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Sumario

Enquanto e reconhecida a relev^ancia de interfaces homem-computador em sistemas interativos, inclusive comercialmente, o software correspondente e difcil de ser construdo. Varias ferramentas
t^em sido propostas para automatizar a geraca~o de codigo de uma
interface. Grande parte destas ferramentas s~ao baseadas em estados e usam diagramas de transica~o de estados (DTEs) para especicaca~o do controle de dialogo. Contudo, estes diagramas apresentam inconvenientes que os tornam inviaveis para a especi caca~o de
dialogos complexos.
Estadogramas (statecharts) apresentam indcios de serem adequados para descrever este tipo de comportamento. Estendem os
DTEs e eliminam inconvenientes dos ultimos. Embora seu emprego seja sugerido em varios trabalhos para a especi caca~o de
controle de dialogo, os resultados de experi^encias na utilizaca~o
desta notaca~o para este emprego particular (como ocorre em outras
areas) n~ao s~ao discutidos na literatura.
O uso dos estadogramas no desenvolvimento de uma interface
real permitiu identi car mudancas que tornam estes diagramas
mais apropriados para este emprego espec co bem como limitaco~es
desta notaca~o. Entre adaptaco~es sugeridas encontram-se construco~es adicionais para permitir a especi caca~o da apresentaca~o

de uma interface. A observaca~o do codigo gerado por uma ferramenta utilizada neste trabalho, que implementa estadogramas,
ainda permitiu identi car elementos desejaveis quanto a estrutura
do codigo a ser produzida. Este texto relata as mudancas sugeridas
e limitaco~es desta notaca~o obtidos da analise deste desenvolvimento
emprico. Ainda inclui comentarios acerca de elementos desejaveis
na estrutura do codigo a ser prodizida por uma implementaca~o
desta notaca~o.

1 Introduca~o
Diante da relev^ancia inegavel do papel das interfaces homem-computador1
(interfaces, por simplicidade) no sucesso de sistemas interativos, muitas
pesquisas t^em abordado a ardua tarefa de constru-las. Segundo Myers
[15] o codigo de uma interface e volumoso, complexo e sua construc~ao
n~ao e trivial. O intuito das pesquisas e reduzir os custos de desenvolvimento e melhorar a qualidade das interfaces produzidas. Grande parte
dos trabalhos abordam o problema atraves do emprego de ferramentas.
As ferramentas visam fornecer suporte as etapas de desenvolvimento
de interfaces: projeto, implementac~ao, avaliaca~o e manutenc~ao.2 Geralmente tem-se uma ferramenta orientada para cada atividade distinta de
desenvolvimento. Quando as ferramentas est~ao integradas, o conjunto
geralmente e denominado de UIMS (User Interface Management System), UIDS (User Interface Development System) ou ainda UIDE (User
Interface Development Environment). Neste texto usa-se o termo \ferramentas" para caracterizar tais sistemas.
Uma abordagem comum na construca~o de ferramentas e criar uma
tecnica de descric~ao ou linguagem de alto nvel (assistida pela ferramenta) para descrever a atividade de interesse. Existem varias tecnicas
para especi cac~ao e implementaca~o de controle de interfaces, i.e., tecnicas
1
Neste trabalho interface homem-computador e a parte do software de um sistema
interativo responsavel por traduzir ac~oes do usuario em ativac~oes das funcionalidades
do sistema, bem como permitir que os resultados da aplicac~ao (funcionalidade) possam
ser observados e coordenar esta interac~ao.
2
Detalhes sobre o ciclo de vida de uma interface podem ser obtidos em [1].

para descrica~o e implementac~ao da sintaxe permitida das ac~oes do usuario,
das reaco~es do computador e de como o dialogo3 evolui ao longo do
tempo. As tecnicas, contudo, ainda apresentam inconvenientes. Myers
em [14] comenta as mais comuns, por exemplo, os DTEs. Neste trabalho
e focalizada uma extens~ao dos DTEs: os estadogramas.4
Estadogramas se enquadram no modelo de redes de transic~ao conforme tr^es modelos descritos e comentados por Green em [2]. Os outros
dois modelos s~ao gramaticas e eventos. Embora Green conclua que o modelo de eventos possua maior poder de express~ao, cada um deles possui
suas proprias vantagens e desvantagens [14]. Os problemas geralmente
relacionam-se a inabilidade de representar alguns aspectos, a di culdade
de uso e, em muitos casos, nem todos os tipos de interfaces podem ser
especi cadas.
Entre as notac~oes que fazem parte de redes de transic~ao, os estadogramas gozam de posica~o confortavel reconhecida em varios trabalhos
[1, 21]. Isto deve-se, sobretudo, as extens~oes sobre os DTEs que eliminam inconvenientes destes ultimos enquanto ret^em a natureza gra ca
[3, 4, 21]. Convem ressaltar que DTE e a base das notaco~es de redes de
transic~ao. Ainda e interessante destacar a inexist^encia de consenso acerca
de uma linguagem para especi cac~ao de controle de dialogo. Apesar dos
indcios favoraveis, tem-se pouco conhecimento sobre este emprego em
particular. Neste sentido, este trabalho assemelha-se ao realizado por
Wasserman [20] para os DTEs. Naquele trabalho Wasserman estende os
DTEs para adequa-los a especi cac~ao de interfaces. Da mesma forma
s~ao propostas, neste texto, algumas mudancas nos estadogramas. Entretanto, neste trabalho estamos ressaltando principalmente os resultados
de um desenvolvimento real que envolveu sua especi caca~o em estadogramas seguida da implementac~ao de uma interface n~ao trivial.
Os resultados visam subsidiar a construc~ao de ferramentas de apoio
Comunicac~ao existente entre o ser humano e o sistema de computac~ao | e a troca
de smbolos e ac~oes entre o usuario e o computador.
4 Diagramas propostos para descri
c~ao do comportamento de sistemas reativos. Estendem os diagramas de transic~ao de estados com concorr^encia, comunicac~ao (broadcast ) e hierarquia.
3

a construca~o de interfaces5 que venha considerar estadogramas como sua
linguagem central. As di culdades relatadas registram inconvenientes a
serem eliminados e extens~oes a serem realizadas para tornar propcio o
emprego desta notaca~o. Especializac~oes desta notac~ao n~ao e um fato
novo. Johnson et al. [12], por exemplo, ressaltam a import^ancia dos
formalismos visuais como estadogramas e exempli cam especializaco~es
desta notaca~o.
Este texto assume que o leitor possui conhecimentos basicos sobre
estadogramas. Esta alem do escopo apresentar uma descric~ao completa
dos estadogramas e exemplos do seu uso. Uma descric~ao exaustiva e
fornecida em [3]. A sem^antica formal pode ser obtida em [6] e [16].
Uma descric~ao didatica e informal pode ser encontrada em [9]. Entre
ambientes que empregam estadogramas podem ser citados Statemaster
[21], Statemate [5] e Reacto [13].
Abaixo comenta-se sucintamente o modelo de Seeheim (muito utilizado no ^ambito de interfaces). Na seca~o seguinte segue um breve comentario acerca da interface desenvolvida para servir de \bancada" para
experi^encias com os estadogramas. Na sec~ao 3 s~ao descritos os resultados
do emprego de estadogramas no desenvolvimento desta interface e algumas mudancas sugeridas. Por ultimo, as considerac~oes nais encerram
este trabalho.

Modelo de Seeheim
Nosso trabalho baseia-se no modelo de Seeheim. O modelo de Seeheim
[2] ( g. 1) permite identi car varios componentes que conceitualmente
comp~oem uma interface. A componente de apresentac~ao e responsavel
por produzir a sada para o usuario e receber as entradas fornecidas. O
controle de dialogo e o foco deste trabalho bem como a sua descrica~o na
forma de estadogramas. Este componente coordena a seq:u^encia da inHartson e Hix [7] comentam varias ferramentas desenvolvidas para a construc~ao
de interfaces.
5
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Figura 1: Um modelo de arquitetura de interface.
terac~ao do usuario com o computador (equivale a sintaxe da interac~ao).6
O componente mais a direita corresponde a sem^antica da interface. Engloba a vis~ao que a interface tem da aplicaca~o e vice-versa.

2 A interface para experimentaca~o
Foi desenvolvida uma interface para um sistema de composic~ao musical a partir de requisitos estabelecidos em outro trabalho. Uma caracterstica peculiar do sistema e a utilizac~ao de arvores para representar
composico~es. Estas arvores substituem, portanto, as partituras convencionais. O objetivo do sistema e auxiliar o compositor no processo de
composica~o musical. Esta alem do escopo deste trabalho descrever detalhadamente os aspectos de controle da interface desenvolvida, bem como
a aplicac~ao subjacente. Abaixo seguem as informac~oes estritamente relevantes para este texto.
A comunicaca~o entre o sistema e a interface da-se atraves de um protocolo. Isto conduz a um acoplamento fraco entre o nucleo do sistema
e a interface. A interface permite a coexist^encia de varios estilos de
interaca~o, inclusive manipulac~ao direta. O desenvolvimento da mesma
seguiu tanto quanto possvel isolado do desenvolvimento da aplicac~ao.
Convem ressaltar que estadograma e uma notac~ao para descrever uxos de controle orientados a evento.
6

Buscou-se a independ^encia entre estes componentes do sistema interativo, ou seja, independ^encia de dialogo. A interface engloba um editor de
arvores, que podem ser editadas com o uso de um mouse. Varios comandos podem ser disparados clicando-se sobrecones ou selecionando opco~es
de menu. Ainda fornece uma linguagem de comandos para usuarios especialistas. A interface e abrangente e permitiu uma avaliac~ao preliminar
do uso de estadogramas na descrica~o do seu comportamento.

3 Adequaca~o de estadogramas no contexto de
interfaces
Esta seca~o relata varias sugest~oes de mudancas e limitaco~es7 na capacidade de express~ao dos estadogramas identi cados durante o desenvolvimento de uma interface real. Dos itens abaixo alguns incluem sugest~oes
para eliminar as di culdades encontradas. Algumas dessas sugest~oes foram derivadas de facilidades e construco~es encontradas em sistemas de
apoio a construca~o de interfaces com abordagens distintas da adotada
neste trabalho.
As limitac~oes detectadas devem-se, principalmente, ao fato de que estadogramas
foram originalmente concebidos para descrever uma classe de sistemas conhecidos por
sistemas reativos. Interfaces s~ao sistemas reativos, embora com suas peculiaridades
e caractersticas proprias, que nem sempre s~ao encontradas em sistemas reativos de
uma maneira geral. Como esta notac~ao foi proposta para descrever conceitos comuns
aos sistemas reativos, e natural que estes casos particulares n~ao sejam previstos na
notac~ao original.
7

3.1 Modo8

Podemos identi car duas di culdades relacionadas ao conceito de modo:




Conforme Myers [14], uma das di culdades com interfaces que
usam manipulaca~o direta e a inexist^encia de modos. Myers a rma
que o usuario pode fornecer qualquer comando praticamente a
qualquer momento. E importante ressaltar que estadogramas modelam o comportamento como um conjunto de estados (modos) e
transic~oes entre eles. Logo, como especi car tal interface se a noc~ao
de modos (estados) inexiste?
Felizmente Jacob [11] a rma que, apesar da apar^encia, manipulaca~o
direta e altamente modal! Ainda mostra a estrutura de co-rotinas
existente em interfaces que usam este estilo de interac~ao e como
identi car estados nestas interfaces. Um objeto de interaca~o na linguagem de nida por Jacob pode ser vista na gura 2. Nota-se que
a seca~o TOKENS ( g. 2) nada mais e que a relac~ao entre eventos
logicos e fsicos, mapeamento de responsabilidade do componente
de apresentac~ao (modelo de Seeheim) visto anteriormente.
Estadogramas fornecem mecanismos apenas para a descrica~o de
sintaxe. Uma de ci^encia obvia relaciona-se ao aspectos lexicos
(apresentac~ao) de uma interface. N~ao ha como fornecer um mapeamento entre eventos fsicos e logicos, nem como exibir um simples
caractere, por exemplo. Aspectos lexicos, contudo, podem coexistir
isoladamente de sintaxe [18].
Outra quest~ao relativa a modo diz respeito ao conceito de estado
modelado em estadograma. Por exemplo, o estado User Protocol, g. 3 (i), contem um subestado User Checker. Este subestado, no entanto, modela um processo: veri car a exist^encia do

Modo e o estado ou colec~ao de estados nos quais apenas um subconjunto de
todas as possveis tarefas de interac~ao com o usuario podem ser realizadas, i.e., em
modos distintos t^em-se diferentes tarefas que podem ser realizadas. O uso de modo
ainda permite que seja dado signi cado diferente para uma mesma entrada, conforme
o modo corrente.
8

INTERACTION_OBJECT MessageFileDisplayButton IS
IVARS:
position

:= { 100,200,64,24 }; --i.e., coordinates of screen rectangle

METHODS:
Draw()

{ DrawTextButton(position,"Display"); }

TOKENS:
iLEFT
iENTER
iEXIT
oHIGHLIGHT
oDEHIGHLIGHT

{ click left mouse button }
{ locator moves inside rectangle given by position }
{ locator moves outside rectangle given by position }
{ invert video of rectangle given by position }
{ same as oHIGHLIGHT }

SYNTAX:

Act: DisplayMf(inbox)
iENTER

oHIGHLIGHT

iLEFT
iEXIT

oDEHIGHLIGHT

end INTERACTION_OBJECT;

Figura 2: Objeto de interac~ao [11].
usuario. O evento Illegal Username pode ser visto naturalmente
como o retorno de uma funca~o NameChecker() que recebe como entrada Username. Neste caso um estado foi utilizado para modelar
um processo invisvel ao usuario. A gura 3 (ii) e uma modelagem
alternativa e mais substancial que a anterior para o usuario, pois
re ete o que o usuario percebe da interac~ao. A ultima modelagem
e consistente com as propriedades consideradas desejaveis em uma
linguagem para especi caca~o de interfaces segundo [10]. Ambas as
alternativas s~ao possveis, contudo, so uma de nic~ao mais rigorosa
de estado podera conduzir a especi cac~oes mais homog^eneas.

3.2 Reutilizac~ao de comportamentos

Embora a especi cac~ao em estadogramas possa seguir bottom-up ou topdown e paralela a especi cac~ao de outros aspectos do sistema (p.ex.,
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Figura 3: Modo em estadogramas.
funcional) e por pessoas distintas, e preciso que estes recursos n~ao sejam
exclusivos de uma especi cac~ao particular.
O tratamento de forma monoltica de um estadograma impede a
exist^encia de bibliotecas de comportamentos que possam ser reutilizados no desenvolvimento de outras especi caco~es.
Usando-se uma linguagem de programac~ao convencional pode-se criar
rotinas e coloca-las em uma biblioteca para uso posterior, sem a necessidade de se ter acesso ao codigo destas rotinas ou refaz^e-las. Da mesma
forma e preciso estabelecer um meio de reutilizar comportamentos sem
a necessidade de termos acesso a sua especi cac~ao, mas apenas a \interface" de um estado. Estes comportamentos reutilizaveis podem corresponder a sintaxe de objetos de interaca~o [1] comumente encontrados em
sistemas interativos. Por exemplo, poder-se-ia ter dialogos para procurar
por arquivos, alterar par^ametros de impress~ao, selecionar cores e assim
por diante. Todos estes comportamentos t^em objetivos bem de nidos e
podem ser aplicaveis em varias situac~oes.

3.3 Alterac~ao din^amica do comportamento

O desenvolvimento interativo de prototipos e uma tecnica amplamente
empregada na construca~o de interfaces [15]. Para dar suporte a esta
atividade cclica, sistemas de apoio a construc~ao de interfaces devem
permitir que o comportamento seja alterado dinamicamente e que os
resultados sejam re etidos imediatamente. Usando-se estadogramas e
preciso estabelecer uma sem^antica para alterac~oes realizadas. Por exemplo, ao simular uma especi cac~ao o que ocorre se removermos um estado
corrente?
Construca~o de prototipos n~ao e a unica aplicac~ao da mudanca din^amica
de uma especi caca~o. Tratadores de eventos9 podem ser criados e destrudos dinamicamente. Varias inst^ancias de um mesmo tratador podem
estar ativas simultaneamente. Para os estadogramas ter-se-ia que permitir a exist^encia de varias \inst^ancias" de um estado. Neste sentido
uma especi cac~ao em estadogramas seria analoga a um tipo em uma
linguagem de programac~ao convencional.
Qualquer editor que permite a edic~ao simult^anea de varios arquivos,
por exemplo, mostra a necessidade destes recursos para que possa ser
especi cado apropriadamente. Parece mais natural imaginar que se tem
multiplas inst^ancias da especi caca~o de um editor. Operac~oes como cut
e paste, por exemplo, entre arquivos em edica~o seriam descritas como
troca de eventos entre inst^ancias de um mesmo estado.

3.4 Undo

Sistemas interativos geralmente fornecem uma maneira do usuario reparar uma operac~ao disparada por engano ou erro. Isto estimula o uso do
sistema! Undo e um recurso freq:uentemente utilizado e os estadogramas
devem possuir uma construc~ao para facilitar a sua especi cac~ao.
Parece razoavel que apos um undo os estadogramas retornem a ultima
con guraca~o em que estiveram antes do disparo mais recente de uma
S~ao elementos basicos do modelo de eventos que respondem a ocorr^encia de determinado evento. Veja [2] para mais detalhes.
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Figura 4: Uma proposta para undo (undo(tr)  tr2 + ac~oes espec cas).
transic~ao cujo efeito deseja-se desfazer.
Um undo geralmente envolve ac~oes espec cas a serem realizadas
tanto pela aplicaca~o (sem^antica) quanto pelo componente de apresentac~ao
(lexica). A sada (resposta) dos estadogramas e sempre na forma de
aco~es. Portanto, esta e a unica maneira de como os estadogramas se
comunicam com o exterior ou o modi cam. Em conseq:u^encia, uma
maneira natural de se observar esta situac~ao e permitir que sejam especi cadas aco~es de undo para cada transic~ao. Assim, sempre que um
undo ocorrer, as ac~oes necessarias ser~ao executadas e o estadograma se
estabiliza na ultima con guraca~o obtida.
Em cinza ( g. 4) tem-se a con gurac~ao dos estadogramas antes
da transic~ao tr. Em preto tem-se a proxima con guraca~o como conseq:u^encia da transic~ao tr. Apos a entrada em todos os estados em preto
o sistema se estabiliza. Neste instante, se ocorrer um undo a proxima
con guraca~o volta a ser a cinza. Esta con gurac~ao e a mesma con gurac~ao obtida pela transic~ao tr2 devido ao history H (exceto se houver um cancelamento de history nos nveis inferiores) juntamente com as
aco~es especi cadas exatamente para estas situaco~es.

3.5 Escopo de eventos no disparo de transic~oes

A gura 5 registra parte de uma especi caca~o em estadogramas. Supondo uma con guraca~o em determinado instante como sendo ativos os

estados A, B, C e D e que o usuario requisite informaco~es de ajuda
(ou seja, gera o evento F1 possivelmente atraves da tecla F1) causando
a transic~ao do estado D para o estado Help. Geralmente isto equivale
a uma caixa de dialogo que exibe informaco~es sobre determinado comando. Para prosseguir com a operaca~o do sistema (retornar ao estado
anterior e retirar a caixa de dialogo de ajuda da tela) e necessario que o
usuario saia do estado de ajuda. Na especi cac~ao isto e feito gerando-se
o evento E S C . Contudo, observe-se a transic~ao rotulada com o evento
ESC do estado B para End. Estas transic~oes s~ao con itantes, pois ora
uma deve ser seguida e ora outra, mas deveriam ser mantidas por causa
do princpio de consist^encia.10
Neste caso particular temos o m da ajuda e a nalizac~ao do sistema
provocados pelo mesmo evento E S C . Da mesma forma espera-se que
toda e qualquer caixa de dialogo possa ser removida com a tecla E S C ,
bem como menus e outros objetos de interaca~o.
Para eliminar este problema pode-se associar um escopo a eventos.
Caso surja uma situac~ao con itante poder-se-ia estabelecer que seria disparada a transic~ao que tivesse origem no estado ativo de nvel hierarquico
mais baixo. No caso particular a transic~ao com origem no estado Help
e n~ao a transica~o com origem no estado B seria disparada.
Outras situaco~es interessantes podem ser obtidas com este conceito.
Pode-se de nir, por exemplo, estados cujo unico objetivo e restringir o
efeito de alguns eventos, i.e., inibi-los.

3.6 Transic~ao \complemento" e pseudo transic~ao

A necessidade de especi car todas as interac~oes possveis usando transic~oes entre estados constitui um dos inconvenientes dos estadogramas.
Uma forma de amenizar este problema e fornecer uma especie de transic~ao
\complemento" que sempre e percorrida quando a entrada do usuario n~ao
corresponder a nenhum evento que afete a con guraca~o corrente.
10
O projeto de interfaces ainda n~ao conta com \regras de ouro," contudo, alguns
princpios [17] s~ao consensuais como consist^encia que busca dar um tratamento homog^eneo para atividades a ns.
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Figura 5: De nindo contexto para eventos.
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Display("Try again")

Figura 6: Pseudo e \complemento" transic~oes.

A gura 6 exempli ca uma transic~ao \complemento." A transic~ao
tracejada e deste tipo. Sempre que o estado A estiver ativo e n~ao possuir
transic~ao para tratar um evento gerado, percorre-se a transic~ao tracejada
conduzindo ao estado B.
Ha casos onde n~ao se deseja uma mudanca de contexto mas espera-se
que determinado evento seja tratado. Por exemplo, uma operac~ao como
\redesenhe" geralmente n~ao provoca uma mudanca de estado. Simplesmente espera-se que determinado desenho seja refeito. Nos estadogramas
originais n~ao ha como registrar este fato sem provocar transic~oes entre
estados. Na gura 6 o arco n~ao orientado ligando o estado A a si proprio
permite re etir esta situac~ao. Neste caso, sempre que o estado A estiver
ativo e ocorrer o evento e, a aca~o action() e executada sem provocar
mudanca de contexto, i.e., sem uma conseq:uente desativac~ao e ativac~ao
de A.

4 Consideraco~es nais
Este artigo teceu observac~oes sobre a notac~ao dos estadogramas para a
especi caca~o e implementac~ao de dialogo conforme propostos originalmente. Parte delas decorrem do confronto entre o que a literatura considera necessario e o que fornecido pelos estadogramas como linguagem
de especi caca~o, e as demais pelas di culdades com o desenvolvimento
de uma interface real.
As observaco~es permitem concluir que novos mecanismos precisam
ser acrescidos bem como se faz necessarias algumas mudancas na notac~ao
para o seu uso adequado para especi cac~ao de dialogo. Construc~oes como
undo e acrescimo de abstrac~oes de recursos lexicos s~ao alguns exemplos.
Do ponto de vista de implementaca~o viu-se que a operaca~o concorrente
e assncrona dos componentes de um sistema interativo permite maior
exibilidade, ja que evita estrutura rgida da arquitetura mestre/escravo
tpica das arquiteturas que se utilizam de funco~es callback. Algumas das
di culdades identi cadas foram seguidas por propostas na tentativa de
elimina-las. Entretanto, espera-se que venham a ser analisadas com mais
profundidade em trabalho futuro, pois este em particular restringiu-se a

observar os estadogramas como propostos originalmente.
Novas extens~oes est~ao sendo detalhadas e visam contemplar construco~es para a especi cac~ao de dialogos multi-usuarios em sistemas distribudos. Uma das diretrizes deste trabalho e preservar a natureza
gra ca da notac~ao.
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