitada pór u.
subwindow do tipo panel é invisível, isto é, não apresenta bordas visíveis;o Menus: o XView oferece três tipos de menus: pop-up menu: surge na tela quando usuário-final
pressiona o botão de ativação de menu (geralmente o botão central do mouse) com o cursor
localizado sobre a janela; pult-right menu'. utilizado na construção de sub-menus, apresentados à
direita do menu principal; pull-down menu: são ativados verticalmente, a partir de iuttons (panet
buttons) pertencentes a um panel;

¡ Scollbars: objetos que, associados a subwindows, proporcionam o recurso de "rolamento"
(scrolling) da área visível (view) da janela. De acordo com o padrão OPEN LOOK de
apresentação, um scrollbar assemelha-se a um elevador, móvel através do mouse e preso a um
cabo (horizont¿l ou vertical) que corresponde à dimensão daâreavisível da janela.

3.5.5. O SGIU GROW

O sistema GROW (Graphical Object l\'orkbench) [BARTH_S6] , desenvolvido no MIT, destina-se
à construção de interfaces gráficas para a plataforma Xerox t lõ0. pmbora não esteja apoiado em um
sistema de janelas ou padrão de interface já estabelecidos, este trabalho merece especiál destaque por ser
uma ferrament¿ orientada a objeto que utiliza conceitos similares aos adotados no trabalho aqui
proposto. Dentre as características do sistema dest¿cam-se:
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¡ Sistema gráfico orientado a objeto: o núcleo do sistema GROW é composto de objetos gráficos
que podem ser utilizados diretamente ou especializados quando necessário; Objetos gráficos são
organizados em uma estrutura hierárquica onde atributos e métodos podem ser compartilhados
através do recurso de herança;

o Relacionamento entre objetos: além da especialização, objetos podem ser inter-relacionados
através de composição e dependência gráfica. O recurso de composição permite que vários objetos
sejam combinados e tratados como um objetos único. Dependências gráficas são especificadas
entre atributos de objetos gráficos, que desta forma proporcionam relacionamentos de continência
e conectividade;

. Separação entre interface e aplicação: GROW é implementado como um conjunto de objetos
gráficos independentes da aplicação. A comunicação entre interface e aplicação é feita através da
troca de mensagenS definidas pelo GROW e pela própria aplicação.

O sistema GROW é implementado na linguagem Strobe, através da qual são definidos objetos,
estruturas de composição e dependências gráficas. Objetos contêm atributos, denominados slots, que por
sua vez podem representar propriedades (dimensões, tipos de linha, etc.), métodos escritos em LISP e
dependências entre atributos, denominadas facets.Interfaces são criadas no sistema GROW através de
um editor denominado SOW, onde são definidos a estrutura, dependências, extensões e interface com a
aplicação.

3.5.6. O SGIU Garnet

O sistema Garnet [N[YERS_9O] utiliza o conceito de interadores para a construção e gerenciamento
de interfaces. Ao contrário de outros sistemas tais como o toolkit Interviews e o próprio ICMSCKiI que
relacionam interadores diretamente com técnicas de interação (menus, botões, etc.), o sistema Garnet
define interador como um 'tipo abstrato parametnzáwel" que generaliza todas as técnicas de interação
existentes (considerando os dispositivos de interação mouse e teclado): seleção, posicionamento,
orientação, texto e caminho. Tais tipos são totalmente customizáveis tanto em relação ao comportamento
quanto à aparência (look-and-feel) permitindo a definição de objetos de interface específicos para a
aplicação sem a necessidade da criação de sub-classes como na maioria dos toolkits e SGIUs existentes.

De forma análoga ao modelo MVC, o Modelo de Interadores separa comportamento e aparência em
componentes distintos porém (segundo o autor) com um griÌu de independência superior ao
proporcionado pelo MVC. A facilidade de criação de interfaces, aliada à grande flexibilidade oferecida
pelo conceito de interador pode ser resumida nas seguintes características:

o Separação entre interface e aplicação (independência de diálogo);
o Encapsulamento (abstração) do gerenciamento de entrada;
. Facilidade de geração de interfaces seja através de ferramentas de construção ou programação;
o Facilita o processo de "prototipagem" ráryida
¡ Facilita a reutilização de código;
e Permite múltiplos comportamentos associados a um mesmo objeto;
. Suporta múltiplos dispositivos de interação;
¡ Facilita o gerenciamento defeedbacÊ semântico por parte da aplicação;
¡ O sistema Garnet foi implementado em Common Lisp e utiliza o sistema de janela )(/l I em

plataformas Maclntosh. Além de uma biblioteca de baixo nível contendo objetos (Garnet toolkit),
o sistema inclui uma ferramenta visual para aconstrução de interfaces denominada Lapidary.

3.5.7. O Sisfema Windows

O sistema Microsoft Windows lançado em 1985 é hoje o mais popular ambiente operacional gráfico
para arquitetura IBM-PC. Tornou-se realmente viável a partir da sua versão 3.0/3.1(1990) sendo
que sua versão mais recente, denominada Windows 95, teve seu lançamento em 1995. O sistema
Windows apresenta especial importåncia para o trabalho proposto pois constitui a plataforma sobre a
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qual está sendo construído o protótipo do ICMSCkit. Serão apresentadas- a seguir as principais
características do sistema Windows destacando a sua interface de programação (API).

3. 5.7. 1 .S istema de J an elas

- _O 
sistema de janelas do Windows, ao contrário do sistema X Window, apresenta um estilo pré-

definido e único sendo este compartilhado por todas as janelas definidas- nas aplicações seido
executadas. A estrutura da janela é composta basicamente por uma barra de título, um menu do sistema
contendo funções como maximizar e minimizar a janela, uma barra de menus contendo comandos
específicos da aplicação e uma ârea de trabalho denominada área cliente cujo controle fica a cargo da
aplicação (figura 3.6).

Menu do
sistema Barra de

título
Botlio para
minimizar

Botão para

Barra de maxüruzar

menus

Barra de
rolamento
vertical

Barra de rolamento
horizontal

Figura 3.6 - Estrutura básica de uma janela padrão Windows

As^janelas da aplicação são criadas a partir de uma classe também definida pelo usuário (o sistema
não oferece uma classe de janela genérica pré-definida). Várias classes podem ser definidas e várias
janelas podem ser criadas (instanciadas) a partir de tais classes.. A criaçáo de uma janela passa pelas
etap¿s de configuração (setup) da classe, registro da classe e instanciação da janela. Na etapa de
configuração, as seguintes propriedades da classe são definirlas:

l) Procedimento da janela: função responsável pelo tratamento de todos os eventos associados à
janela;

2) Ícone e cursor para a janela;
3) Cor de fundo paru aárea cliente;
4) Barra de menus;
5) Função de desenho utilizada quando a janela é redimensionada vertical ou horizontalmente.

Á¡ea cliente

Arquivo Editar Localizar ?
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Após a configuração das suas propriedades, a classe é registrada, estando-desta forma disponível
para ser instanciada dentro da mesma ou de outras aplicações Windows. Após instanciada, a janela pode
ser manipulada pela aplicação através de funções da API e através de um mecanismo de troca de
mensagens. A aplicação pode enviar mensagens ao Windows e vice-versa, sendo que mensagens
recebidas são tratadas pelo procedimento de janela (window procedure) associado a classe de janela na
fase de configuração. O procedimento de janela apresenta um papel fundamental em uma aplicação
Windows pois realiza o tratamento de todos os eventos recebidos pela janela durante a execução da
aplicação. Dentre os principais eventos tratados pelo procedimento de janela, estão:

WM_CREATE: recebida no momento em que a janela é cnada (instanciada);
WM_SZE: recebida quando a janela é redimensionada pelo usuário-final;
WM-PAINT: recebida sempre que a área cliente da janela deve ser atualizaÅa;
WM-COMMAND: recebida quando um comando tal como o pressionamento de um botão é
executado na janela ou um item de menu é selecionado;
WM_CLOSE: recebido quando a janela é fechada pelo usuário-final.

3.5.7.2. Principais Tipos de Janelas no Sistema Windows

Janelas no sistema Windows podem ser classificadas em dois grupos principais:

o PopuP windows: utilizadas na construção de caixas de diálogos e formulários que geralmente são
modais e sobrepõem a janela da aplicação;

r Child windows ou 'Janelas-filhast': são geralmente componentes de caixas de diálogos e

formulários tais como botões, barras de rolamento, etc.

"Janelas-filhas" comunicam-se com sua 'Janela-mãs" Qnrent window) e vice-versa através de troca
de mensagens sendo que mensagens provenientes de 'Janelas-filhas" são tratadas pelo procedimento de
janela da sua'Janela-prop netana" .

O sistema Windows oferece um conjunto de classes de 'Janelas-filhas" denominadas "controles".
Controles são utilizados na construção de estilos de interação tais como botões , barras de rolamento,
caixas de lista, etc. Os principais controles pré-definidos no sistema Windows são:

¡ Button ou botão: controles que, quando acionados (geralmente através do mouse) executam um
comando da aplicação ou simplesmente alte¡irm o seu estado de "solto" para'þressionado" ou
vice-versa. Os principais estilos de botões são: pushbutton: utiliz-ados geralmente para executar
um comando da aplicação; radio button: apresenta comporüamento semelhante a botões
mutuamente exclusivos para a seleção de estações de rádio. Podem assumir 3 estados: "inativo",
"ligado" e "desligado"; checkbox: utilizados como o'chaves" que ativam ou desativam determinada
função. Pode assumir os mesmos estados do radio button;

o Scrollbar ou barra de rolamento: utilizada para "rolar" vertical ou horizontalmente a ârea
cliente da janela;

¡ Edit: entrada e edição textual de dados;
¡ Static: caixa de texto do tipo read-only utilízada apenas para a apresentação de informações. Não

trata eventos de interface;

' Listbox: caixas de lista contendo texto e/ou ícones para seleção única ou múltipla.

Além das classes pré-definidas apresentadas anteriormente, o Windows permite a definição de
controles "customizados" a partir de classes já existentes. Tais controles, denominados owner-draw,
herdam o comportamento da classe-base da qual foram derivados porém têm sua aparência e

funcionalidade controlados pela aplicação (window procedure da'Janela-mãe").

3.5.7.3. Recursos

Grande parte dos objetos de interface no sistema Windows podem ser criados em tempo de execução
ou através de recursos (resources) definidos na forma de scripts e "link-editados" no código da
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aplicação. Os principais tipos de recursos suportados pelo Windows são: ícones, cursores, menus, caixas
de diálogo, fontes, bitmaps e strings de texto. Recursos constituem uma característica particular do
sistema Windows, não sendo tratados portanto pelo ICMSCKiI.

3.5.7.4. A Camada Gráfica

A camada responsável pelo tratamento de objetos gráficos no sistema Windows é denominada GDI
(Graphic Device Interface). Os tipos de gráficos suportados são figuras vetoriais bidimensionais e
imagens bit-mapped. Uma terceira estrutura grárfrca denominada metafile permiæ a representação tanto
de gráficos vetoriais quanto de imagens bbmapped.

O componente do ICMSCKit diretamente relacionado à GDI é o módulo GOL (Graphic Objects
Library) descrito no próximo capítulo.

3.5.7.5. O API do Sisfema Windows

A interface de programação (API) nativa do sistema Windows (Windows API) contém um grande
conjunto de rotinas em linguagem C, cuja utilização é em muitos casos complexa devido ao baixo nível
das mesmas. Um programa simples escrito utilizando-se o Windows API contém geralmente várias
páginas de código (ver listagem I) de dificil interpretação e manutenção. Um dos motivos de tal
complexidade é devido à forma de tratamento de eventos de inærface que fica a cargo da aplicação. Esta
deve ser "submetida" a uma estrutura de tipo switch...case que interpreta e trata ¿N mensagens
recebirlas da interface (figura 3.7)

Figura 3.7 -Tratamento de eventos no sistema Windows

Dentre ÍN mensagens trat¿das pela aplicação, a mensagem WM_PAINT é a mais importante. Esta é
gerada sempre que a área cliente da janela deve ser atløtlizaÅa, isto é, "desenhada" pela aplicação.
Portanto no sistema Windows, o controle de atualizaçäo das janelas fica a cargo da aplicação que recebe
e trata mensagens WM_PAINT.

A compleúdade de implementação e manutenção de código apresentada pela biblioteca nativa do
sistema Windows fez surgir ferramentas de programação que simplificam o processo de codificação de
programas Windows. Dentre as ferramentas existentes, ¿ts bibliotecas de classes (class libraries)
Borland OWL e Microsoft MFC merecem especial atenção pois foram construídas para a linguagem
C+r e utilizam conceitos semelhantes aos adotados no ICMSCKiI. Tais bibliotecas utilizam-se dos
conceitos de encapsulamento, abstração, herança, e troca de mensagens para a construção de objetos de
interface [MURRAY-96]. Tais objetos são instanciados a partir de classes pré-definidas e
"customizáveis" destinadas à construção de janelas e estilos de interação. Em ferramentas deste gênero,

switch (Message)
t

case !iM_CREÀTE:

/* rotinas de inicialização da janela */

case ü7M_COMI4AND:

/* tratamento de controles selecionados pelo usuário */

Case !ÙM-DESTROY:

/* destruição da janela */

case !iM_PÀINT:
/* rotinas de desenho da janela *,/
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a chamada convencional de procedimentos é substituída pela execução de métodos pertencentes às
classes da biblioteca.

A listagem II apresenta um exemplo de aplicação implementado através do toolkit Borland O\ryL.

3.6. Hello World I
As listagens de I 1^IV apresentam progr¿rmas onde são criadas janelas contendo um botão do tipo

push button (opção "Quit") e o desenho de um retângulo na área de trabalho (figura 3.S) d¿ ¡anetautilizando os toolkits Windows API, Borland OWL, Sun XV¡ew e o ICMSCKiI, reipectivamente. Esta
comparação tem como ñnalidade a análise das inærfaces de programação (APIs) dos quatro toolkits,
onde ficam evidentes as vantagens em se utilizar um API o¡enà¿o a objãto como o Borland O\.ryL ou o
ICMSCKit em relação ao ApI definido para o Windows SDK.

Figura 3.8 - lnterface do programa-exemplo

O programa consiste basicamente de uma janela principal (main window),um botão do tipo push
button que finaliza a aplicação ao ser pressionado e uma 

"ttu.u¿u 
à camada grâfrcado toolkit juru o

desenho de um retângulo de borda corlþreta" e cor de preenchimento 'obranca". As listagens são
apresentadas a partir da próxima página.

I *!tÈÉi:j:t¡g

t#[ffi$

gEE
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Listageml-Exemptode aplicacão utilizando Windows API
/ **** * * * ****************************************************

Tiindows ApI Example program
** * * * * * ** * * ** * ** * ** * ** * * * * * * * ** * ** ** ** * * * ** * *** *** * ********.* /

HET,LO. H

#defj-ne szAppName "Hello"
void DoPaint (HVilND hI¡Ind) ,.

long EAR PASC.AI Ì{ndproc (HûùND, unsigned, TitORD, LONG) ,

HELT,O. C

#include <windows.h>
#include "hel1o.h"

int PÀscAl I¡Iinl"fain(HANDLE hrnstance, HANDLE hp.revrnstance,
LPSTR lpszCmdline, int nCmdShow )

{

ViNDCLASS wndClass;
MSG msq;
H!ùND hI¡Ind;

*
*

Register window class style if first
instance of this program.

if ( !hPrevfnstance )

{

wndClass. style
wndCI as s . lpfn!ùndproc
v¡ndClass. cbClsExtra
wndClass. cbÌündExtra
wndClas s . hfns tance
wndClass . hlcon
wndClass . hCursor
wndClas s . hbrBackground
wndClas s . lps zMenuName
wndClass . lps zClassName

CS-HREDRATT I CS-VREDRATf ,.

TiìIndProc;
0;
0;
hlnstance,'
Loadrcon (NULL, IDI_APPLICATION),-
LoadCursor (NULL, f DC_.ARROW ) ,.

GetStockObject (ÍrlHITE BRUSH ),.
szAppName,'
szAppName;

if ( !RegisterClass (cwndClass) )

return FALSE;
)

* Create and display the window.

hltlnd = Createtrrlindow ( szAppName,

"T¡Iindows SDK APf Example Program",
WS-OVE RI,AP PE DI,Ùr NDOVf ,
20, 20, 4OO, 4O0,NULL, NULL,hfnstance,NUIL) ;

Showlilindow (hVÍnd, SVü_SHOVüNORMAL ),.
UpdateÏüindow (h}ünd ) ;
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¡'¡hile
t

(GetMessage(&msg, NUIL, O, O))

TranslateMessage (cmsg ),.
DispatchMessage (çmsgr ),.

)

return 0;

/ * --______
function lilndproc
Handles aI1 messages recej.ved by the window

--------* /
longr FÀR P-A,SC.AÍ, Iilndproc (HVitNÐ hvilnd, unsigned Messag,e,

VÍORD wParam, LONG lparam)
t

static HViIND hButton;

switch (Message)
t
case ViM_CREAîE:
hButton = Createlilindow ("button"r "&euit",

T¡ÍS-CHILD I TÂTS-VTSIBLE I BS-PUSHBUTTON ,
5,L0,40,25,
hlilnd, L,
( (LPCREATESTRUCT) lParam) -hlnstance, NUIL) ;

return 0;

case ViM_PAINT:
Shor^rlilindobr ( hBut t on, SIII_SHOüINORì{Àt ),.
Updat elalindow ( hButt on ),.
DoPaint (hÏ¡Ind) ;
break;

case V|IM_COMMAND:

case IiM_DESIROY:
PostQuitMessage(0),.
break;

default:
return De f'lilindowproc ( hllrlnd, Me s s a ge, r"rp aram, 1 p ara¡n) ;

)

return 0i

void DoPaint (HIíNÐ hlfnd)
{

HDc hdc;
PAINTSTRUCT ps,.

hdc = Beginpaint (hVûnd, &ps) ,.

SelectObject (hdc, Createpen(PS_SOIID, L, RGB (0, 0, 0) ) ) ;
SelectObject (hdc, CreateSoLidBrush(RcB (255,255,255) ) ) ;
Rectangle (hdc, 20, 70, j-00, 1OO),.
ValidateRect (hlilnd, NULI) ,
EndPaint (hVfnd, eps ) ;
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Listagem II - Exemplo de aplicacão utÍlizando Borland OWL

/ / ** * ******************************************
// HELLOAPP.HPP
/ / *********************************************
#ifndef _HELLoAPP H
#define HeL¡oApp-H

#include <applicat.h>
#include <hellownd.hpp>

class THelloÀpplication : public TÀpplication
{

public:
THelloApplication (tpCSTR name) : TÀpplication (name) { } ;
-THelIoApplicarion ( ) ;

protected:
virtual void InitMainüIindowO ;
THel I oüIindow *pÈMaintilindow ;

t;
#endif

/ / *********************************************
// nnr,r,omgD.Hpp
/ / ** ** *****************************************
#ifndef _HELLOT¡¡ND_HPP
#define HELLOI¡¡ND Hpp

#define ID_QUIT j.OO

#include <framewin.h>
#include <button.h>

class THelloI¡Iindow : public TFrameÏ¡Iindow
{

public:
THelloT¡Iindow(Trilindow *parent, const char far *title),.
-THe1l_olr/indow ( ) ;
void Cmeuit O ;
void Pai.nt (TDC &dc, BOOL erase, TRect &rect) ,.

protected:
TButton *ptButton,

DECIARE_RESPoNSE T.ABLE ( THelIowindow) ;ì.I,

#endif

// *********************************************
// HELLOAPP.CPP

/ / *** * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *
#include <helloapp. hpp>

THelloApplication : : -THe11oÀppJ_i cation ( )
{

I
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delete ptMaintilindow;

void THelloApplication: : fnitMainWindow ( )
{

ptMainfÙindol¡t = nel¡t THelloüIindow(NUT.I, "Borland ol¡¡ìL API Example Program,');
S e tMainTirlindow ( ptMainWindow ) ;

)

int OwlMain(int, char *fi)
t

int ret,-
THelloApplication *ptApp = ¡¡erôt

THelloÀpplication("Borland OIûL API Example prograrn"),.
ret = ptÀpp->RunO,.
delete ptApp;
return ret;

Ì
/ / ** * * * ****************************************
// nrrr,owr,¡D. cpp
/ / * )t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

#include <he1lownd.hpp>
#include <gdiobjec.h)
#include <co1or.h>

DEFINE_RES PONSE_TABLE 1 ( THe I 1 oWindor¡r, TFramellllindow )
EV_COMMAND ( ID_QUIT, Cmeuir),

END-RESPONSE-TÃBLE,.

THellovüindow: :THelloviË-ndow(TÍtindow *parent, const char far *title)
: TFramelnTindow (parent, title)

{

Attr.X = 20;
Attr.y = 20¡
Attr.!rf : 400;
Àttr.H = 400;
ptButton = neür TButton(this, ID_QUIT, r&Quitx, 5, L0, 40, 25);

THe1loüIlndow : : -THellofüindow ( )
{

delete ptButton,.
)

#pragmra argsused
void THelIolilindor,r: :paint (TDC edc, BOOL erase,
{

TBrush üthite(TColor(255, 2SS | 2SSl ) ;
TPen Black(TColor(0, O, 0) );
dc. SelectObj ect (Wtrite) ;
dc. SelectObj ect (81ack) ,.

dc.Rectangle(20, 70, !20, Il.O);
)

void THetloT^Iindoh¡: : Cmeuit ( )
{

Closel{indow O ;
)

TRect &rect)
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Listagem lll - Exemplo de utilizando Wiew
/******* ****************************************************

Sun XView ApI Example program
************************************************** ********* /

#include <xview.h>
#incLude <frame.h>
#include <panel.h>
#include <canvas.h)
#include <xv xrect.h>

/* Frame instantiation */
frame = (Frame) xv_create (NULI,, FRÀME,

FRAME_LABEL , "XView ApI Example program"
xv_r'ITDTH , 400 ,
xv_HEIcHT , 40O ,
FR.AME_SHOI4I_FOOTER, TRUE,
FRAME_NO_CONFTRM , FA.ISE ,
NULT,);

void Quit O ,-

void canvas_repaint3roc O ;

Frame frame;
Panel panel;
Canvas canvas;

main(argc,argv) {

/* fnterface setup */
xv_init (NUT,L) ;

/* Quít callback function */
/* Canvas repaint function */

/* Frame object */
/* Panel object */
/* Canvas object *,/

/* start XView */

P.AI,IEL HORIZONTAJ,

"Quit"
Quit ,

CANVAS,

canvas_repaint_proc
TRUE,

o,
40,
TRUE ,
TRUE ,

/* Panel
Panel- =

instantlatj-on */
(Panel ) xv_create (frame, P.ANEL

PA¡VET.-I,AYOUT

NUT,I,) ,

/* Panel button instantiation */
(void) xv_create (pane1 , pÂìüEr._BUTToN

P.A}IE T._I,ABEL-S TR I NG

P.ANEL-NOTIFY-PROC
NULT,) ,.

/* Canvas instantiati-on */
car¡vas = (void) xv_create (frame ,

C.ANVAS_REPAINT-PROC ¡
CANVÄS-X_PAT NT_VüI NDOId,
XV-X
xv_Y t
C.ANVAS_AUTO-SHRINK ,
cAtwå,s_AuTo_ExP.AlID ,
NUTL);

/* Starts main loop */
xv_main_loop (frame) ;
exit (0 ) ,.

)
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/* Exj-t, program */
void euit0 t
xv_destroy_safe (frame) ;

)

/* Draw a rectangle object in canvas axea */
void canvas_repaintjroc ( canvas , paint_window, dpy, xwin, xrects )Canvas canvasr.
Xv_ltindow paint_window;
Dj-splay *dpy;
ûIindow xwin;
Xv_xrectList *xrectsi
{

æ, qc,.

gc = DefauItGC (dpy, DefaulÈscreen (dpy) ) ;
/* clear canvas * /
XClearlüindo¡¡ (dpy, x¡¡in) ;
/* Draw the rectangle */
XDraúrRectangle (dpy, xwin, gc,20,3O, 1OO, 1.00) ;
l
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Listagem lV - Exemplo de aplicacão utilizando ICMSCKIí
//***********************************************************

fCMSCKit ApI Example program
************************************************************/
#include I'ICMSCKIT.Hpp,

void Quit (Event*),.

void ICMSCKiTMainO {

/* callback para finalização do programa */
void Quit(Event *event)
{

Applicarion. euir O ;
l

/* Define a janela principal da aplicação */
stdüIi-ndow Myvlindow ( "rcMscKit Apr Exampre program" ,20 ,20 , 400 , 4ool ;

/* Define um objeto Retâng:ulo */
r Re ct angr e MyRe ct angr e ( cMyTalindorn¡, & s ysBl ackpen, c s yslilhi t eBrush,

20,7O,100,100) ,.

/* Defi.ne um botão do tipo push button */
PushButton MyButton(cMyTafindow, ..euit,,, 5, LO, 40, 25,

Mylalindow. Show ( ) ,- /* Mostra a j anela */
Application.EventloopO,. /* Inicia a execução */

Quit) ,'
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3.7. Conclusões 

Ferramentas de apoio à construção e gerenciamento de interfaces podem ser classificadas em toolkits 
e Sistemas Gerenciadores de Interface com o Usuário (SGIUs). Toolkits são definidos como biblioteca 
de rotinas ou classes que permitem a definição e controle de elementos de interface e estilos de interação. 
São ferramentas destinadas a programadores, sendo portanto, considerados extensões da própria 
linguagem de programação para a qual foram construídas; SGIUs por sua vez, constituem complexos 
ambientes de desenvolvimento e execução de interfaces que contêm, entre muitos outros componentes, 
toolkits. Embora a variedade de toolkits e SGIUs seja grande, todos têm como objetivos principais: 

• Facilitar a construção e manutenção de interfaces eficientes para a maior variedade de aplicações 
possível; 

• Desvincular o processo de construção e gerenciamento da interface do restante da aplicação; 
• Livrar, no caso de SGIUs, o projetista do trabalho de programação, permitindo que a interface 

seja construída por designers e não apenas por programadores. 

O sistema de janelas X Window, por apresentar características como extensibilidade, portabilidade e 
arquitetura distribuída, tornou-se um padrão para ambientes UNIX baseados em redes de workstations. 
O toolkit Xlib contém as primitivas básicas de utilização do sistema X Window. XView e Interviews, 
ambos construídos sobre a biblioteca Xlib, são exemplos de toolkits para o sistema X Window. 

Para a arquitetura IBM-PC e ambiente Microsoft Windows as ferramentas Windows SDK, Borland 
OWL e Microsoft MFC foram citadas como principais toolkits existentes no mercado. O toolkit 
Windows SDK é "nativo" do próprio sistema Windows e os dois últimos são bibliotecas de classes para 
a linguagem C++. 
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Capítulo 4
lmplementação do ICMSGK¡t



4.1. lntrodução
A implementação do ICMSCKiI pode ser dividida em dois grandes blocos: objetos que compõem o

núcleo do toolkit e são responsáveis pelo controle da interface; e uma biblioteca de classes utilizadas
pelo programador na construção de interfaces. AIém da descrição das principais classes e estruturas
pertencentes a caÅa um dos blocos, serão descritos os mecanismos adot¿dos no gerenciamento de
eventos, composição de objetos, interface com a aplicação, portabilidade e extensibilidade da
ferramenta. O protótipo foi construído para a plataforma Windows versão 3.1, utilizando-se o
compilador Borland C# versão 4.5 sem o auxílio de nenhuma biblioteca de classes ou ferramenta de
programação adicional, exceto a biblioteca nativa do Windows (Windows API), parte integrante do
pacote denominado Windows SDK(Sofiware Development Kit).

O ICMSCKiI, por estar apoiado nos conceitos de Orientação a Objeto e Orientação a Evento, adota
as terminologias pertinentes a ambos os paradigmas. Alguns termos e conceitos também foram
"emprestados" de outros sistemas (descritos no capítulo ¡). e seguir são definidos alguns termos
utilizados neste capítulo:

t Propriedade: atributo ou característica de uma classe de objeto;¡ Propriedade de apresentação: característica visível de um objeto. Todo objeto visível possui
propriedades de apresentação, seja este uma janela, interador, figura vetorial ortexto;t Propriedade de interação: "comportamento de um objeto". Objetos que respondem a eventos de
interface tais como janelas e botões possuem propriedaáes de apiesentação e ãe interação;¡ Obieto gráfico: também denominado "objeto morto", pois não responde a eventos de interface,
apresentando apen¿¡s propriedades de apresentação;¡ Obieto de interface: objetos que respondem a eventos de interface, por exemplo, a um clique do
mouse. Contêm propriedades de apresentação e interação. No ICMSCKiI são representadós por
janelas (objetos Wíndow) e interadores (objetos Interactor);o Interador: objeto de interface destinado a entrada e/ou saída de dados segundo algum estilo de
interação pré-definido. Botões e barras de rolamento são exemplos de interadores;o Usuário: o termo usuário refere-se neste trabalho ao usuário da ferramenta ou programador. para
referir-se ao usuário da aplicação construída com a ferramenta será utilizado o termo "usuário-
final";

¡ Evento: ação gerada pelo usuário-final a ser tratada pela interface. Neste trabalho serão
considerados apenas eventos gerados pelo usuário-final;t Manipulador de evento ov event handlerz objeto responsável pelo tratamento de eventos
recebidos por um objeto de interface. No ICMSCKit, corresponde a uma entrada na tabela de
eventos (seção 4.6) do objeto;

' Cøllbach procedure: rotina específica da aplicação executada em decorrência de um evento de
interface;

¡ Plataforma ou sistema nativo: sistema grâfico ou SGIU sobre o qual o ICMSCKit está apoiado;t Objeto nativo: objeto ou identificador pertencente à plataforma nativa que deve ser encapsulado
ou "escondido" por classes e estruturas do toolkit.

4.2. Estrutura Gerat do Toolkit
Por ser uma ferramenta orientada a objeto, o ICMSCKiI pode ser visto como um grande conjunto de

classes que troca informações entre si, com a interface e com o aplicativo (figura q.D. fúconjunto pode
ser subdividido em dois grupos principais:

' Obietos do sistema: objetos utilizados internamente pelo toolkit. Raramente são instanciados ou
referenciados pelo usuário. por exempro , tabelade cores do sistema;

' Biblioteca de classes: classes utilizadas na construção de interfaces. São instanciadas pelo
usuário porém interagem frequentemente com os objetos do sistema. Janelas e botões são
exemplos de objetos de interface cujas classes encontram-se na biblioteca de classes.
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O aplicativo troca mensagens com o toolkit através de rotinas catlback (callback procedures). A
lterface troca mensagens com o toolkit através de eventos que são inicialmente trat¿dos por objetos do
sistema e posteriormente tratados pelos objetos de interface.

Objetos do sistema Objetos de interface

Interface Aplicativo

Callback procedures

-) 

Chamada de rotna
--) Eventos

.l-)Troca de mensagem

Figura 4.1 - Estrutura geraldo toolkit

o Ambiente Operacional4.3. es Soóre

Plataforma nativa

n*n
ÎX1!*!

%
-r-

O protótipo aqui apresentado foi implementado para a plataforma Windows, utilizando um sistema
de janelas já existente. portanto o tratamento da maioria dos eventos é realizado inicialmente pelo
proprio Windows Ao ser enviado para a janela ou interador, o evento p¿ùssa a ser controlado pelo
ICMSCKit. Tal processo tomou-se complexo em alguns c¿tsos, pois o fluxo de eventos deve ser
direcionado de maneira diferente daquela imposta pelo Windows. Por outro lado, a vantagem em se
utilizar um gerenciador de interface já existente está no tempo ganho durante a implementação que, neste
caso, não envolve a construção de módulos tais como controladores para dispositivos de interação.
Outra vantagem está no aproveitamento de objetos já existentes ('bbjetos nativos') na plataforma
nativa,oqueébastante razoéxeljá que um dos objetivos do ICMSCKit é a construção de interfaces
conslstentes com a plataforma para a qual foi portado. Por exemplo, uma aplicação ICMSCKit rodando
em ambiente Windows conterá botões padrão Windows, enquanto que a mesma aplicação rodando em
ambiente X Window conter¿i botões segundo o padrão OPEN LOOK, por exemplo. Já em ambiente
DOS, tal aplicação apresentaria um padrão de interface definido pelo próprio ICMSCKit que, neste
caso, deve conter uma implementação completa de um sistema de janelas e de todos os interadores
Portanto, ao portar o ICMSCKit para uma nova plataforrna, as seguintes questões devem ser levadas em
consideração:

l) O sistema nativo apresenta uma bibliot eca gráÊrca ? Caso apresente, tal biblioteca contém todas as
primitivas gráficas necessárias ?
2) o sistema nativo possui um gerenciador de interface ou um sistema de janelas que possa ser
aproveitado ?

3) o sistema nativo apresenta um conjunto de interadores implement¿do ? Caso apresente, tais
interadores seguem um padrão estabelecido ?

4.3.1. ldentificadores N ativos

Cada ambiente operacional para o qual o ICMSCKit será portado possui um conjunto de
identificadores nativos que, embora não devam ser referenciados direàmente pela aplicação, devem ser
tratados pelo toolkit. Tais identificadores são referenciados através de macroi (defines)é apresentam oprefixo 'NAT[VE". Dentre os identificadores nativos mais comuns na implãmentação da versão
Windows do ICMSCKiI esta o NATIVECONTEXT que coresponde ao handle do contexto de
dispositivo (device cgltext) exigido na grande maioria das chamadas às rotinas do ApI (especialmente
da camada GDI) do Windows.
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4.4. A C++
Ao contrário de linguagens consideradas puramente orientadas a objeto t¿is como a linguagem

Smallt¿lk IKAEHLER PATTERSON S6], a linguagem C+l é considerada uma linguagem 'ohíbrida,',
pols ao mesmo tempo em que preserva características da linguagem c convencional, oferece uma
extensão para suportar o paradigma de objetos, sendo portanto qu¿ße um "super-conjunto" da linguagem
C. Dentre os recursos adicionais que oferece, estiio a possibilidade de definição de tipos abstratos de
dados (classes) e de operações sobre tais tipos (métodos e operadores). A seguir são definidas as
principais características da linguagem Cr-r:

¡ Classes: a declaração c/ass permite a cnação de novos tipos de dados, semelhante à declaração
struct da linguagem C padrão. A principal diferença está na possibilidade de definição de
atributos privados na construção class, ao contrário de struct, onde todos os membros são
automaticamente definidos como públicos, sendo portanto acessíveis para todo o programa ou
procedimento que contém a declaração;

¡ Instâncias: da mesma forma que variáveis podem ser definidas a partir de um tipo de dado,
objetos podem ser definidos a partir de uma classe. Instâncias de uma classe ou simplesmente
objetos possuem ârea de memória para arm:Lzen¿rmento de dados locais que definem o estado
corrente do objeto;

¡ Métodos: além de dados (denominados atributos ou propriedades), a estrutura de classe permite
a definição de operações sobre tais dados. Tais óperações, sejam na forma de funções ou
procedimentos, são denominadas métodos e podem ser de dois tþos: friend functions: funções
convencionais da linguagem C, sem nenhum vínculo com a classe, exceto a capacidade de acessar
atributos da classe definidos como privados Qtrivate); member functions: funções vinculadas à
classe. Para serem definidas e executadas, necessitam do identificador do objeto ao qual
pertencem. Member functions especiais denominadas construtor e destrutor são executadas no
momento em que um objeto é instanciado e destruído, respectivamente. As definições para os
métodos perrnanecem na estrutura da classe pois são comuns a todos os objetos definiãos (ou
instanciados) a partir da classe. Na figura 4.2 a classe Stack define o méiodo Stackg como
construtor. Este é executado no momento da instanciação do objeto S e realiza, por exemplo. a
inicialização das variáveis StackArray e Top;

Figura 4.2 - lmplementação da classe Stack

t Encapsulamento e abstração de dados: a estrutura de classe pode ser considerada uma
implementação do conceito de tipo abstrato de dados, onde os ãados são "escondidos" ou
encapsulados em uma estrutura intema manipulável apenas pelos procedimentos (métodos)
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S.Push(10¡;
S. Push (20) ,
printf ("O valor do topo da pilha e: gd \n,,,S.pop0 ),

/* fnstanciação do objeto piJ-ha */

I;
main0 {

Stack S;

/* Métodos públicos *,/
,/* Construtor */

/* Dados privados */int StackArray[50],
Top;

public:
Stack ( ) ;
void push(int e);
int pop O ;

cl-ass Stack {private:



definidos paru a classe. Desta forma, a estrutura interna do objeto está protegida contra acessos
que não sejam através dos métodos ou da chamada ínterface dalhsse;o Herança: o recurso de herança permite a criação de classes como espec ializações para outras
classes. Por exemplo r¡ma classe denomináda Rectangle pode ,", implåmentada como
especialização de uma classe denominada Polygon (figura qÐ. fchsse nectangte é denominada
portanto sub-classe de Polygon que por sua vez é denominada super-classe ou classe-base da
classe Rectangle;

cl-ass Polygon
int Xry;

public:
{

void Move (int x, int y) ;virtuaL void DrawO;
I;
cJ-ass Rectangle : public polygon I /" Sub-classe de polygon */

int TamanhoX, tamanho i;
pubJ-ic:

void DrawO;
l;

Figura 4.3 - Exemplo de herança

e Polimorfismo e funções virtuais: funções "associadas dinamicamente" ou em tempo de execução
(dynamic binding) à sub-classe a qual uma mens4gem realmente se refere são denominadas
funções virtuais (virtual functions). Desta forma, quu[u., que seja a sub-classe, o protocolo para
a chamada de uma função virtual é o mesmo. Poiém,-a função realmente executada depende da
classe do objeto utilizado no momento da chamada, ou sej4 a classe do objeto destino da

fe-nsagem. Na figura 4.3, amensagem DrawQ é a mesma para qualquer objeto derivado da classe
Polygon Porém, o result¿do obtido com o 

"n*rio 
ø rn"nrug"- Draw depende da sub-classe do

objeto destino da mensagem. Tal característica é denominada '¡otimorfismo", referindo-se ao fato
de uma mesma função apresentar 'tomportamento" diferente conforme a sub-classe a qual
pertence;

' Sobrecarga de funções: métodos de uma classe podem ser redefinidos (overloaded) para que
possam receber diferentes tipos de dados, ou seja, uma mesma função pode possuir diversas
implementações, sendo uma para cada tipo de dadó que se deseja tratar (ñgura 4.4).

Figura 4.4 - Exemplo de sobrecarga de funções

cl-ass Stack {

int Top;
public:

Stack ( ) ;
virtual- void push(int e);
virtual void push(float e);virtual void push(double e);
int Pop O ;
fl-oat pop O ;
doubl_e pop O ;

4.5. A es lmplementadas Toolkit
Dois tipos de abstrações são oferecidas pelo tCMSCKit:
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o Especialização: oferecido naturalmente pela linguagem C++ ¿¡¡vu¿s do mecanismo de herança.
Permite a cnryão de sub-classes a paftf de classes já existentes. Por exemplo, objetos gnificos
vetoriais (classe shape) são derivados da classe genérica Graphic (seção ¿. to.l);o Composição: Determinados objetos podem ser definidos como composição de objetos mais
simples. Estes são denominados "objetos compostos". As classe, io-poundGraphic (seção
4' 10.5) e Window (seção 4. I l.l) são exemplos de classes que permitem composição. Tais classes
c'aractenzam-se pela existência do método Addobject, responsável pela inserção de objetos em
um objeto composto.

As principais vantagens proporcionadas pelas abstrações implementadas pelo ICMSCKiI são:

o Objetos simples e heterogêneos podem ser utilizados na definição de objetos mais elaborados.
Por exemplo, ulna fotografia (imagem birmapped) pode conter um texto e uma moldura
(objeto vetorial) definidos através de um único objeto da classe CompoundGraphic;

o Objetos compostos são tratados de modo uniforme em relação a objetos mais simples tais como
círculos e retângulos, isto é, a interface de programação é única pâra qualquer ob¡"to definido
como sub-classe de Graphic;

t Mensagens enviadas a um objeto composto são propagadas a todos os objetos que o compõem.
Por exemplo, ao enviar uma mensagem Resize a um objeto comjosto, todos os seus
componentes serão redimensionados na mesma proporção.

Objeto composto

Figura 4.5 - lmplementação de objetos compostos

A abstração de composição é implementada através de listas encadeadas dinâmicas denominadas
lßøs de composição (figura 4.5). Classes compostas tais como CompoundGraphic e Group (seção
4'11.4) oferecem métodos de navegação na estrutura de listas encadeadas. Tais métodos são
apresentados no quadro 4.1.

GetChild
GetParent
GetNext
GetPrevious

Retorna o primeiro "objeto-filho" da lista
Retoma o "objeto-pai"
Retorna o próximo objeto da list¿
Retorna o ob anterior da lista

Quadro 4.1 - Métodos de navegação para objetos compostos

O trecho de código a seguir percorre a lista de composição do objeto composto Myobject alterando a
cor de fundo de todos os seus 'bbjetos-filhos" (propriedade Background).

object = MyObject.GetChild( ) ;
do object->SetBackground (eSysLtRedBrush) ;
while ( obj ect : obj ect . GetNext O ) ;

4.6. Controle de Eventos
Para facilitar o entendimento do sistema de controle de eventos do ICMSCKit, os tipos de eventos

são classificados em 3 níveis principais:
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• Nível 1: eventos de nível mais baixo, gerados diretamente a partir de um dispositivo de interação 
tais como o mouse e teclado. Um dique do botão do mouse ou o pressionamento de uma tecla são 
exemplos de eventos de nível 1. Tais eventos são tratados geralmente pela própria janela (objeto 
Window) que o recebeu; 

• Nível 2: eventos associados a interadores, como por exemplo a seleção de um botão "Save" em 
uma janela. Tais eventos são tratados geralmente pelo próprio objeto que o recebeu (no caso um 
objeto Button); 

• Nível 3: eventos gerados como conseqüência de outros eventos ou sem a intervenção direta do 
usuário-final. Por exemplo, uma janela que recebe o foco de entrada pode gerar um evento 
"EV WINDOW FOCUS ON" que é uma conseqüência de eventos de nível 1 (movimento e _ 	 _ , _ 
dique do mouse). 

A classe Event generaliza todos os tipo de eventos suportados pelo ICMSCKit. Para o protótipo, a 
classe Event foi especializada em MouseEvent (eventos gerados por ações do mouse) e KeyboardEvent 
(eventos gerados por ações do teclado). Novas classes de evento podem ser derivadas da classe Event 
pelo programador. Outros eventos (níveis 2 e 3) são encapsulados pela própria classe Event que possui 
as propriedades apresentada no quadro 4.2. As propriedades para a sub-classe MouseEvent são 
apresentadas no quadro 4.3. 

Levei 	 Nível do evento 
NativeEvent 	Ponteiro para o evento gerado pelo sistema de janelas nativo 
OwnerWindow 	Janela que recebeu o evento 
OwnerInteractor 	Interador que recebeu o evento 
EventId 	 Identificador do evento 
Value 	 Valor genérico (numérico) do evento  

Quadro 4.2 - Propriedades da classe Event 

X,Y 	 Posição do cursor do mouse 
Alt 	 Estado da tecla "Alt" 
Ctrl 	 Estado da tecla "Control" 
Shift 	 Estado da tecla "Shift"  

Quadro 4.3 - Propriedades da classe MouseEvent 

A idéia de encapsular eventos em uma classe pré-definida tem como principal objetivo facilitar o 
tratamento de eventos pelas rotinas da aplicação (callback procedures). Tais rotinas possuem uma 
declaração padrão apresentada a seguir: 

eventcallback Nome-da-rotina (Event *event) 

onde *event aponta para um objeto Event criado dinamicamente pelo objeto que recebeu o evento, 
mais especificamente pelo tratador de eventos (event handler) de tal objeto. 

Interface 	 Objeto Window 	 Aplicação 

           

           

           

eventos 

 

EventTable *event 

     

         

          

Callback procedures 

          

          

           

           

           

           

            

            

Figura 4.6 - Fluxo de eventos no ICMSCKit 
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KEY_LEFT_CONTROL 
KEY_RIGHT_CONTROL 
KEY_LEFT_ALT 
KEY_RIGHT_ALT 
KEY LEFT SHIFT 
KEYIRIGHT_SHIFT  

Control esquerdo 
Control direito 
Alt esquerdo 
Alt direito 
Shift esquerdo 
Shift direito 

O ponto de ligação entre os objetos de interface e as rotinas da aplicação (callback procedures) é 
feito pelo objeto EventTable que direciona a-execução das callback procedures associadas aos eventos 
(figura 4.6). O objeto EventTable constitui a principal propriedade que difere objetos de interface (classe 
Interface) de objetos gráficos (classe Graphic), pois no ICMSCKit todo objeto que recebe e trata eventos 
possui um objeto EventTable associado. O seguinte trecho de código insere um tratador de eventos na 
janela MyWindow para o evento "dique do botão esquerdo do mouse" 
(EV_MOUSE LBUTTON DOWN): 

MyWindow.AddHandler (EV_MOUSE_LBUTTON_DOWN,MyCallback) ; 

Um mesmo objeto EventTable pode ser compartilhado entre dois ou mais objetos que desta forma 
apresentarão o mesmo comportamento em relação aos eventos recebidos. 

4.6.1. O Teclado 

O tratamento de eventos de teclado é feito através da sub-classe KeyboardEvent cujas propriedades 
são apresentadas no quadro 4.4. 

Type 	Indica se a tecla foi pressionada ou solta 
KeyCode 	Código da tecla  

Quadro 4.4 - Propriedades da classe KeyboardEvent 

O primeiro byte (mais significativo) da propriedade KeyCode corresponde à tecla de controle (quadro 
4.5) acionada em conjunto com o caractere. 

Quadro 4.5 - Teclas de controle 

O byte menos significativo corresponde ao código ASCII da tecla. A sintaxe para a representação de 
combinação de teclas tais como "Ctrl - A" (tecla "control" juntamente com a tecla "A") é a seguinte: 

<tecla de controle> + <tecla adicional> 
ou seja, 

KEY LEFT CONTROL + "A" 

Eventos de teclado podem ser associados tanto a janelas quanto a interadores (atuando neste caso 
como "teclas-de-atalho"). Por exemplo, para que a função MyCallback seja executada sempre que a 
combinação de teclas "Ctrl-C" for pressionada na janela MyWindow, basta inserir um manipulador de 
evento com o seguinte formato: 

MyWindow.AddHandler(KEY_LEFT_CONTROL + "C",MyCallback); 

Algumas teclas ou combinação de teclas apresentam funções especiais em uma interface como por 
exemplo avançar para o próximo campo ou cancelar uma caixa de diálogo. Para tais funções foram 
definidos rótulos que correspondem aos KeyCodes de cada uma das teclas especiais suportadas pelo 
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toolkit (quadro 4.6). Por exemplo, os rótulos KEY-NEXT e KEY_PREVIOUS'correspondem às teclas
de avanço para o próximo interador e retomo ao inærador anterior iespectivamente. A aiocação de teclas
t-*ß u teclas especiais é feito no módulo INIT.I{PP (apêndice B) que deñne um comportamento padrão
do toolkit para um determinado ambiente operacional, ernbora porr* ser redefinidas pelo programador.

Quadro 4.6 - Teclas especiais e seus significados no ICMSCKiI

4.7. Construtores
Além da instanciação de objetos de interface, os construtores visam a inserção de tais objetos no

contexto da interface. Por este motivo, cada classe possui um conjunto de no mínimo 2 construtores,
sendo. um- deles simples (geralmente sem parâmetros) e um completo (com praticamente todas as
propriedades necessárias à definição do objéto). Grande parte dos construtores incluem outros objetos
relacionados ao objeto sendo instanciado (geralrnente rehõionamentos de composição). por exemplós, a
classe IRectangle destinada a criação de ob¡etos gráficos do tipo "retângulo"-possui construtores cujas
sintaxes são apresentadas a seguir:
fRectangle ( ) ;
/* Construção minima */

IRectangle (int x, int y, word xsize, word ysize) ;
,/* Construção simples, contendo apenas

as dimensões do retângulo *,/

fRectangle ( lVindow *owner, pen *pen, Brush *brush,
int x, int y, word xsize, word ysize);

,/* Construção compJ-eta, contendo janela
proprietária, caneta e pincel */

IRectangle ( CompoundGraphic *parent, pen *pen, Brush *brush,
j-nt x, int y, word xsize, word ysize);

'/* construção completa, contendo o objeto composto (compoundGraphic),
caneta e pincel *,/

Avança o foco para o próximo interador. Geralmente representada pela
tecla "Tab"
Retorna o foco para o interador anterior. Geralmente representada pela
combinação de teclas "Ctrl + 1'¿6"
Posiciona o foco no primeiro interador do grupo
Posiciona o foco no último inærador do grupo
Posiciona o cursor no início do campo de edição
Posiciona o cursor no fim do campo de edição
Elimina um caractere à direita do cursor em um c¿lmpo de edição
Elimina e retorna um caractere à esquerda em um cÍrmpo de edição
Seta para cima
Seta para baixo
Seta para esquerda
Seta para direita
Página acima
Página abaixo
Cancela o diálogo corrente. Geralmente representada pela tecla

KEY-PREVIOUS

KEY NEXT

KEY_DOWN
KEY-LEFT
KEY-RIGTTT
KEY-PGIJP
KEY-PGDN
KEY CANCEL

KEY_FIRST
KEY_LAST
KEY-HOME
KEY-END
KEY_DELETE
KEY_BACKSPACE
KEY T,lP
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4.8. O Mecanismo "Propriedade - Valof'
das principais dificuldades encontradas na criação de interfaces que utilizam APIs orientadas a

objeto estií na atribuição de valores às propriedades dos objetos que cornpõem a interface. Geralmente
tais objetos possuem uma lista extensa de propriedader qul porcuu ue" podem assumir uma grande
variedade de valores pré-definidos.

A solução adotada assemelha-se a soluções adotadas em outras ferramentas (por exemplo, XView):
baseia-se em listas do tipo 'þropriedade-valor". Porém, no ICMSCKiI, os parðs 'þropriidade-valor,,
foram encapsulados em objetos denominados Property, criados dinamicamente através de funções
denominadas PROPERTY. A função pRopERTy apresenta a seguinte sintaxe:

PROPERTY ( identi ficador-da-propriedade, varorl , vaLor2r. . . , valor. ) ;
onde n geralmente é þal a l, exceto para propriedades que aceitam múltiplos valores.

Tanto a classe Property quanto a função PROPERTY estão especi alizadas para atender os diversos
tipos de propriedades existentes (char, float, integer, etc.). Os métòdos Setproperties e Getpropedy são
responsáveis respectivamente pela definição e consulta de pares 'þropriådade-valor" 

"- oú¡"to,
instanciados pela aplicação. o método SetProperty recebe comò parâmetrã, ,r-u lista de chamadas à
ñrnção PROPERTY no seguinte formato:

SetProperties ( PRopERTy( propriedadel , valorl , valorn),
PROPERTY( propriedade2 , valorl , ... , valorn),

PROPERTY( propriedade. , valor1 , valorn),
ENDPROPERTY);

Uma construção típica utilizando o recurso 'þropriedade-valor" é apresentada a seguir para oobjeto
Text (descrito na seção 4.10.3).

Text MyText("HeIJ-o I¡torld t"l i // fnstancia um
/ / objeto Text

/ / ALXera as propriedades do objeto MyText
MyText.setProperties ( pRopERTy(TExr_FoNT,couRrER_FoNT), / / Fonte

pRopERTy(TEXT_COLOR,SYS_LTRED), // Cor
ENDPROPERTY); // pim da l_isra

Identificadores de propriedades têm como prefixo o nome da classe a qual se referem. por exemplo,
propriedades da classe Window possuem o prefixo WINDOW- propriedaães da classe Text possuem o
prefixo TEXT- e assim por diante. Para cada propriedade, ,*i.t, na classe um atributo declarado. No
caso do exemplo anterior, as propriedades TEXT FONT e TEXT COLOR estão diretamente
relacionadas com os atributos TextFont e TextColor declarados como privat¿ na classe Text. pretende-
se que futuramente o mecanismo "propriedade-valor" possa suportar propriedades definiclas pelo
programadoq tanto para novas classes quanto para ctasses já existentes no toolkit.

Além do mecanismo 'þropriedade-valor" descrito anteriormente, os métodos Set... e Get... são
utilizados na definição algumas de propriedades comumente referenciadas pela aplicação. Tais métodos
apenÍN realizam chamadas aos métodos SetProperties e GetProperty. A alteração-dapropriedade "fonte"
no exemplo anterior poderia ser implementada conforrr u æguir,

MyText.SetFont (COURIER FONT) ;

4.9. Objetos e Estruturas do S istema
As principais classes e estruturas de dados utilizadas internamente pelo toolkit são:
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' Application: objeto que encapsula dados da aplicação tais como insúncia sendo executada
parâmetros de inicialização e fila de eventos;

r ObjectTable: tabela que mantém identificadores para todos os objetos instanciados no toolkit
desde objetos gráficos até objetos de interface. lJtilizÀÅa pelos tratadores de eventos
principalmente de objetos'Janela,, (Window);

¡ EventMapTable: tabela de mapeamento entre identificadores para eventos nativos e eventos do
ICMSCKit. Utilizadanos manipuladores de eventos da classe Window;

¡ ColorTable: objeto que encapsula a tabela de cores (patene) do sistema. Algumas cores são
inicializadas no módulo INIT, porém o usuário pode consultar, alterar ou inserir novÍrs cores na
tabela;

' FontTable: objeto que encapsulaatabelade fontes do sistema. Algumas fontes são inicializadas
no módulo INIT, porém o usuário pode consultar, alterar ou inserir novÍrs fontes na tabela;

' DeviceDriver: controladores para dispositivos de interação tais como mouse, teclado, vídeo e
impressora. Caso o sistema nativo ofereça tais controladores como é o caso do sistema Windows,
o objeto DeviceDriver apenÍN os encapsula criando uma interface padrão para os mesmos.
Embora considerados objetos do sistema, os device drivers são comumente referenciados pela
aplicação que pode, por exemplo, obter informações sobre a configuração de vídeo enviando uma
mensagem ao objeto VideoDriver.

4.10. Biblioteca de C/asses
Ao contrário dos objetos do sistema, objetos pertencentes à biblioteca de classes do ICMSCKiI são

aqueles utilizados efetivamente na construção de interfaces, sendo portanto inst¿nciados pelo proprio
programador. Todas as classes pertencentes à biblioteca de classes são generali zadas pela classe Generic
cuja hierarquia de classes simplificada é apresentada na figura 4.7 (aãstrutura 

"ornil"tr 
é apresentada

no apêndice A). As principais propriedades e métodos da classe Generic são descritoi nos quadros 4.7 e
4.8 (tais métodos e propriedades serão omitidos nos tópicos que descrevem as sub-classes de Generic).

Janela proprietaria do objeto. Pode ser nulo, porém nenhum objeto pode tornar-
se visível sem umajanela proprietaria. A propriedade OwnerWindow é
fomecida geralmente no momento da instanciação do objeto ou através do
método SetOwner

X,Y,XSize,YSizeRetârgulo delimitador do objeto. Todas as referências a áreas retangulares
ocupadas por um objeto no ICMSCKit são feitas através do seu retângulo
delimitador

XResize,YResize Indica se o objeto pode sofrer alteração de tamanho
XMove,YMove Indica se o objeto pode sofrer alteração de posição
Objectld ldentificador único do objeto. Gerado pelo construtor da classe Generic que

insere uma entrada para o objeto na tabela ObjectTable
Alias Rótulo ou identificador secundári o parao objeto. Fornecido pelo usuário

geralmente no momento da instanciação ou através do método SetAlias
Next e Previous Ponteiros para a lista encadeada que contém o objeto
Background Pincel de fundo do objeto. pode ser nuro, significando que a área

correspondente ao retângulo delimitador é transparente

OwnerWindow

está ou não visível no momentoque indica se oVisible

Quadro 4.7 - Principais propriedades da classe Generic
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Construtor da classe. lncializaas propriedades e insere um ponteiro
para o objeto na tabela ObjectTable
Desenha o objeto na sua janela proprietaria (owner window)
Apaga o objeto da sua janela proprietiiria
Destrói o objeto, removendo-o da sua árvore de composição e
liberando toda a memória por ele alocada
Retorna um ponteiro para o pincel de fundo associado ao objeto
Retorna um ponteiro para a janela proprietaria do objeto
Atribui um rótulo ou identificador secundário ao objeto
Calcula o retángulo delimitador do objeto a partir das dimensões dos
objetos que o compõem ("objetos-filhos')
Move o objeto, alterando as propriedades X e Y
Redimensiona o objeto þropriedades XSize e YSize) e todos os seus
"objetos-filhos"
Habilit¿ para que o objeto altere seu tamanho em função do método
Resize
Habilit¿ para que o objeto altere sua posição em função do método
Move
Altera a ordem de apresentação do objeto, inserindo-o no início da lista
de composição do objeto ao qual pertence. Desta forma o objeto passa
a ser o primeiro a ser desenhado, fazendo com que seja sobreposto por
todos os outros objetos que compõem a mesma lista

BringToFront

SendToBack

EnableMove

EnableResize

Generic

contrária ao método SendToBackRealizaa

Move
Resize

GetBackground
GetOwner
SetAlias
CalcRectangle

I)raw
Erase
Destroy

Quadro 4.8 - Principais métodos da classe Generic

A classe Generic é especializada em duas classes que, basicamente, separ¿Lm objetos gráficos
(Graphic) de objetos de interface (Interface). Abaixo da ciasse Graphic encontiam-se toãos o, ob¡.to,
gráficos que podem ser construídos com o toolkit; abaixo da classe Interface estäo os objetos Windãw e
fnteractor, super-classes para os objetos "janela" e "interador", respectivamente.

Objetos
genéricos

Objetos
gráñcos

Objetos de
interface

Objetos do tipo Objetos do tipo Objetos do tipo
'Janela" "interador" "menu"

Objetos
vetoriais

Objetos do tipo Objeros do tipo Objeto Graphic
"texto" "imagem', composto

MenuInteractorWindowCompound
Graphic

ImageTextShape

InterfaceGraphic

Generic

Figura 4.7 - Hierarqu¡a de classes do ICMSCK|I
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4.10.1. A Cíasse Graphic

A classe Graphic constitui a super-classe que generaliz-a qualquer objeto grátfrco definível através do
toolkit, seja este vetorial, im4gem ou texto (figura 4.7). As principais propriãdades e métodos da classe
Graphic são definidos na classe Generic. Grande parte dos métãdos-dentridor para a classe Graphic
possui suas implementações localizadas nas sub-classes de Graphic, sendo portanto implementados na
forma de "funções virh¡ais".

Além da abstração de especialização proporcionada pelos mecanismos de sub-classificação eherança
da linguagem c#, a classe Graphic permite a definiçãò de objetos gráficos mais complr*ó, u partir áe
objetos simples (abstração de composição) através da sub-clasie CompoundGraphic. Um objeto
CompoundGraphic pode ser composto por outros objetos Graphic e/ou objetos derivados da classe
Graphic, inclusive outros objetos CompoundGraphic. ial compósição pode ser definida via construtor
no momento da instanciação do objeto ou através do método AddObject. Tal método permite a inserção
de "objetos-filhos" em objetos compostos e t¿mbém é encontrado nas classes Window è Group.

A implementação da classe-base Graphic e de suas classes derivadas encontra-se em uma biblioteca
denominada GOL (Graphic Object Library) que representa a "cama.da grirfrca" do ICMSCKiI. Nela são
definidas todas as classes para a criação de objetos gráficos utilizados pelo toolkit (seção 4.13). O
primeiro nível de especialização da classe Graphic, representado pelas ciasses Shape, Text, Image e
CompoundGraphic é descrito em detalhes a seguir.

4.10.2. A Classe Sfiape

Grande parte dos objetos gráficos empregados na construção de interfaces podem ser construídos a
partir de figuras vetoriais simples tais como retángulos, círcutos e retas, cu¡as irimitivas para a cnação
são, geralmente, oferecidas pela própria linguagem ou biblioteca grâfrca tepU fomecida com a
linguagem. Tais objetos gráficos são utilizados, po, e*"-plo, na criação de objetos de interface tais
como botões, menus e janelas. A classe Shape gene,r:rlizã objetos gráfi"or vetoriais que podem ser
construídos através do toolkit, desde um simples segmento de reta até polígonos co.ple*ós. Caso a
aplicação exija objetos não definidos no toolkit, duas alternativas 

- 
poã"- ser escolhidas pelo

desenvolvedor:

l) Especializar a classe Shape para que suporte tal objeto. Por exemplo: definir um objeto Cubo
como sub-tipo de Shape;
2) Cnar um objeto composto (CompoundGraphic) a partir de objetos Shape já existentes. Por
exemplo: definir cubo como uma composição de retas (objetos ll.ine).

.. O¡ objetos pré-definidos na biblioteca GOL visam apenas a construção de objetos de interação
(anelas e interadores), sendo que a definição de objetos gráficos mais compl*oi fi"u a cargo do
programador ou de futuras extensões do ICMSCKiI.

Os atributos contidos na classe Shape são, basicamente, propriedades de apresentaç ão grâfrca (tipo
de linha, cor, etc.) e de dimensionamento þosição e tamanho do objetQ. Considerando-r" qu"
propriedades de apresentação grétfica são encapsulados pelas classes Pen ã Brush (descritas na seção
4'10.6), a quantidade de propriedades necessárias para a definição de objetos Shape é relativamente
pequena. Por exemplo, para a definição de um objeto "retângulo" (classe lRectangle), os seguintes
atributos são suficientes: caneta (Pen) para o desenho da linha, pincel (Brush) para o preenchimento,
posigão (x,y) na janela e dimensão (altura e largura) do retángulo. Caso os atribuios Pen e Brush sejam
omitidos' o pincel e caneta defaults (SysDefaultPen e SysDefaultBrush) são utilizados. A instanciação
de um objeto "retângulo" apresenta a seguinte sintaxe:

f Rectangle (eMyVtindow, &SysLtRedpen, esyslrlhiteBrush, 10, 10, 100,50) ;

{
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Tal construção define um retângulo na posição 10,t0 dajanela MyWindoq com largura 100 e altura
50, cor de linha vermelha e cor de fundo branca.

são apresentadas a seguir as sub-classes de Shape prédefinidas no ICMSCKiI:
ILine
ILine3D
ICircle
IEllipse
IArc
IRectangle
IRoundRectangle
IBox3D

Segmento de reta;
Segmento de reta com recurso de sombra;
Círculo;
Elipse;
Arco;
Retângulo;
Retångulo com cantos arredondados;
Retângulo com recurso de sombra.

4.10.3. A Classe Text

Assim como os objetos gráficos vetoriais (classe Shape), 'bbjetos textuais" (textos) são fundamentais
na criação de interfaces. A classe Text visa o tratamento dà te>,cos (strings) na forma de objetos
gráficos. Objetos da classe Text contêm os atributos comuns a todos os obþós derivados da super-
classe Graphic (cor-de-fundo, posição, d.imensões, etc.), além de conter atributãs específicos como tiio e
padrão de letra (fontÐ.

Além de apresentar strings de caracteres na forma grátfrca, a classe Text oferece outros serviços
relacionados à formatação de textos dentro de áreas de visualização limitadas (por exemplo, janelas e
áreas de edição). A sintaxe mais simples para a instanciação de um objeto da cìasse Text apresenta a
seguinte forma:

Text MyText ( "texto" ) i
Outros recursos como concatenação (append) e intercalação (merge) de objetos Text poderão ser

implementados futuramente, permitindo poiixemplo, que textos apresentando diferentes atributos (cor,
fonte, etc.) sejam tratados como cadeias (strings) óonvencionais.

Canoceria
lText

lRectangle

Roda 1,2

lCircle

lCircle

Cabine
lLine

lRectangle

Figura 4.8 - Exemplo de composição de objetos Shape e Text

^ A figura 4.8 apresenta um exemplo de criação de um objeto grâñcoatravés da composição de objetos
CompoundGraphic, Text e Shape. O trecho de código puru ã definição dos objetos é apresentado a
seguir.

ACM

ACME
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StdúIindow Mylalindow(..Caminhão",20130, 100r g0) ;
CompoundGraphic Caminhao i
CompoundGraphic Carroceria ( cCami-nhao ,

new IRectangle (0, 0, 30,20),
new fText (L0,20, "ACME"),
NULI);

CompoundGraphi_c Cabine (&Camj_nhao,

new IRectangle (32,I0r20,L0) ,
new lRectangle (42,L2,8,5),
NULI );

CompoundGraphic Rodal (&Cami_nhao,

new ICircle (10,35,8)
new lCircle (10r 35,3)
NULL);

CompoundGraphj-c Roda2 (&Cami-nhao,

new ICircle (30,35,8)
new fCircle (30,35,3)
NULL);

Myhlindow. Addob j ect ( &Caminhao ) ;
Caminhao.ShowO;

4.10.4. A Classe tmage

A classe Image destina-se à manipulação de imagens bit-mapped de dtmensões pequenas. geralmente,
ícones utilizados na construção de interadores t¿is como botões.

A maior dificuldade de implementação de uma classe genéncapara o suporte a imagens é devida a
variedade de formatos existentes. A solução encontrada foi a especi alização da classe Image pa.r. cada
formato que se deseja suportar. Para o protótipo foi adotado o formato BMP nativo do sistema
Windows, sendo que a classe Image foi especiali z-ada em BMPImage. A criação de um objeto Image a
partir de um arquivo BMP já existente apresenta a seguinte construção:

BMPfmage Myfmage ( &MyüIindow,..BMpFfLE.BMpo,10, 10) ;
Além da sub-classe BMPImage, as sub-classes Icon e Cursor, também derivadas de Image destinam-

se à criação de ícones e cursores que por sua vez podem ser associados a janelas e interadores.

4.10.5. A Classe CompoundGraphic

A classe CompoundGraphic destina-se à criação de objetos gráficos a partir da composição de outros
objetos também pertencentes ou derivados da classe Graphic. A estrutuia de composi ção utilizada é a
mesma apresentada na seção 4.5. Objetos CompoundGraphic podem ser criados de 3 maneiras
diferentes:

. Especificando o "objeto-pai,'no construtor do ..objeto-filho,,:

rRectangle MyRectangle ( &MycompoundGraphic, &BJ-ackpen, &vühiteBrush,
10. 10, 50, 100);

¡ Especificando os "objetos-filhos,' no construtor do 
..objeto-pai":
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CompoundGraphic MyCompundGraphic (

&Mylrlindow ,
new IRectangle MyRectangle(0, 0r30,20),
new ICircle MyCircle (10,20,50) ,
NULL);

¡ Utilizando o método Addobject:

CompoundGraphi_c MyCompoundGraphi c ;
MyCompoundGraphic.Addobject (new IRectangle (10, 10, 50, 100 ) ) ;

. Utilizando os operadores de composição,,+,, e,,=,,..

CompoundGraphi c MyCompoundGraphi c ;
IRectangle MyRectangle ( 0,0,30,20) ;
ICircle MyCj_rcle (IO ,20 ,50) ¡
MyCompoundGraphic = MyRectangJ_e + MyCircle;

4.10.6. As Classes pen e Brush

Além da super-classe Graphic, a biblioteca GOL contém outros objetos destinados ao suporte gráfico
do toolkit. Tais objetos realizam, entre outras tarefas, o mapeamento entre estruturas e procèdimentos da
linguagem (ou biblioteca grétfica) e os módulos e objetos gerenciados pela biblioteca GOL e,
conseqüentemente, utilizados pelo ICMSCKit.

Uma abordagem semelhante à adotada no toolkit Windows SDK foi adotada para abiblioteca GOL:
gstruturas do tipo "ca¡teta" e "pincel" podem ser alocadas ou criadas dinamicamènte para o desenho de
linhas e preenchimento de figuras, respectivamente. Na biblioteca GOL, foram definidas as classes pen e
Brush que podem ser livremente instanciadas para a definição de canetas e pincéis utilizados no desenho
de objetos gráficos vetoriais (classe Shape). Pãranto, para cadaobjeto Shape, tem-se um ponteiro para
um objeto Pen e/ou Brush (caso o objeto utilize preènchimento). Tal abordagem é difeiente daquela
adotada por algumas bibliotecas para as linguagens C e C+r, onde os atributos para desenho de figuras
são definidos no ambiente de execução (por exemplo Windows API) e não pãra cada objeto gtífi.o
criado. No módulo INIT (apêndice B) são instanciad-os objetos defautt para as ólurr", Pen e Brush.

4.11. A C/asse Interface
A classe Interface generaliza todos os objetos de interface definíveis através do toolkit. Como já foi

dito, a principal propriedade que difere objeios de interface (classe Interface) de objetos gráficos 1ðlasse
Graphic) é a tabela de eventos (objeto EventTable) presente naqueles. Além da tabelade wentos, objetos
Interface caracterizam-se por conter o método OnEvent, que constitui o ponto de entrada para os eventos
de interface recebidos pelo objeto. A principal função deste método é "tradu zir" o evento "nativo"
recebido do gerente de janelas e mapeá-lo para um evento correspondente no toolkit. Em seguida, o
evento é "despachado" para métodos mais específicos ou paraatabãh de eventos, que por sua vez pode
"disparar" uma rotina da aplicação (callback procedure) ãu simplesmente descartai o evento. O método
OnEvent é virtual, sendo portanto especiaiizado juntamente com a classe Interface para definir
comportramentos diferentes a diferentes classes de objetos de interface. O primeiro nível de
especialização para a classe Interface deriva objetos do tipo 'Janela" (classe Window), "interador"
(classe Interactor) e "menu"(classe Menu). Portanto, no ICnt-SCXit. ao contrário de outras ferrament¿s
(por exemplo, Borland OWL), interadores não são considerados sub-janelas porém, assim como objetos
gráficos, tornam-se visíveis apenas quando associados a uma janela.

Objetos pertencentes à classe Interface contêm, além de um conjunto de métodos e propriedades. um
conjunto de eventos. Tais eventos, identificados pelo prefixo EV são inseridos juntamente com as
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callback procedures na tabela de eventos do objeto sempre que um evento necessitar de tratamento pela
aplicação. Os quadros 4.9 e 4.10 apresentam respectivamãnte as principais propriedades e métodos
destinados ao tratamento de eventos por objetos Interface.

ET
Enabled

EventTable ou tabela de eventos
Flag que indica se o objeto esta habilitado no momento, isto é, se está
recebendo e tratando eventos

LastEvent Ultimo evento recebido

Quadro 4.9 - Principais propriedades da ctasse lnterface

OnEvent
GetEventTable
SetEventTable
AddHandler
Enable

Ponto de entrada para os eventos destinados ao objeto
Retorna um ponteiro para a t¿bela de eventos associada à janela
Associa uma tabela de eventos à janela
Insere um manipulador de eventos na tabela de eventos associada àjanela
Habilita o tratamento de eventos

Disable Desabilita o tratamento de eventos

Quadro 4.10 - Principais métodos da classe lnterface
4.11.1. A Ctasse Window

Como em todo toolkit destinado a construção de interfaces gráficas, no ICMSCKiI o objeto 'Janela"
é o mais importante. A classe Window constitui a classe-base para todos os tipos de janelas definíveis
através do toolkit. Assim como a classe CompoundGraphic, um objeto Winåow pode conter outros
odetos Window (neste caso denominados sub¡anelas) alåm de objetos Graphic, Interactor e Menu. Um
objeto só é visível quando associado a um objeio Window (propriedade OwnerWindow). Objetos podem
ser transferidos de uma janela para outra, ou seja, terem sua propriedade OwnerWindow altirada, porém
nenhum objeto possui mais do que uma janela proprietíria ao mesmo tempo.

A classe Window não contém propriedades de apresentação tais como borda , barra de titulo ou

1en-u. 
A única propriedade de apresentação contida na classe Window é o pincel de fundo (propriedade

Background). Portanto, um objeto Window quando instanciado. é apiesentado apen¿rs como um
retângulo na cor definida pelo seu pincel de funáo. Todas as propriedad.ì d" uprrr"ntação e interação
desejadas devem ser definidas através de objetos Graphic, Inteiactor e Menu que podem ser inseridos na
janela através do método Addobject. Ao inserir um novo objeto em um janela, o método AddObject
verifica o modo de attsalização da janela (propriedade Auto{.lpdate). Caso o modo de arrnlização ieja
automático (AutoUpdate = TRUE) a janela é imediatamente atualizada; caso contrário (AutoUpdate-=
FALSE) a janela é attsalizadaapenas quando o método update é executado.

Na classe Window foram definidos métodos e propriedades destinados ao tratamento de eventos. por
trat¿rem-se de métodos virh¡ais, estes podem ser alterados em classes derivadas de Window. A seguir
(quadros 4.11, 4.12 e 4.13) são apresentados as principais propriedades, métodos e eventos da classe
Window.

NativeWindow
State
ET
GraphicSet
WindowGroup
AutoU

Janela nativa do sistema
Estado da janela: minimizada, maximizada, fechada ou normal
Objeto EventTable para a janela
Objeto CompoundGraphic
Grupo de interadores
Indica se a é atualizada automati camente

Quadro 4.11 - Principais propriedades da classe Window
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Enable
Disable
Close

Habilita a janela
Desabilita a janela
Fecha a janela
Maximiza a janela
Minimiza ajanela
Rest¿ura a janela para
A¡nlizao conteúdo da

Maximize
Minimize
Restore o tamanho original
Update janela
VScroll Rola verticalmente o conteúdo da janela
HScroll Rola horizontalmente o conteúdo da janela
Setlcon Associa um lcone a Janela (objeto Icon)
SetCursor Associa um cursor a janela (objeto Cursor)
SetAutoUpdate Altera o modo de attnlização da Janela
GetEventT able Retorna um ponteiro pafa a tabela de eventos associada a janela.
SetEventTable Associa uma tabela de eventos a janela
AddHandter
AddObject
Destroy
OnEvent

Insere um manipulador de eventos na tabela de eventos associada a janela
Insere um objeto na janela

OnPaint

Destrói a janela
Ponto de entrada para os eventos destinados àjanela. Executa um dos 12
métodos descritos a seguir
Execut¿do quando a janela é pntada
Executado quando a janela é redimensionada
Executado quando ajanela é fechada
Execut¿do quando a janela é destruída
Executado quando a janela é minimizada
Executado quando a janela é maximizada
Executado quando ajanela é restaurada
Executado quando ajanela é movida
Executado quando ajanela recebe o foco
Executado quando a janela perde o foco

OnSize
OnClose
OnDestroy
OnMinimize
OnMaximize
OnRestore
OnMove
0nFocusOn
OnFocusoff
OnEntry Executado quando o cursor do mouse entra na area da janela
OnExit Executado o cursor do mouse sar da area da

EV-WINDOW-D

EV-WINDO\ry-
WINDOW-MAXIMIZE
WINDOW MINIMIZE

janela eAAINTPWINDOWEV
o focoperdejanelaAOFFFOCUSWINDowEV
oJ focorecebeanelaAoNFOCUSWINDOWEV

e destruídajanelaAYESTRO
e redimensionadajanelaAow RESIZEV WINDE
e movidajanelaAVEMOWINDOWEV
e fechadajanelaACLOSE
e maximizadajanelaAEv J minimizadaeanelaAEV
e restauradajanelaARESTOREEV WINDO\ry

amousecursor janeladaaÍeaabandonadooEXITWINDOWvE
namouse entracursor da janelaafeadooENTERWINDOWEV

Quadro 4.12 - Principais métodos da classe Window

Quadro 4.13 - Principais eventos da classe Wíndow
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Os eventos apresentados no quadro 4.13 estão diretamente relacionados com os métodos
apresentados no quadro 4.l2,isto é, o recebimento de tais eventos pela janela executa o método On...
correspondente que, por sua vez, executa a callback procedure associada ao evento (caso exista).

Embora a classe Window permita a inserção de objetos componentes tais como menus, interadores e
objetos gráficos, determinados estilos de janelas foram definidos como sub-classes de Window a fim de
atender a maioria das aplicações construídas através do toolkit. Tais sub-classes são descritas a seguir:

t Stdwindow:janela com estilo padrão do sistema nativo. No caso do sistema Windows, apresentå
uma borda, uma barra de título e uma barra de menus opcional conforme apresentado na seção
3.5.7.1. Possui estilos definíveis através da propriedade WINDOW_STYLE tais como tipo de
borda, barra de título, comporüamento modal, etc.

CaptionText
FrameType
MinimizeButton
MaximizeButton
SysMenu
EnableMove
EnableShrink
Caption

Título da janela
Tipo de borda
Indica se a janela possui botão de minimização
Indica se a janela possui botäo de maximização
Indica se a janela possui menu do sistema
Indica se a janela pode ser movida
Indica se a janela pode ser alterada no tamanho
lndica se a janela possui barra de título
lndica se a janela no

Quadro 4.14 - Principais propriedades da classe StdWindow

O exemplo a seguir cria uma janela padrão na posição 100,150, altura 200, largura 300 e titulo
"Minha janela". As principais propriedades da classe StdWindow são apresentadas no quadro 4.14.

StdI¡lindow MyÍtindow(100, 150, 3OO, 2OO,,,Minha janela,,) ;

ConsoleWindow. Janela do tipo read-only destinada à apresentação de mensagens de depuração
e acompanhamento (tracing) da execução do programa. Apresenta mensagens na forma de linhas
de texto semelhante a um terminal de video do tipo "console". Linhas são apresentadas na janela
através do método Writeline que realizao rolamento do conteúdo da janela quando necessário;
DlgWindow. Janela específica para a cnação de caixas de diálogo (dialog boxes) tais como
mensagens de alerta e confirmação. Apresenta como principal característica o fato de ser modal,
isto é, bloqueia a execução do programa até que o usuário-final feche a caixa. A propriedade
WINDOW-INTERACTOR permite a inserção de interadores tais como botões utilizando o
próprio construtor do objeto DlgWindow. O exemplo a seguir cria uma caixa de diálogo de
confirmação com os botões "Sim" e "Não".

a

a

Dlgiltrindow MyDialog
(

PROPERTY ( DfALOG_CAPTf ON, .'Atenção,, ),
PROPERTY ( DIALOG_TEXT, ,,Dese j a eJ_iminar o arqu ivo ?', ) ,
PROPERTY ( DIALOG_INTERACTOR, DTALOG_YES ) ,
PROPERTY(DTALOG INTERACTOR,DTALOG NO),
END PROPERTY
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4.11.2. A Classe lnteractor

Mais conhecidos como 'tontroles", principalmente na terminologia Windows, os interadores
constituem elementos fundamentais na construção de interfaces. A classe Interactor generalizatodos os
tipos de interadores definíveis através do toolkit tais como botões, barras de rolamento, caixas de lista,
etc. As principais propriedades e métodos da classe Interactor são apresentados nos quadros 4.15 e 4.16.
Novos interadores podem ser criados a partir da classe Interactor de duas maneiras:

¡ Inst¿nciar diretamente a classe Interactor e definir todas as propriedades de apresentação e
interação do novo interador;

r Especializar a classe Interactor ou qualquer uma das suas sub-classes já definidas no toolkit.

NativeWindow
GraphicSet
ParentGroup
Focus

Janela nativa do sistema
Objeto CompoundGraphic
Grupo de interadores ao qual o interador pertence
Indica se o interador possui o foco
Ponteiros a lista de de interadoresN

Quadro 4.15 - Principais propriedades da classe lnteractor

Addobject
Remove
OnEvent
GetGroup
SetGroup
SetFocusOn
Reset

Insere um objeto no interador
Remove o interador da lista de composição do seu grupo
Ponto de entrada para os eventos destinados àjanela
Retorna o grupo ao qual o interador pertence
Define um grupo para o interador
Posiciona o foco no interador
Atribui o valor default definido o interador

Quadro 4.16 - Principais métodos da classe lnteractor

Figura 4.9 - Classes derivadas de lnteractor

4.11.3. A Classe Button
. Dentre as classes de interadores pré-definidas no tCMSCKit. a classe Button é cerüamente a mais
utilizada. Dela derivam as classes (ver Apêndice A):

' PushButton: "botão de apertar" com estilo padrão do sistema nativo;¡ CustomPushButton: semelhante a PushButton, porém permite a inserção de outros objetos tais
como desenhos e imagens além de texto;

¡ CheckBox: check box comestilo padrão do sistema nativo;

' RadioButton: radio button com estilo padrão do sistema nativo.

GroupQuantifierListScrollbarTextEdit

Interactor
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Botões apresentam basicamente dois estados: "solto" e'þressionado" e recebem basicamente 3 tipos
de eventos: ganho de foco, perda de foco e seleção seja via mouse ou teclado. A seguir são apresentados
alguns exemplos de utilização da classe Button e suas sub-ctasses PushButton, CheckBox e
RadioButton.

/ / ctía um botão invisível na posição 50, l-0 da janela Mylfindow, altura / / 20
,largura 80 e a callback MyCallback
Button MyButton ( eMylrfì_ndow, 5 0, 1O, g 0, 2 0, MyCallback ) ;

// cria um botão tipo pushbutton na posição 220,340 da janela
// ltywinaow,artura 30,largura 80, texto "Her1o,, e cal-rback Mycarrback
PushButton MyPushButton(&Myvlindornrr "&Hello" r22o1340, g0r30,Mycallback);

// cria um checkbox na posição 2oo,3lo da janela Mytiüj-ndow, texto .'My

/ / c'treck box" e call-back MyCal_lback
checkBox MycheckBox (&Myvrindow, "&My check box", 2oo,3Lo,Mycallback) ;

/ / ctia um radio panel contendo 3 radio buttons e call-back SelecionaCor
RadioPanel Rp ( eMylrlindow, SelecionaCor ) ;

RadioButton RB1 (rD_pRETo, &Rp, "&pretor" 20,3L0) ;
RadioButton RB2 (fD_BRÀNCO, &Rp, "&Branco" ,20r32g) ;
RadioButton RB3 (ID_VERMEIHO, &Rp, "&Vermelho,', 20, 346) ;

4.11.4. Grupos de lnteradores

Assim como as classes CompoundGraphic e Window descritas anteriormente, a classe lnteractor
também possibilita a construção de interadores compostos. A classe Group, derivada de Interactor,
permite a criação de grupos de interadores que podem apresentar ou não algum tipo de relacionamento
entre si. "Botões de rádio" (radio buttons) e "barras de ferramentas" (tool bars) são exemplos de grupos
de interadores do tipo "botão" (classe Button) que apresentam a caracteristica de serem mutuamente
exclusivos, isto é, a seleção de um botão acarreta na desativação do último selecionado. Por parte da
aplicação, o tratamento de eventos para grupos de interadores pode ser realizado de duas maneiras:
associando urna callbqck procedure a cada um dos interadores que compõem o grupo ou associar uma
ttmca callback procedure ao grupo todo. No último c¿rso, o tratamento do botão selecionado deve ser
realizado dentro de uma estrutura do tipo switch...case.

Da classe Group derivam as classes:

¡ RadioPanel: grupo de botões de classe RadioButton. Apresentam o comportamento de exclusão
mútua;

¡ ButtonBox: grupo de botões de classe CustomPushButton. Podem apresentar comportamento de
exclusão mútua ou não.

4.11.5. Outns Classes de Interadores

Além da classe Button e suas classes derivadas, outras classes de interadores são oferecidas pelo
toolkit. São elas:

. Scrollbar: barras de rolamento horizontais e verticais,
¡ TextEdit: campos de edição para entrada de dados textual;
. ListBox: caixas de lista contendo opções textuais,

' comboBox: combo box ou drop-down /rsl contendo opções textuais:
. Spinner: "quantificador" para dados numéricos.
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4.12. A C/asse Menu
A Ûerceira classe derivada da classe Interface é a classe Menu, destinada à construção e

gerenciamento de menus. A classe Menu generariza duas crasses principais:

¡ MenuBar: destinada à construção de barras de menu geralmente localizaÅasna região superior da
janela, abaixo da barra de título. A função da barra de menus na maioria das interfaces é abrir
menus verticais do tipo pop-up contendo as opções do sistema;o Popup: menus verticais geralmente ligados a uma barra de menus (classe MenuBar).

Itens contidos em um menu podem abrir outros menus (denominado s sub-menus) ou executar
callback procedures. A classe Menultem contém as propriedades de um item de menu (MenuBar ou
Popup) sendo utilizada na instanciação de um objeto Meou co*o é mostrado a seguir.

// Define a callback Dial-ogosobre que abre um quadro de diálogo do l-:.;po //"A.bout"
eventcal-lback Dial_ogoSobre (Event *event) i

/ / Oefine ponteiros para os menus popup
Popup *Popup.A,rquivo, *popupVisualizar;

// Oefíne a barra de menus para a janela Mylalindow
MenuBar MyMenuBar ( &MyVüindow,

new Menultem ( " &Arquivo,,, popupArquivo),
new Menuf tem ( "&VisualLzat", popupVisuaLízar),
new Menuftem ( " &Sobre", DialogoSobre ) ,
NULL);

Atributos como cor-de-fundo, cor-de-texto e fonte podem ser definidos através do método
SetProperty de modo semelhante aos já apresentados para oui.u, classes.

4.13. A Estrutura Física do Toolkit
O código do ICMSCKiI estri dividido em seis blocos principais denominados módulos. Embora tais

módulos sejam dependentes entre si, a divisão visa facilit¿r a depuração, extensão e portabilidade da
ferramenta. Cada módulo é composto por um par de arquivos com extensões HPP (header) e Cpp
(implementação). Os módulos qu" 

"orpõ"m 
o toåkit . ,.u. respectivos papéis são descritos a seguir.

o INIT: a instanciação e inicialização de objetos defautts do toolkit é feitano módulo INIT.HPP É
executado imediatamente antes do início da aplicação propriamente dita, portanto é recomendado
que qualquer "customização" e extensão a nível de valores defaults do toolkit seja feita neste
módulo. Dentre as principais estruturas e objetos instanciados estão as tabelas de cores, fontes.
canetas e pincéis defaults do toolkit. O módulo INIT também conrém a função maing que. por
sua vez' executa a função ICMSCKitMainQ: ponto de entrada para um aplicativo baseado no
ICMSCKit;

' GLOBAL: declaração de tipos, funções e estruturas de dados utilizados em todo o toolkit;¡ GOL: define a classe Graphic, super-classe para todos os objetos gráficos do toolkit e todas as
suas especializações. Define também as classes pen e Brush;r WINDOW: define a classe Window, super-classe para todos os objetos do tipo 'Janela" e todas
as suas especializações. Define também as classes responsáveis pelo tratamento de eventos (Event
e EventTable);
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• INTERACTOR: define a classe Interactor, super-classe para todos os objetos do tipo 
"interador" e todas as suas especializações. 

• MENU: define as classes Menu e MenuBar, responsáveis pela construção e gerenciamento de 
menus. 

4.14. Conclusões 

O ICMSCKit pode ser definido como uma biblioteca de classes C++ extensível e portável para a 
construção e gerenciamento de interfaces gráficas. O protótipo aqui apresentado, implementado para 
ambiente Windows 3.1, utiliza-se dos serviços oferecidos pela camada gráfica (Windows GDI) e pelo 
sistema de janelas nativo do sistema Windows, sendo que tais serviços são totalmente encapsulados 
pelas classes do toolkit, não sendo transmitidas para a aplicação características particulares do 
ambiente operacional. 

Uma aplicação ICMSCKit consiste de duas partes principais: instanciação e configuração dos 
objetos que compõem a interface (denominada fase de setup da interface) e definição das rotinas da 
aplicação na forma de callback procedures. 

A hierarquia de classes pré-definidas do ICMSCKit contém a classe Generic como super-classe, as 
classes Graphic e Interface como super-classes para objetos gráficos e objetos de interface 
respectivamente. A classe Graphic é especializada em Shape (objetos vetoriais), Text (objetos 
"textuais") e Image (objetos bit-mapped); a classe Interface é especializada nas classes Window 
(objetos do tipo "janela"), Interactor (objetos do tipo "interador" ou "controle") e Menu (objetos do tipo 
"menu"). Além de classes abstratas, o ICMSCKit oferece um conjunto de interadores pré-definidos para 
a construção dos principais estilos de interação, baseados nos controles "nativos" da plataforma gráfica 
sobre a qual está apoiado (no caso, a plataforma Windows). Novas classes de objetos podem ser 
derivadas das classes já existentes utilizando-se do mecanismo de herança da linguagem C++ e do 
mecanismo de composição oferecido pelo ICMSCKit. 
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Capítulo 5 
Exemplos de Aplicações 



5.1. lntroducão
Este capítulo apresenta 2 exemplos de implementações de aplicativos ICMSCKiI:

Exemplo I - TRUCK: exemplo de utllização do recurso de composição de objetos gráficos
utilizando a classe CompoundGraphic.
Exemplo 2 - POINT: exemplo que reúne os conceitos de sub-janela, barras de rolamento e
tratamento de eventos do mouse diretamente por um objeto Window.

O código-fonte documentado é apresentado para cada exemplo, sendo que os pontos relevantes são
discutidos.

5.2. TRUCK

O programa TRUCK exemplifica a cnação e manipulação de objetos gráficos (classe Graphic)
através do ICMSCKit, mais especificamente da biblioteca GOL. O objeto composto gCaminhao é
definido como composição dos objetos gCarroceria, gCabine, gRodal e gRoda2. A estrutura completa
de composição é apresentada na figura 5.2. A interface da aplicação-e*"*plo (figura 5.1) contém bõtOes
dotipo push button que executam as seguintes ações:

. Fecha a aplicação
o Move o caminhão para a esquerda
¡ Move o caminhão para a direita
¡ Diminui as dimensões do caminhão
o Aumenta as dimensões do caminhão

Tais ações são executadas através de callbackprocedures associadas aos botões. A instanciação dos
objetos que compõem as principais partes do caminhão (cabine, carroceria e rodas) é feita através do
método AddObject ou do próprio construtor do objeto onde é informado o "objeto-pai" correspondente.
O método SetProperties é utilizado paraalterar propriedades de alguns objetos. A':montagem; fittul do
caminhão é feita utiliza¡rdo-se dos operadores de composição ,,*,' e,,=,,.

ffi@I

Figura 5.1 - lnterface da aplicação TRUCK
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O caminhão, após "montado", é inserido na janela da aplicação (MainWindow) através do método
Addobject. Posteriormente, a janela é mostrada (método Show) e a aplicação é iniciada através do
método Eventloop.

Figura 5.2 - Estrutura de composição para o objeto gCaminhao

Listagem V - TRUCK.CPP

gCirculo4gCirculo3gCirculo2gCirculolglinhalgTextoglmagem

gRoda2gRodalgCabinegCarroceria

gCaminhao

tr-'l

/ / * * ** ** ** * * * + * ** * ** * * * ** * * * * ** * * * * * * * ** ** * * *** *** * ** * * * * ** * * * ** * * * * * * *
// Programa de teste parã os objetos gráficos do ICMSCKiI
/ / * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

# include "wwindow. hpp"
linclude "winit. hpp"

/ / Grâfi-cos compostos para as partes do caminhão

Compoundcraphic gCaminhao , gRodaj,, gRoda2, gCabine, gcarroceria;
// Gráfi-cos auxiliares utir-izados na construção de partes do camrnhão

IRectang.l-e *gRetangul-o1, *gRetangulo2;
ILine *gl,inhal, *glinhá2;
iCÍrcle *nci r,-. iculol, t gCi rcuLo2, *gCi rcuJ-o3, *gCi rcuIo4 ;BMPImage *glmagem;
Text *gTexto;

/ / Callback procedures da

int cbFecha (Event* ) ;
i nt cbEsquerda ( Event* ) ;int cbDireita (Eventq) ;int cbReduzir (Event* ) ;
int cbAmpliar (Event* ) ;

apl i cação

void ICMSCKirMain ( )

{

/ / Rotina "main" para programas ICMSCKit

/ / Def Lníção da j ar.reJ-a principal

StdWindot^, MainWindow("Truck - Exemplo de criação de objetos gráficos",
20,20,61-0,350) ;

Mai¡rWindow. SetBackground ( &SysLtGrayBrush ) ;

Fecha a aplicação
Move o caminhão para a esquerda
Move o caminhão para a direita
Reduz o tamanho do caminhão
Aumenta o tamanho do caminhão

( 0, &Mainwindow, " Fecha" , I0,25O,80,30, cbFecha ) ;
( 0, &Mainhlindow, "Esquerda", l-00, 25O,80 | 30, cbEsquerda ) ;
( 0, &Mainwindow, "Direita", 190, 250,80,30, cbDi reita ) ;
( 0, &Main[/\lindow, "Reduzi r" ,280 r250,80,30, cbReduzir ) ;
( 0, &Mà i¡lWindow, "Amplia r", 370, 250, I0, 30, cbAmpl i a r ) ;

/ / Botões

Pus h But ton
PushButton
Pus hBut t on
PushButton
PushButton

da interface

pbFecha
pbEsque rda
pbDireita
pbReduzi r
pbAmpl i¡ r
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/ / Define o texto do caminhão//
gTexto = new Text (FONT_COURIER, TICMSCKITú, 60,4g,COLOR LTRED) ;
gTexto->Set FontHeight ( 1S ) ;
gTexto->SetBold ( TRUE ),
gTexto->SetItal ic ( TRUE ) ;
gTexto->SetUnde rl i ne ( TRUE ) ;

// Monta a carroceria

gRetanguloJ. = nev.r lRectangLe(&gCârroceria, &SysBl-ackpen, &SysLtcrayBrush,
o, o, 2o0, ]-0o')

gf magem = new BMpf mage (r'next. bmp", l_0, l-0 ) ;gcarroceria. Addobj ect ( glmagem) ;gCarroceria. AddObj ect ( gTexto ) ;

// l4onta a cabine

gRetangulo2 = new lRectang.l-e (egcabine, &SysltRedpen, &SysLtcrayBrush,
o, o, 70, 601;

g].inhaj- : nelr fline(&gcabine, &SysBlâckpen, 35, O, 35, 30),glinha2 = new lline(&gCabine, &SysBl-ackpen, 35, 30, ?0, 30);gcabine.SetProperties( pROpERTy(GRAPHIC X, (coord)200),
PROPERTY (GRAPHTõ-Y, (coord) 4O),

/ / 
ENDPROPERTY),

// Monta a Rodal

gRodal . Addobj ect ( gcircuIol
gRodal . AddObj ect ( gCi rculo2
gRodal.Move(25, 100);

// Monta a Roda2

gRoda2 . AddObj ect ( gci rculo3
gRoda2 . Addobj ect ( gci rcuLo4
gRoda2.Move 1215, IOOI ;

// Monta o caminìlåo

= new ICircle(&SysBlackPen, &SysBlackBrush, 2O, 20, 20ll;
= new ICircle(&SysBLackPen, &SyswhiteBrush, 20, 20, 5ll;

= new fCircle(&SysBlackPen, &SysBIackBrush, 2O, 20, 2Oll;
= new ICircle(&SysBlackPen, &SyswhiteBrush, 20, 20, 5)l;

gCaminhao = gcabine + gRodal + gRoda2 + gcarrocerj-a;
gCaminhao. Move ( 200, SO ) ;
gcaminhao. SetBackground ( &SysLtGrayBrush ) ;

Mainvlindow.Addobject(&gcaminhao); // Tnsere o objeto Caminhão na janel-a
Mainwindow.show0, // Mostra a janera da aplicação

Application.EventloopO, // lnícia a apLicação
)

/ / * ** * ***** ** * * * * ** * * * * * * * * * ** * ** * * * * * * * * * * ** *** * ** * ** * ** * ** * ** * *** * * ** * * *
// Cal-lback procedures - Rotinas específicas rla aplicação *
/ / * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
// Êecha a apì-icação
int cbFecha ( Event *event 

)

{

AppJ.ication, euit O ;
return 0i

)

// Move o caminhão para a esquerda
int cbEsquerda ( Event *event 

)

{

coord X, y;
gCaminhao. GetRe_lativexy ( &X, &y ) ;
gCaminhao.Move (X - j.O, y) ;
return 0i

I
// Move o caminhão para a direj.ta
int cbDireitå ( Event *event 

)
(

coord xrY;
gCaminhao. cetReLativexy ( eX, &y ) ,
gcaminhao.Move(X + l0,y) ;
return 0;

)

/ / Redvz o tamanho do caminhão
int cbReduzir(Event *event)
{

coord XSize, ysize;
gcaminhao. Getsize { &XSize, &ySize ) ;
gcaminhao.Res-ize(;{Size " 0.9,y1ìize e 0.9);
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return 0;
)

// Aumenta o tamanho do caminhão
int cbAmpliar(Event *event)
{

coord XSj,ze,ys!ze,
gcaminhao. cetsize ( &XSize, &ySize) ,
gCaminhao.Resize(XSize * L.I, ysize * 1.1)i
return 0i

)

5.3. POTNTS

O programa POINTS.CPP exemplifica de forma simplificada a utilização de três conceitos
suportados pelo ICMSCKit:

r Sub-ianelas: A janela principal da aplicação (figura 5.3) contém uma sub-janela com recurso de
rolarnento;

' Barras de rolamento: Duas barras de rolamento (horizontal e vertical) são definidas para
permitir que o usuário-final "role" o conteúdo da sub-janela;

o Tratamento de eventos: O evento de pressionamento do botão esquerdo do mouse é tratado
diretamente pela sub-janela. A esta é associado um tratador de eventos (event handler) que
executa uma rotina da aplicação (callback procedure).

A aplicação consiste de um "editor de retas" onde o usuário-final seleciona com o mouse dois pontos
na janela de desenho e estes são ligados por um segmento de reta na cor especificada no radio button
localizado no canto inferior esquerdo da janela principal.

Figura 5.3 - lnterface da aplicação POINTS

O programa possui dois modos para a marcação dos pontos:

' Normal: o segmento de reta é desenhado apenas após a marcação dos dois pontos;

Console

El tigação automáticaO Preto
O Branco
O Vermelho

ffi
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a Automático: os segmentos de reta são desenhados automaticamente sempre que um ponto é
marcado, ligando este ao ponto marcado-anteriormente.

A seleção do modo de marcação é feito através do check box "Ligação automática". Uma janela de
depuração (classe ConsoleWindow) é utilizada para apresentar mensãgens durante a execução do tipo
"Ponto I marcado...", "Cor alterada...", etc. A interface contém dois bõtões do tipo push button (dasìe
PushButton) com as funções de limpar o conteúdo da érea de desenho (botão "Limpa") e fechar a
aplicação (botão "Fecha').

A listagem VII apresenta o código-fonte para a aplicação POINTS.CPP. O recurso de sub-janela
pode ser verificado na criação da janela de desenho (WorkArea) como 'Janel a-filha" da janela principal
(MainWindow). O tratador de eventos é inserido em uma tabela de eventos (event tab,le) denominada
EH. A callback procedure responsável pelo tratamento do evento de pressionamento do botão esquerdo
do mouse (EV-MOUSE-LBUTION-DOWN) é a rotina MarcaPonto. Posteriormente a tabela de
eventos EH é associada à janela WorkArea através do método SetEventTable. O rolamento da sub-janela WorkA¡ea é feito através das barras de rolamento þcrollbars) sbRolaVertical e
sbRolaHorizontal. O tratamento dos eventos gerados pelas barras de rolamento é feito nas rotinas
RolaVertical e RolaHori zontal, respectivamente. Os radio buttons para seleção de cor são
implementados através de um objeto RadioPanel (grupo de interadores do tiio radío buttoz) que contém
3 radio buttons ("Branco", "preto" e "Vermelho'j"o- seleção exclusiva.

Listasem Vl - POINTS.CPP

/ / * * * * **** * * * * * * * ** * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * ** * * * * * * * * *
/./. Programa-exemplo pONTOS.Cpp *
/ / * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * ** t * * ** * *** * * * *** * * * ** *
#inc-Iude IWWINDOW. Hpp"
#incLude "WINIT.Hpp"

// fdentificadores para os radio-buttons
#define ID PRETO I
#define ID BRANCO 2
#define fO VnnUelUO 3

Consol-eWindow
CompoundGraphrc
Pen
Wi ndow
StdWi ndow

*MyConsol e;
G,

*Caneta;
*V'JorkArea;
*Ma i nWi ndow;

/ / Vari.áveís auxiLiares
int X1,Yl = Q;
boo-lean AutoLig,

/ / Callback procedures

int MarcaPonto (Event* ) iint Limpa ( Event* ) ;
int Fecha ( Event* ) i
irìt Auto ( Event* ) ;
i nt Cor ( Event* ) ;
int Rolavertical (f,yg¡1* ¡ ,int Ro.LaHorizonta_L (Event" ) ;

// Janela de depuração
/ / Ob)eto composto para armazenamento rias Linhas
/ / Caneta para desenho <las linhas
/ / Sub-j anela de desenho
/ / JaneIa principaJ. da âplicação

// Ezecutado quando um ponto é marcado com o mouse
// LLnpa a janela de desenho
// îecha a aplicação
// Acrona a l-igação automaticamence cjas linhas
/ / AItera a cor cia Linha
// Roia a janela vertical,mente
// Ro)"a a laneIa horizontal"mente

void ICMSCKitMainO (

// Iniciai--iza identificadores globais e caneta <le desenho

Autolig=X1=yl=O;
(janeta = &SysB_Lackpen;

t / t)rta uma tabe-La de eventos e ìns;ere rm i r.rt,rdor rle eventos
/ / para cJ-iques ,lo bot-ìo esqr:erdo do molr.se
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EventTabl_e EH;
EH.AddHandler ( EV MoUSE LBUTToN_DOWN, Marca Ponto ) ;

/,/, Cria a janela princÍpaÌ da apJ-icação e insere um objeto "retângulo',
Mainwindow = new stdwinc¡ow("poNTos.cpp - programa exemplo rcT"rscKitr,

L20,50r42Or4OOl;
Mainwindow->Addobject(new ÏRectangte(&SysBIackpenrNULL.Ig.Igr36L,26Il't,

// Cria a sub-janel-a de desenho

V'iorkA¡ea = new Window(MainWindow, 2e, 2O,
WorkArea->SetEventTab.l-e ( &EH ) ;
I¡'lorkArea-)SetBa ckground ( eSysLtGra yBrush ),
WorkArea->AddObj ect ( cG) ;

/./ Cría uma janela de depuração (trãcing)

MyConsole = new ConsoteWindow(MainWindow,

360, 26Ol;
// Associa o tratador de eventos
// Uuaa a cor de fundo para cinza
// Insere o objeto Compoundcraphic

para a aplicaçao

"Console", 20O, 2OO, 2OO. 20Olt

Cria duas barras de rolamento parå å janela de desenho (i¡lorkArea)

ScrollBa¡ sbRo j-avertical (Ma inWindor"r, VERT SCROLL,
390, 20, L5, 260,J.000, RoJ.ÑerticaL ) ;

sbRoLaHorizontal- (Maint¡lindow, HORZ SCROLL,
20, 285, 360, 15, 100rRoìaHorizontal);

/ / Cría dois botões do tipo push button e um check box

PushButton pblimpa ( 0, Maì-nwindowr "Limpâ ", 22o | 3 4 o, g O, 30, Limpa ) ;PushButton pbEecha ( 0rMainwindow, "FecÀa,,, 300, 340, gO, 30, FecÀa ) ;CheckBox cxAuto(0rMainWindowr'rLigação automática'rr2OO,310rAuto) i
i / cria um grupo de radio buttons para a sel-eção de cor
RadioPanel Rp (Mainwindow, Cor) i
RadioButton RB1 (ID_PRETO, &Rp, "preto'., 20,3IOl ,RadioButton RB2 (ID-BRANCO, &Rp, "Branco,', 20,32g1 ;RadioButton RB3 (ID VERMELHO, &Rp,,.Vermelhor, 20,3461 ,

RP. Sel-ect ( ID_PRETO);

ScroI l-Bar

MainWindow->Show( ) ;
MyConsoIe->Show( );
Application. EventLoop ( ) ;

)

// Mostra a janela da apJ-icação
// Mostra a janela de depuração
// lnicía a execução da apllcação

/ / 
* **** * * I * *** * * * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * * * ** * * * *** * * ** * * * * * ** ** * * * * * * *** * * * * *

// Cal.l-back procedures - Rotinas especificas da aplicação *
/ / ** * ** *** * * * * * * * * * * * ** * * ** * * t * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * ** * * * * * * ** * * * * * * ** * ** * * *

int MarcaPonto (Event *event)
int xl-, yI , x2, y2;
MouseEvent *Mei

/ / Marca um ponto com o botão esquerdo do mouse

Me = (MouseEvent*)event;

if (xr == 0) {
MyConsoJ"e->Wrtte("Ponto 1 marcado") ;Xl = Me->X;
Yl = Me->Y;
WorkArea->ConvertToViewport ( &Xl, &yl ) ;

)

eJ.se {
MyConsole->Write("Ponto 2 marcado") ;x2 = Me->X;
y2 = Yie->y;

lVorkArea->ConvertToviewport ( &x2. &y2l ìIline *L = new fline(XI,yl, x2,y2),
L->SetPen (Canetã ) ;
G.Addobject(L);
L-.'Show O ;
if (AutoLig) {

XL = x2;
y1 = y2;

I
else
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X1=0;
Ì

)

int Limpa(Event *event) 
{

G. DeletechiIdren O ;
Myconsole->Write ('rLimpar. . .'r ) ;

int Fecha(Ewent *event) 
{Application.euit ( );

I

// Límpa a área de desenho da janela

// Finaliza a apJ-icação

ligação automática das Iinhas

/ / Al-|.era a cor da linha
{

área de desenho

conteúdo da área de desenho

int Auto(Event *event) { // Aciona a
Button *Bt : (Button* )event->Oh¡nerlnteractori
Autolig = Bt->Getvalue O;
MyConsole-)Write ( "Ligação automática. . . " ) i

l

int Cor(Event *event) 
{switch ( event->Oû,rnerlnteractor->GetAl-ias ( ) )case ID_PRETO:

Caneta = &sysBlackpen;
breaki

case fD_BR.ANCO:
Caneta = &syswhitepen;
break;

case ID_VERMELHO:
Caneta = &SysltRedpen;
break;

Ì
MyConsoIe->Write ( rCor al-terada

)
");

int RoLavertical(Event *event) { // nola verticalmente o conterido daswitch (event->Eventfd) i
case EV_SCROLL_BOTTOM :

brea k;
case EV_SCROLL_TOP :

brea k;
case EV_SCRoLL_LINEDoIdN z

WorkArea->VScrol- I ( -1 ) ;
brea k;

case EV_SCROLL_LINEUP :
WorkArea->VScroll ( 1 ) ;
brea k;

. case EV_SCROLL_PAGEDOWN :
WorkArea--:VScrol I ( -l- 0 ) ;
brea k;

case EV SCROLL pAcEUp :
WorkArea->VScroLI ( 10 ) ;
brea k;

)

int RolaHorizontal-(Event *event) { // AoIa horizontalmente osv/itch (event->EventId) {
case EV_SCROLL_BOTTOM :

brea k;
case EV_SCROLL_TOP :

brea k;
case EV_SCROLL_LINEDOWN :

WorkArea->Hscroll ( -1 ) ;
brea k;

case EV_SCROLL_LÌNEUP :
WorkArea->HScroIl ( 1 ) ;
brea k;

case EV_SCROLL_PAGEDOWN :
[^lorkArea-)'HScroI]- (-10 ) ;
b rea k;

case EV_SCROLL_PAGEUp
WorkArea-'HScrolI (10) ;
brea k;

case EV_SCROLL_THUMBPOSITION :
WorkArea-:'HScroi.l (30 ) ;
break;

l
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5.4. Conclusões
Os programas-exemplo TRUCK e POINTS apresentam um "modelo" para a construção de

aplicações através do ICMSCKiI. Uma aplicação ICMSCKiI pode ser subdividida em duas partes
básicas:

l) Instanciação e "customização" dos objetos da interface;

2) Definição das rotinas da aplicação na forma de callback procedures.

. A primeira parte (configuração da interface) contém definições de objetos de interface tais como
janelas, botões, menus e objetos gráficos. A maioria das propriedades são èspecificadas no momento da
instanciação dos objetos (via os métodos construtores). Propriedades adicionais são especificadas
através do método SetProperties. Objetos compostos þor exemplo, gCaminhao no programa TRUCK)
são criados através dos próprios construtores ou através do método AddObject. Rotinâ da aplicação
(callback procedures) previamente declaradas são geralmente associadas a interadores no momento da
instanciação dos mesmos ou através do método AddHandler ou SetEventTable. Objetos globais
(referenciáveis em qualquer ponto do programa) assim como callback procedures devem ser declarados
fora da rotina ICMSCKitMainQ.

O método Application.Eventloop inicia a execução do aplicativo após f:rrralizâÅa a fase de
configuração da interface.

f,
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O protótipo construído pode ser considerado uma "versão beta do núcleo" de um toolkit para a
construção de interfaces graficas. O estágio em que se encontra a implementação do projeto ICMSCKit
é apresentado a seguir:

. Classes para o gerenciamento de eventos parcial

' classes para desenho e gerenciamento de objetos gráficos Totar

' classes para a cnação e gerenciamento de janelas parcial
¡ Classes para a criação e gerenciamento de estilos de interação Parcial¡ Classes paraacriação e gerenciamento de menus Totalo classes para o gerenciamento de dispositivos de interação Inicial. Classes para o gerenciamento de impressão Inicial

O recurso de extensibilidade , valonzado durante todas as etapas do desenvolvimento fez com que
mais tempo fosse utilizado na definição das classes biísicas para que a extensão das mesmas (criação de
classes derivadas) fosse facilitada no futuro.

Para que a característica de portabilidade fosse preservada, vários cuidados foram tomados durante o
projeto com o objetivo de esconder via encapsulamento características particulares da plataforma nativa.

A API (application program interface) do toolkit foi especificada de forma a facilit¿r a criação de
objetos de interface contendo grandes quantidades de propriedades (atributos). A abordagem adotada
denominada "mecanismo propriedade-valor" mostrou-sè bastante eficiente ao ser aplicada a
praticamente todas as classes de objetos de interface do toolkit.

A criação dos programas-exemplo mostrou que um dos pontos fortes da ferramenta estií na facilidade
de implementação que exige um número relativamente p"queno de linhas de código quando comparada a
outras ferramentas tais como Windows ApI ou XVlew.

Vários projetos envolvendo o ICMSCKit estâo sendo estudados principalmente relacionados à
extensão da ferramenta. Dentre as idéias propostas podemos citar (em ordem decrescente de prioridade):

¡ Migração da ferramenta para outras plataformas t¿is como X Window e Windows 95;o Extensão da ferramenta para atender a sistemas de bases de dados orientados a objeto,
especialmente o sistema GEO, sendo desenvolvido no Departamento (ICMSC);

o Extensão das classes do toolkit a fim de suportar estilos de interação complexos tais como grid,
listas tipoprofile, drag-and-drop, MDI (multipte document interface), properties sheets, etc;

' Criação ou adaptação de um editor de interfaces do tipo WYSIWYG para a geração de código de
interfaces baseado no ICMSCKiI;

o Extensão da biblioteca grátfica GOL a fim de suportar objetos gráficos complexos tais como
figuras 3D e imagens bit-mapped de grande porte.
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Apêndice B - Módulo INIT.HPP

Î
ì,

void rCMSCKitMain O ;

Pen

Brush

Applicati.onClass Application,.

SysDefPen,
SysNullPen,
SysBlackPen,
SysïilhitePen,
SysDkGrayPen,
SysGrayPen,
SysLtGrayPen,
SysLtRedPen,
SysDkRedPen,
SysLtBluePen,
SysDkBluePen,
SysLtYellowPen,
SysDkYellowPen,
SysLtCyanPen,
SysDkCyanPen,
SysLtGreenPen,
SysDkcreenPen,
SysltMagentaPen,
SysDkMagentaPen;

SysDefBrush,
SysDefBackground,
SysBlackBrush,
SyslilhiteBrush,
SysNullBrush,
SysDkGrayBrush,
SysLtGrayBrush,
SysLtRedBrush,
SysDkRedBrush,
SysLtBlueBrush,
SysDkBlueBrush,
SysLtYellowBrush,
SysDkYellowBrush,
SysLtCyanBrush,
SysDkCyanBrush,
SysLtGreenBrush,
SysDkGreenBrush,
SysLtMagentaBrush,
SysDkMagentaBrush,'

ColorTable
FontTable

SysColorTable;
SysFontTable;

¡
I nt e ract or * OB JEC T_TABLE I MAX_OB.'EC T_TÀBLE ],.
woTd EVENT_MAP_TABLE I MAX_EVENT-MAP_T.ABTE ] ;
word KEY_I"ÍÀP_LABLE IMAX f(Ey MAp TABLE] ,.

Ponto de entrada de um proqrama trrlindows
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/ / tnícializa etruturas e valores default

iNt PASCAI T¡Iir¡MAiN (HANDTE hINSIANCE, HANÐLE hPTEVINSIANCE,
LPSTR lpszCmdtine, int nCmdShow )

{

NATIVEAPPINFO Apprnf o,.

r
AppInfo. Instance
ÀppInfo. Prevlnstance
ÀppInfo. CmdÏ,lne
Applnfo. CmdShow

= hlnstancei
= hPrevfnstance;
= lpszCrndline;
= nCmdShow;

.Application. SetÀpplnfo ( &AppTnfo ) ;

/ / tnícializa tabela de cores

SysColorTable . SetColor (COLOR_IÍHITE, 2SS , 255 , 2SSl ;
SysColorTable. SetColor (COLOR_BLACK, 0, 0, 0) ;
SysColorTable . SetColor (COLOR_ITGRAY, 1,92 , 1,92 | L92) ¡
SysColorTable . SetColor (COLOR_GFIAY , L2g , t2g , l-2g) ;
SysColorTable. SetColor (COLOR_DKGRAY, 64, 64, 64) ;
SysColorÎable. SetColor (COLOR_LTRED, 255 , O, O) ¡
SysColorTable. SetColor (COLOR_DKRED, t2g, O, O) ;
SysCoÌorÎable. SetColor (COLOR_LTYELLOW/ 255, 2SS, Ol ;
SyscolorTable. SetCo1 or (COLOR_DKYELLOW/ .J,2g 

, t2g , Ol ;
SysColorTable. SetColor (COÍ,OR_LTBLUE, O, 0, 255) ;
SysColorTable. SetColor (COLOR_DKBLUE, O, O, L2g) ;
SysColorTable. SetColor (COLOR_T,TCYAN, O, 2SS, 2SS) ;
SysColorTable. SetColor (COLOR_DKCYÃ¡I, O, Lzg I L2gl ;
SysColorTable. SetColor (COLOR_T,TGREEN, 0, 2SS, 0) ¡
SysColorTable. SetColor (COLOR_DKGREEN, O, t2g, O) ¡
SyscolorTable. SetColor (CoLOR_LTMAGENrA, 2SS, O, 255) ;
SysColorTable. SetColor (COLOR_DKMAGENIÀ, L2g, O, L2g) ;

/ / tnícj-aliza tabela de fontes

SysFontTable . SetFont ( FONT_SySTEM_FIXED, " FfXEDSyS " ) ;
SysFontrable. SetFont (FONT_COURIER, "Courier Neü¡" ),.
SysFontÎable. SetFont (FoNT_SYSTEM, "SYSTEM" ),.
SysFontTab1 e. S etFont ( FONT_SCRI pT, " Script " ),.
SysFontTable.SetFont (FONT_ROMANr "Times New Roman") ;
SysFontTable.SetFont (FONT_SERIF/ "MS Sans Serif"),.

/ / tnícj-al-iza canetas do sistema

SysDef Pen. SetColor ( COIOR_BLACK) ;
SyscrayPen. SetCoIor ( COLOR_GR.A,Y) ;
SysLtGrayPen. S etCol or ( COLOR_LTGRAY ) ;
SysBlackPen. SetColor ( COLOR_BU\CK) ;
SyslfhitePen. SetCoIor (CoI,OR_!üHf TE) ;
SysLtRedPen. SetColor ( COLOR_LTRED ),.
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/ / Ínícial-iza pinceis do sistema

SysDefBrush. Setcolor ( COLOR_IÍHITE ) ;
SysDefBackground. Setcolor (COLOR_WHITE ) ;
SysltRedBrush. SetColor (COLOR_LTRED) t
S ysLtcrayBrush. S etCol or ( COI,OR_LTGRAY) ;
SysBlackBrush. SetColor ( COLOR_BLACK) ;
SysIìThiteBrush. SetColor (COLOR I4tHfTE) ;

// tevel- 1 events

EVENT_MAP-IABLE ITIM-LBUTTONDOWN
EVENT_I4AP_TABLE [ üM_MOUS EMOVE

EI¡ENT_IIIAP_TAB L E I VùM_MBUT T oND ovùN

EVENT-Ii,fAP-TÀBLE I VIM_RB UT T OND OVIN

EVENT-I,fAP-TABLE Ih7M-LBUTTONUP
EVENT-I{AP_TABLE [ üM-MBUTTONUP
EVENT MAP TÀBLE[fM RBUTÎONUP

= EV_MoUSE LBUTTON_DO!1IN,'

= EV_MOUSE_MoVE;

= EV_MOUSE_MBUTTON_DO!üN,'

= EV_MOUSE_RBUTTON_DOIùN;

= EV_MoUSE_LBUTTON_UP ;
= EV_MOUSE_MBUTTON_UP t
= EV_MOUSE_RBUTTON_UP,'

= EV_I(EY_DOIIIN;

= EV_I(EY_UP;

= EV_IGY_CIIAR;
= EV BUTTON DRArdt

= EV BUTTON cLIcK;

= EV_SCROT,L_LïNEDOI¡¡N,'

EV-SCROT,T 
-LINEUP;= EV_SCROLL_PAGEDOIâIN;

EV SCROIL PAGEUP;

EV-S CROLL_THUI,IBPOS I T I ON,.

EV-S CROLT-THIIMBTRACK,.

EV-SCROLL_TOP,.
EV-SCROLT._BOTTOM;

= EV_EDIT_FoCUS_oN;
: EV_EDIT_FOCUS_oFF;

= EV EDIT CHANGE,'

= Ev EDIÎ UPDATE;

=EV EDII_ERRSPACE,.

= EV_EDIT_MAXTEXT;

= EV_EDIT_HSCROLI;
= EV_EDIT_VSCRoLIt

- 0x02001
- 0x02001
- 0x02001
- 0x02001
- 0x02001
- 0x02001
- 0x02001

EVENT_I!ÍAP_T.ABLE I!ì7M_KEYDOúIN - 0x0L00 + 10]
EVENT_IVfAP_TABLEIVûM_KEYUP - 0x0100 + 101
E\¡ENT_I',IAP_LABLE [h¡M_cHAR - 0x0100 + 10]
EVENT_MAP_T.ABLE II¡M_DRAVíIIEM - 0x0028 + L4]

// LeveL 2 events

EVENT-IVIAP-TÀBLE IBN_CLICKED + 20]

EVENI_MAP_TABLE I SB_LINEDoIü\I + 31 ]
EVENT-MAP-T.A,BLE ISB-LINEUP + 31]
EVENT_MAP_T.A,BLE ISB_PAGEDOWN + 31]
EVENT_ÌÍAP_T.ABT,E ISB_PAGEUP + 3]-l
EVENT_ÌÍAP_T.A,BLE ISB_THUMBPOSTTTON + 3 1 ]
EVENT_ì.{AP_TÂBLE ISB_THT MBTRACK + 31 ]
EVENT_ì{AP_IABLE [SB_ÎOP + 31]
EVENI_MAP_TABLE [sB_BoÎÎoM + 31]

EVENT_MÀP_TABLE IEN_SETFOCUS - 2].51
EVENT_},ÍAP_ÎABLE [EN_KTLIFOCUS - 470 j
EVENT-MAP-TABLE IEN-CHANGE -'725)
EVENT-MÀP_T.A3LE IEN-UPDATE - 980]
EVENT-MAP-TÃBIE IEN_ERRSPACE - 1235]
EVENT_Ì4AP_LABLE IEN_MAXTEXT - 1235]
EVENT_ì"fAP_TABLE IEN_HSCROLT, - 148 9]
EVENT_MAP_TÂBLE IEN_VSCRO],L - 1489]

KEY_MAP_TABLE [VK_TAB] = KL_T.AB;

/ / Executa a rotina main do ICMSCKiI

IcMscKitMain ( ) ;
return 0,.
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