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EGOLib | Uma Biblioteca Orientada a ObjetosGr�a�cosEduardo Aguiar Patroc��nio� Pedro Jussieu de RezendeyDepartamento de Ciência da Computa�c~aoUniversidade Estadual de Campinas13081-970 Campinas, SPSum�arioApresentamos a descri�c~ao de uma biblioteca de fun�c~oes(EGOLib) constru��da sobre o sistema X-Window para manipula�c~aode objetos gr�a�cos, que provê facilidades para atualiza�c~ao detais objetos enquanto modi�ca�c~oes de atributos dos objetos s~aorealizadas. Esta biblioteca constitui um n��vel acima �a bibliotecaXlibpermitindo ao usu�ario um acesso de mais alto n��vel a modi�ca�c~oes dev�arios atributos de maneira uniforme e homogênea, resultando emc�odigo mais elegante do que �e poss��vel usando-se puramente fun�c~oesde Xlib.Utiliza-se o conceito de hierarquia de classes, existentes naslinguagens orientadas a objetos, para a cria�c~ao de classes de objetosgr�a�cos, desde alguns muito simples at�e objetos compostos como,por exemplo, �arvores bin�arias.Aplica�c~oes para a EGOLib s~ao abundantes, e em particular, estabiblioteca vem sendo utilizada para a implementa�c~ao de anima�c~oesde algoritmos.�Pesquisa desenvolvida com suporte �nanceiro parcial do CNPq.yPesquisa desenvolvida com suporte �nanceiro parcial do CNPq atrav�es dos aux��lios300157/90-8 e 500787/91-3. 1



2 E. A. Patroc��nio, P. J. de RezendeAbstractWe present a description of a library of functions (EGOLib)built on the X-Window system for the manipulation of graphicsobjects, which provides facilities for the update of such objects whilemodi�cations of attributes of the objects are made. This libraryconstitutes a level above the Xlib library, allowing the user a higherlevel access to modi�cations of various attributes on a homogeneousand uniform way, resulting in more elegant code than is possibleusing purely Xlib functions.The concept of class hierarchy, present in object orientedlanguages, is used for creating the classes of graphics objects, fromsome simple ones up to composed objects such as binary trees.Applications of EGOLib are abundant, and in particular,this library has been used for the implementation of algorithmanimations.1 Introdu�c~aoA biblioteca Xlib disp~oe de um conjunto extenso de fun�c~oes,manipulando atributos de janelas, desenhos de gr�a�cos e de textos, cores,eventos, teclado, mouse etc. A generalidade que �e uma das caracter��sticasmais importantes da Xlib, �e por outro lado um entrave �a simplicidadede sua utiliza�c~ao para aplica�c~oes espec���cas.A biblioteca EGOLib (Elementary Graphical Objects Library)consiste de fun�c~oes para a manipula�c~ao de objetos gr�a�cos cujo objetivo�e o de criar uma camada acima �a da Xlib. EGOLib se destinabasicamente ao desenho de gr�a�cos e de textos e �a manipula�c~ao deatributos relacionados. Ademais, a EGOLib utiliza a classe EGOView,para a cria�c~ao de um sistema de coordenadas virtuais. A classe EGOViewprovê um \mascaramento" das fun�c~oes de Xlib de modo que todas asfun�c~oes relevantes de Xlib s~ao rede�nidas nesta classe.EGOLib �e desenvolvida na linguagem C++ utilizando-se exaus-tivamente o conceito de hierarquia de generaliza�c~ao/especializa�c~ao.Referiremos o leitor interessado ao documento completo de descri�c~aoda EGOLib, uma vez que a limita�c~ao de espa�co aqui n~ao nos permite



EGOLib | Uma Biblioteca Orientada a Objetos Gr�a�cos 3detalhamento maior. (A documenta�c~ao completa cont�em cerca de 80p�aginas.)1.1 Motiva�c~ao: Anima�c~ao de AlgoritmosA ilustra�c~ao do funcionamento de algoritmos atrav�es de sua simula�c~aogr�a�ca �e provavelmente o meio de maior e�c�acia para a compreens~ao dosseus procedimentos e at�e mesmo de sua complexidade.�E por�em um trabalho altamente n~ao trivial, a produ�c~ao de anima�c~oesde algoritmos. Para facilitar esta tarefa, alguns ambientes j�a foramdesenvolvidos. Em particular, est�a em fase �nal de desenvolvimento,o ambiente An�mA, veja [AR93].Uma das partes mais laboriosas do processo de anima�c~ao dealgoritmos �e a cria�c~ao de visualizadores gr�a�cos.Inicialmente, com o objetivo de atender a necessidades espec���cas doambiente An�mA, especi�camos e desenvolvemos a biblioteca EGOLib deobjetos gr�a�cos e um conjunto fun�c~oes para manipula�c~ao destes objetos.Posteriormente, diante da amplitude de aplica�c~oes desta biblioteca,nos pareceu oportuno torn�a-la acess��vel a programadores de aplicativosdiversos.Dentre as vantagens do uso desta biblioteca especi�camente paraanima�c~ao de algoritmos, est�a uma completa padroniza�c~ao da interfacegr�a�ca e dos mecanismos de visualiza�c~ao.O prop�osito deste artigo �e o de descrever de forma compacta osobjetos, atributos e fun�c~oes que constituem a EGOLib. Para maiordetalhamento, veja [PR93].2 Background: Interfaces Gr�a�casSugerimos ao leitor familiarizado com conceitos b�asicos de computa�c~aogr�a�ca e com o sistema X-Window, que continue a leitura a partir dase�c~ao 2.5.



4 E. A. Patroc��nio, P. J. de Rezende2.1 Sistema XO sistema gr�a�co X controla um display baseado em bitmaps, ondecada pixel �e control�avel individualmente, permitindo o desenho de�guras, e textos. Assim como outros sistemas gr�a�cos, X divide atela em janelas, as quais podem trabalhar independentemente rodandoaplica�c~oes baseadas em texto, ou aplica�c~oes projetadas para aproveitaras capacidades gr�a�cas dos dispositivos.Para a entrada de dados, o sistema X utiliza, al�em do teclado, omouse que permite o posicionamento preciso do cursor em qualquerponto da tela e que possui bot~oes para o controle de programas sema utiliza�c~ao do teclado.O que difere o sistema X de outros sistemas gr�a�cos �e que ele �ebaseado em um protocolo de redes de forma que este sistema pode serutilizado em diferentes tipos de equipamentos permitindo a comunica�c~aoentre estes equipamentos.Neste sistema, cada aplica�c~ao pode consistir de mais de uma janelafacilitando o processo de entrada e sa��da da aplica�c~ao. No sistema X,as janelas s~ao em geral retangulares e orientadas ao longo dos eixoscoordenados e suas dimens~oes podem ser alterados pelo usu�ario.Para permitir que programas que estejam sendo executados em umam�aquina, sejam exibidos em outra, o sistema X utiliza dois processos:um servidor e um cliente. O servidor controla os recursos da m�aquina eos torna dispon��veis para as aplica�c~oes (clientes) do usu�ario.2.2 X WindowX Window �e um sistema de interface gr�a�ca desenvolvida no MIT(Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA). Existemdiversas formas de escrever aplica�c~oes utilizando X; algumas delas s~aovia Xlib ou XView (vide abaixo).2.3 XlibXlib (X Library) �e a interface de programa�c~ao da linguagem C para a



EGOLib | Uma Biblioteca Orientada a Objetos Gr�a�cos 5vers~ao 11 do sistemaXWindow, sendo o n��vel mais baixo de programa�c~aode interfaces gr�a�cas no sistema X.A tarefa principal da Xlib �e traduzir as estruturas de dados eprocedimentos escritos em C para eventos do protocolo X. Ele enviae recebe pacotes que s~ao convertidos em estrutura de dados. Xlibprovê acesso a todas as capacidades do sistema X, mas faz poucopara facilitar a programa�c~ao. O conjunto de fun�c~oes da Xlib �e t~aogrande que se o programador �e respons�avel pela manipula�c~ao de todosos n��veis diretamente, os aplicativos gr�a�cos �cam t~ao enormes quetornam-se muit��ssimo propensos a degrada�c~ao de performance e comgrande possibilidade de erros. Da�� a cria�c~ao de toolkits, para modularizaras fun�c~oes mais comuns que manipulam uma por�c~ao da interface com ousu�ario de uma aplica�c~ao.2.4 XViewXView �e uma biblioteca de fun�c~oes que constitui um sistema de interfacecom o usu�ario para suportar aplica�c~oes gr�a�cas interativas rodando sobreo sistema X Window.XView provê um conjunto de objetos pr�e-de�nidos como canvases,scrollbars, bot~oes, menus etc., e �e constru��do sobre Xlib como umtoolkit orientado a objetos que provê reusabilidade de componentescon�gur�aveis da interface com o usu�ario.2.5 EGOLibApesar de que tanto a XView quanto EGOLib serem baseados em Xlib,elas n~ao s~ao bibliotecas competidoras, pois foram feitas para �nalidadesdiferentes. Enquanto que o objetivo da XView �e formar um conjuntode fun�c~oes para a cria�c~ao de interface gr�a�ca, o objetivo da EGOLib �ecriar um conjunto de fun�c~oes para a manipula�c~ao de objetos gr�a�cos,utilizando-se da interface gr�a�ca de�nida atrav�es de XView, ou mesmo,de Xlib.EGOLib �e uma biblioteca capaz de desenvolver aplica�c~oes sem anecessidade de ferramentas auxiliares. Para a utiliza�c~ao da EGOLib, n~ao



6 E. A. Patroc��nio, P. J. de Rezende�e necess�ario um conhecimento pr�evio de Xlib, pois EGOLib incorporatodas as fun�c~oes relevantes de desenho desta interface a um n��vel deabstra�c~ao mais alto.3 Vantagens da EGOLibA biblioteca EGOLib �e desenvolvida sobre a biblioteca Xlib, e apresentaas seguintes vantagens em rela�c~ao a esta:� Na maioria dos casos, para a visualiza�c~ao de um �unico objeto gr�a�coutilizando Xlib, �e necess�aria a realiza�c~ao de diversas chamadas defun�c~oes de Xlib. Por exemplo, para desenhar um retângulo opaco,sem sombra, com fator de zoom unit�ario, com o estilo e a largurade seu bordo iguais aos da \linha corrente" e n~ao destacado, �enecess�aria a chamada de pelo menos duas fun�c~oes Xlib: uma paradesenhar a borda do retângulo com a cor desejada e outra paradesenhar o seu interior, de outra cor. Caso queiramos de�niralguns dos parâmetros acima de forma menos simples, o n�umerode chamadas cresce enormemente.� H�a ainda objetos que, a princ��pio n~ao existem na Xlib e que s~aode�nidos na EGOLib a partir de objetos j�a existentes. Note queestamos nos referindo aqui �a constitui�c~ao de objetos manipul�aveisem sua forma integral e n~ao apenas ao mero desenho bitmap de suaimagem, que �e facilmente realiz�avel.Um programador, ao desenvolver a interface gr�a�ca do seuprograma n~ao deveria ter que ocupar-se com detalhes como fazeruma seta a partir de primitivas de desenho e preenchimento depol��gonos. Para estes casos, EGOLib de�ne um objeto, com umconjunto de parâmetros, e o programador em uma simples linha dec�odigo, consegue especi�car os valores desejados, com um trabalhomuito menor. Veja se�c~ao 4.� Ademais, certos objetos gr�a�cos di�cilmente s~ao colocados emuma representa�c~ao gr�a�ca, dada a di�culdade de manipula�c~aodestes objetos, como um string ou um som. Contudo, a



EGOLib | Uma Biblioteca Orientada a Objetos Gr�a�cos 7biblioteca EGOLib provê ao usu�ario estes objetos, com a mesmafacilidade de manipula�c~ao que a de um retângulo. (Som �e tratadocomo um objeto \gr�a�co" devido �a sua aplica�c~ao natural comoefeitos especiais na confec�c~ao de visualizadores para anima�c~oes dealgoritmos.)� Mais signi�cativo ainda �e o mecanismo para constru�c~ao de objetoscompostos que permite que seja agrupado um conjunto de objetos,de�nidos parâmetros e realizadas transforma�c~oes no conjuntoresultante. Desta forma, caso tenhamos uma �arvore bin�aria equeiramos mudar um atributo para toda a �arvore, basta mudarmoso atributo do objeto composto \�Arvore Bin�aria", sem ter que sepreocupar com o fato de que sua representa�c~ao utiliza v�arios outrosobjetos.� Com rela�c~ao aos atributos dos objetos, a biblioteca Xlib nos provêum conjunto muito grande de parâmetros que podem ser de�nidosem seu Contexto Gr�a�co (GC). A manipula�c~ao destes parâmetros�e feita de forma muito pouco natural. A EGOLib por sua vez vemjustamente resolver este problema, dando ao usu�ario a possibilidadeda manipula�c~ao destes atributos da forma mais natural poss��vel.Um exemplo �e a coloca�c~ao de n��veis de transparência em objetos.Embora Xlib forne�ca in�umeras possibilidades para a de�ni�c~aodo n��vel de transparência, atrav�es de uma matriz de valores, acoloca�c~ao destes \detalhes" numa interface torna a sua cria�c~aomuito custosa. Da�� a utiliza�c~ao da EGOLib, que, embora s�o de�naum n��vel de translucidez, isto j�a �e em geral su�ciente para a maioriadas aplica�c~oes.� Al�em disso, EGOLib provê um conjunto de atributos que n~ao s~aodispon��veis em Xlib, como o destaque (highlight) e as sombras deobjetos.� A EGOLib tamb�em implementa o conceito de camadas de objetos,de modo que os objetos nas camadas mais altas s~ao desenhadossuperpostos aos objetos nas camadas mais baixas. A mudan�ca dacamada de um objeto �e feita atrav�es da chamada de uma �unicafun�c~ao, que redesenha a nova situa�c~ao destes objetos.



8 E. A. Patroc��nio, P. J. de Rezende� Al�em disso, a camada EGOView provê algumas facilidades, comoa realiza�c~ao de zoom ou scroll de toda a regi~ao de desenho e ade�ni�c~ao de um sistema de coordenadas virtuais. Desta forma,caso tenhamos uma imagem e queiramos mudar o seu tamanho,basta rede�nirmos o sistema de coordenadas virtuais para que osobjetos passem a ser desenhados no novo tamanho.� O EGOView tamb�em apresenta uma lista dos objetos gr�a�cosassociados a uma regi~ao de desenho. Desta forma, caso queiramosredesenhar todos os objetos (como no caso de refresh da janela),basta chamarmos uma fun�c~ao, que percorre esta lista e redesenhacada um destes objetos, dispensando assim a necessidade damanuten�c~ao da lista de objetos dentro do pr�oprio aplicativo dousu�ario.Por estas raz~oes, EGOLib �e uma biblioteca extremamente �util paraa cria�c~ao de aplica�c~oes gr�a�cas, proporcionando a cria�c~ao de c�odigocompacto, simples e e�ciente. Veja exemplos na se�c~ao 4.3.1 Orienta�c~ao a ObjetosO paradigma da programa�c~ao orientada a objetos introduz uma s�erie deconceitos muito importantes para a realiza�c~ao desta biblioteca. Dado queos objetos gr�a�cos apresentam muitos atributos em comum, o conceitode generaliza�c~ao/especializa�c~ao �e extremamente �util e conveniente e �emuito empregado. Deste modo, os atributos comuns a todos os objetoss~ao de�nidos em uma classe gen�erica, e as classes especializadas de�nemapenas os atributos que s~ao espec���cos a elas.Este conceito �e importante tamb�em para a concep�c~ao das classes, poiscomo estas apresentam diferentes complexidades, elas s~ao constru��das deforma hier�arquica, onde as classes mais complexas derivam das classesmais simples. A possibilidade de ser fazer overload de fun�c~oes �e utilizadapara que uma fun�c~ao possa ser chamada com diferentes sintaxes pelousu�ario.Sem este paradigma, a EGOLib perderia muito de sua homogeneidadee uniformidade, pois todas as caracter��sticas apresentadas acima seriam



EGOLib | Uma Biblioteca Orientada a Objetos Gr�a�cos 9prejudicadas, deixando de ser transparentes ao usu�ario.4 Descri�c~ao FuncionalPara a cria�c~ao dos objetos gr�a�cos, foi criada uma classe gen�erica,chamadaGraphObj da qual todos os tipos de objetos descendem. Nelaest~ao contidos todos os atributos comuns a todos os tipos de objetos.Estes atributos s~ao os seguintes:� coordenada (x,y) de referên-cia� egoview associada ao objeto� cor da borda e do fundo dosobjetos� visibilidade� transparência � fator de zoom� estilo da linha� tamanho da linha� objeto em highlight ou n~ao� tamanho da sombra� objeto selecionado ou n~aoA partir da classe descrita acima, foram de�nidas as demais classes.Estas classes foram divididas em dois tipos: classes simples e compostas.As classes simples s~ao as seguintes:� pixel (Dot)� ponto (Point)� retângulo (Rectangle)� segmento (Segment)� c��rculo (Circle)� arco de c��rculo (Arc)� elipse (Oval) � arco de elipse (OvalArc)� retângulo ovalado(RoundRectangle)� seta (Arrow)� texto (String)� som (Sound)Estas classes possuem atributos pr�oprios que est~ao detalhadosem [PR93].As classes compostas n~ao de�nem nenhum objeto gr�a�co novo, masapenas agrupam objetos, formando um grupo de objetos os quais s~aotratados como um objeto gr�a�co �unico. Existe uma classe gen�erica,



10 E. A. Patroc��nio, P. J. de Rezendechamada Group, das quais as demais classes descendem. Todas asfun�c~oes aplicadas a um grupo de objetos s~ao aplicadas a cada objetopertencente ao grupo. Estas classes s~ao:� grupo (Group)� objeto gr�a�co com um texto(Text)� vetor vertical (VertVector) � vetor horizontal (HorizVec-tor)� linha poligonal (Polygonal)� �arvore bin�aria (BinaryTree)Para estes objetos gr�a�cos existem fun�c~oes para de�nir e obteros atributos dos objetos, bem como fun�c~oes para mover um objeto,rotacionar, realizar zoom e calcular a distância de um ponto a um objeto.O conceito de camada de objeto gr�a�co foi de�nido de modo que emuma mesma egoview, cada objeto gr�a�co est�a em uma camada e objetosque est~ao em camadas superiores s~ao mostrados superpostos a objetos emcamadas inferiores. Existem fun�c~oes para de�nir e obter este atributo,bem como uma fun�c~ao para mover um objeto um n�umero de camadaspara cima ou para baixo.Um exemplo da cria�c~ao de um destes objetos �e apresentado na�gura 1. Note que �e poss��vel de�nir os atributos de um objeto na suapr�opria constru�c~ao. Na �gura 2, constru��da a partir da �gura anterior,s~ao de�nidos alguns atributos destes objetos. A �gura 3 apresenta autiliza�c~ao de fun�c~oes de movimenta�c~ao para estes mesmos objetos.Cada objeto �e desenhado apenas uma vez de forma que se um objetosimples pertence a um objeto composto, ele ser�a desenhado em apenasuma de suas ocorrências. Se o objeto composto estiver numa camadasuperior ao pr�oprio objeto, ele ser�a exibido quando o objeto compostofor desenhado; caso contr�ario, ele ser�a exibido quando o objeto simplesfor desenhado.5 EGOViewA classe egoview implementa um sistema de coordenadas virtuaise encapsula as fun�c~oes de desenho providas pela biblioteca Xlib,



EGOLib | Uma Biblioteca Orientada a Objetos Gr�a�cos 11Rectangle �rectangle[4];void create (Egoview �egoview)f rectangle[0] = new Rectangle (egoview, 50, 100, 50, 150);rectangle[1] = new Rectangle (egoview, 100, 100, 50, 100,FILLCOLOR, BLACK,0);rectangle[2] = new Rectangle (egoview, 150, 100, 50, 50);rectangle[3] = new Rectangle (egoview, 200, 100, 50, 200,FILLCOLOR, GRAY,0);g /� create �/
Figura 1: Exemplo da cria�c~ao de objetos gr�a�cos elementares



12 E. A. Patroc��nio, P. J. de Rezendevoid de�ne (Rectangle �rectangle)f rectangle[0]!Set (TRANSPARENCY, TRANSLUCENT,// De�ne atributo XX , 125,// De�ne retangulo 0 sobre retangulo 1LAYER , 2,0);rectangle[2]!SetTransparency (TRANSLUCENT);// De�ne atributo X do retangulo 2rectangle[2]!SetX (75);g /� de�ne �/
Figura 2: Exemplo da de�ni�c~ao de alguns atributos de objetos gr�a�cos



EGOLib | Uma Biblioteca Orientada a Objetos Gr�a�cos 13void move (Rectangle �rectangle)f rectangle[0]!Move (-25);rectangle[2]!Move (25);g /� move �/
Figura 3: Exemplo da movimenta�c~ao destes objetos



14 E. A. Patroc��nio, P. J. de Rezendeconvertendo automaticamente as coordenadas virtuais para coordenadasreais.Para o construtor da classe egoview, �e necess�ario passar um canvas.Como existe uma rela�c~ao natural entre um canvas, um display e umawindow, nas chamadas das fun�c~oes dos m�etodos da classe, n~ao �enecess�ario passar nenhum destes parâmetros.Esta classe egoview foi desenvolvida para ser utilizada com a EGOLibque pode tamb�em ser vista como uma camada acima de EGOView, noque tange �as fun�c~oes de desenho. Al�em disso, a classe aqui apresentadainterage com a EGOLib, armazenando uma lista de todos os objetosgr�a�cos associados.A EGOView provê m�etodos para: realizar zoom, scroll; obter ocanvas, paint window, display, e a window a ele associada; obter ascoordenadas limitantes do canvas, do view, e da paint window; rede�niras coordenadas virtuais da EGOView; transformar coordenadas virtuaisem reais e vice-versa.Al�em disso, todas as fun�c~oes de desenho da biblioteca Xlib, ques~ao encapsuladas pela EGOView s~ao declaradas como private, j�a que, apriori, esta classe foi feita para ser utilizada com a biblioteca EGOLib, eas fun�c~oes de EGOLib provêm uma camada acima desta, para o desenho.6 Descri�c~ao dos atributosA seguir descrevemos o conjunto de atributos existentes nesta biblioteca.Estes atributos s~ao divididos em atributos comuns a todos os objetos eatributos espec���cos de alguns objetos.6.1 Atributos comuns a todos os objetosX, Y - Para todos os objetosgr�a�cos, exceto som, est�ade�nido o conceito de pontode referência. Cada classe ode�ne de uma forma particu- lar, mas geralmente �e a co-ordenada de um dos v�erticesdo retângulo que encapsulao objeto. Ao se alterar a



EGOLib | Uma Biblioteca Orientada a Objetos Gr�a�cos 15coordenada do ponto de re-ferência, estaremos movendoo objeto de lugar.BorderColor - Cor da borda doobjeto.FillColor - Cor do fundo do ob-jeto. Para algumas classes,como segmento, este atributon~ao tem �nalidadeVisible - Quando �e verdadeiro, oobjeto �e vis��vel.Highlight - Todos os objetos pos-suem uma forma para sedestacar. Cada classe de-�ne este destaque de umaforma diferente. (No caso deum retângulo, este destaque�e feito, exibindo um outroretângulo, um pouco maiorque o objeto, com linhasfracamente tracejadas.)Selected - Este atributo, em-bora seja impercept��velgra�camente, de�ne se umobjeto est�a selecionado. Apriori, este atributo n~aotem nenhuma liga�c~ao com oatributo highlight.Transparency - Os objetos po-dem apresentar três n��veis detransparência: opaco, trans-parente e transl�ucido. Non��vel opaco, n~ao �e poss��velver os objetos que est~ao em

camadas inferiores �a deste ob-jeto. No n��vel transparente, �eexibido apenas a borda do ob-jeto. Portanto, �e poss��vel veros objetos abaixo. No n��veltransl�ucido, embora o objetoseja totalmente mostrado, �eposs��vel ver um esbo�co dosobjetos que est~ao sob esteobjeto.LineStyle - Estilo da linha. Podeser s�olida, tracejada ou dupla-mente tracejada.LineWidth - De�ne o n�umero depixels a ser utilizado no na lar-gura das linhas que comp~oes oobjeto.Zoom - De�ne de quanto os atri-butos devem ser ampliados.ShadowX, ShadowY - Todos osobjetos, podem ser desenha-dos com sombra. Estesatributos de�nem o n�umerode pixels a serem utilizadospara o desenho da sombra nasdire�c~oes x e y.Layer - Camada em que o objeto�e desenhado.AutoFlush - quando este atri-buto est�a ligado, todas as ma-nipula�c~oes dos objetos ser~aoreetidas no canvas, pois �efeita uma chamada de um



16 E. A. Patroc��nio, P. J. de Rezendecomando da EGOView auto-maticamente. Caso contr�ario, esta chamada deve ser feitaexplicitamente.6.2 Atributos espec���cos de alguns objetosA seguir apresentamos os atributos que s~ao espec���cos de algumasclasses. Os nomes entre parênteses indicam as classes nas quais estesatributos est~ao de�nidos.Para a classe composta Group, todos os atributos abaixo est~aode�nidos. Ao se de�nir um destes atributos num objeto do tipo Group,�e feita uma chamada da fun�c~ao para cada objeto pertencente ao grupo.Height (Arrow, Oval, OvalArc,Rectangle, RoundRectangle,Segment) - de�ne a alturado retângulo que encapsula oobjeto;Width (Arrow, Oval, OvalArc,Rectangle, RoundRectangle,Segment) - de�ne o com-primento do retângulo queencapsula o objeto;Size (Arc, Circle) - de�ne o tama-nho do lado do quadrado queencapsula o objeto;Radius (Arc, Circle, RoundRec-tangle) - de�ne o raio doobjeto;XRadius (Oval, OvalArc) - de�neo tamanho do raio no eixo xdo objeto;YRadius (Oval, OvalArc) - de�neo tamanho do raio no eixo ydo objeto;
Angle (Arc, OvalArc) - de�ne oângulo total do objeto;InitialAngle (arc, OvalArc) - de-�ne o ângulo inicial do objeto;Arrow (Arrow) - de�ne a presen�cada ponta da seta em um dosextremos;ArrowWidth (Arrow) - de�ne otamanho da ponta da seta; seo m�odulo deste valor for me-nor que 1, representa um valorproporcional ao tamanho daseta; se for maior que 1, estevalor �e absoluto;ArrowHeight (Arrow) - de�ne alargura da ponta da seta;segue a mesma conven�c~ao queo atributo ArrowWidth;ArrowRewind (Arrow) - se estevalor for zero, a ponta daseta ser�a um triângulo. Caso



EGOLib | Uma Biblioteca Orientada a Objetos Gr�a�cos 17contrario, este atributo de�nequantos pixels os dois extre-mos sim�etricos da ponta daseta estar~ao deslocados emrela�c~ao ao triângulo. Utilizaa mesma conven�c~ao que oatributo ArrowWidth;Family (String) - de�ne o tipo defonte de letra a ser utilizado;FontSize (String) - de�ne o tama-nho da fonte da letra;String (String) - de�ne a cadeia aser escrita;Style (String) - de�ne o estilo daletra (it�alico, negrito etc.);GroupMode (Group) - de�ne omodo como uma chamada deuma fun�c~ao a um grupo ser�apropagada pelos elementospertencentes a este grupo.LeftSegment (BinaryTree) - de-�ne um objeto do tipo Seg-ment a ser tomado como aaresta que liga um n�o da�arvore ao seu �lho esquerdo;

LeftTree (BinaryTree) - de�ne asub-�arvore esquerda do objetoatual;Object (BinaryTree) - de�ne oobjeto a ser tomado como on�o da �arvore;RightSegment (BinaryTree) -de�ne um objeto do tipoSegment a ser tomado comoa aresta que liga um n�o da�arvore ao seu �lho direito;RightTree (BinaryTree) - de�ne asub-�arvore direita do objetoatual;Sound (Sound) - de�ne um ar-quivo, contendo um som,que ser�a tocado quando esteobjeto for \exibido";Synchronized (Sound) - de�nese o uxo do programa ir�acontinuar enquanto �e tocadoo som, ou se espera at�eo som terminar para darprosseguimento;Volume (Sound) - de�ne o volumeem que ser�a tocado um som;7 Descri�c~ao das Fun�c~oesDistance - calcula a distância de umponto ao objeto;GetAngle - obt�em o ângulo do ob-jeto; GetArrow - obt�em a presen�ca daponta da seta em um dos extre-mos;



18 E. A. Patroc��nio, P. J. de RezendeGetArrowHeight - obt�em a alturada ponta da seta;GetArrowRewind - obt�em o recuoda ponta da seta;GetArrowWidth - obt�em o tama-nho da ponta da seta;GetAutoFlush - obt�em valor do in-dicador de ush autom�atico;GetBorderColor - obt�em cor daborda;GetFamily - obt�em a fam��lia de fon-tes a ser utilizada nos caracteres;GetFillColor - obt�em cor do fundo;GetFontSize - obt�em o tamanho dofonte a ser utilizado nos caracte-res;GetGroupMode - obt�em o modocomo os atributos ser~ao propa-gados para o grupo;GetHeight - obt�em a altura de umobjeto;GetHighlight - obt�em o highlight doobjeto;GetInitialAngle - obt�em o ânguloinicial dos objetos;GetLayer - obt�em a camada em queo objeto �e desenhado;GetLeftSegment - obt�em o seg-mento associado ao �lhoesquerdo do n�o atual;GetLeftTree - obt�em o apontadordo objeto que �e o �lho esquerdodo n�o atual;

GetLineStyle - obt�em o estilo dalinha;GetLineWidth - obt�em o tamanhoda linha;GetObject - obt�em o apontador doobjeto associado ao n�o da �arvore;GetRadius - obt�em o raio do c��rculo;GetRightSegment - obt�em o seg-mento associado ao �lho direitodo n�o atual;GetRightTree - obt�em o apontadordo objeto que �e o �lho direito don�o atual;GetSelected - obt�em um valor indi-cando se o objeto est�a selecio-nado;GetShadowX - obt�em o tamanho dasombra no eixo x;GetShadowY - obt�em o tamanho dasombra no eixo y;GetSize - obt�em o tamanho do ob-jeto;GetSound - obt�em o nome do ar-quivo de som;GetString - obt�em a cadeia de ca-racteres a ser exibida;GetStyle - obt�em o estilo do fontea ser utilizado na cadeia decaracteres a ser exibida;



EGOLib | Uma Biblioteca Orientada a Objetos Gr�a�cos 19GetSynchronized - obt�em um valorindicando se deve haver sincro-nismo quando se toca um som oun~ao;GetTransparency - obt�em a trans-parência de um objeto;GetVisible - obt�em a visibilidade doobjeto;GetVolume - obt�em o volume emque ser�a tocado o som;GetWidth - obt�em o comprimentode um objeto;GetX - obt�em a coordenada x doponto de referência do objeto;GetXRadius - obt�em o tamanho doraio no eixo x da elipse;GetY - obt�em a coordenada y doponto de referência do objeto;GetYRadius - obt�em o tamanho doraio no eixo y da elipse;GetZoom - obt�em o fator de zoomde um objeto;Move - move o ponto de referênciade um objeto, relativamente �aposi�c~ao atual;MoveLayer - desloca o objeto algu-mas camadas acima ou abaixo dacamada atual;Set - de�ne diversos atributos doobjeto;SetAngle - de�ne o ângulo dos obje-tos;

SetArrow - de�ne a presen�ca daponta da seta em um dos extre-mos;SetArrowHeight - de�ne a alturada ponta da seta;SetArrowRewind - de�ne o recuoda ponta da seta;SetArrowWidth - de�ne o tamanhoda ponta da seta;SetAutoFlush - de�ne se as al-tera�c~oes s~ao realizadas sincro-nizadamente �a sua chamadaou podem ser feitas de modoass��ncrono;SetBorderColor - de�ne a cor daborda do objeto;SetFillColor - de�ne a cor de preen-chimento do objeto;SetFamily - de�ne a fam��lia de fon-tes a ser utilizado nos caracteres;SetFontSize - de�ne o tamanho dofonte a ser utilizado nos carac-teres;SetGroupMode - de�ne o modocomo os atributos ser~aopropagados para o grupo;SetHeight - de�ne a altura de umobjeto;SetHighlight - de�ne o highlight doobjeto;SetInitialAngle - De�ne o ânguloinicial dos objetos;



20 E. A. Patroc��nio, P. J. de RezendeSetLayer - de�ne a camada em que oobjeto �e desenhado;SetLeftSegment - de�ne o objetodo tipo Segment que ligar�a o n�oatual a seu �lho esquerdo;SetLeftTree - de�ne o objeto dotipo BinaryTree que ser�a o �lhoesquerdo do n�o atual;SetLineStyle - de�ne o estilo dalinha;SetLineWidth - de�ne o tamanhoda linha;SetObject - de�ne o objeto que ser�atratado como n�o atual;SetRadius - de�ne o raio do c��rculo;SetRightSegment - de�ne o objetoque ligar�a o n�o atual ao seu �lhodireito;SetRightTree - de�ne o objeto dotipo BinaryTree que ser�a tratadocomo �lho direito do n�o atual;SetSelected - de�ne se o objeto est�aselecionado;SetShadowX - de�ne o tamanho dasombra no eixo x;SetShadowY - de�ne o tamanho dasombra no eixo y;SetSize - de�ne o tamanho do ob-jeto;SetSound - de�ne o arquivo de som;

SetString - de�ne a cadeia de carac-teres a ser exibida;SetStyle - de�ne o estilo do fontea ser utilizado na cadeia decaracteres a ser exibida;SetSynchronized - de�ne se devehaver sincronismo quando setoca um som ou n~ao;SetTransparency - de�ne a trans-parência de um objeto;SetVisible - de�ne a visibilidade doobjeto;SetVolume - de�ne o volume em queser�a tocado o som;SetWidth - de�ne o comprimento deum objeto;SetX - de�ne a coordenada x doponto de referência do objeto;SetXRadius - de�ne o tamanho doraio no eixo x da elipse;SetY - de�ne a coordenada y doponto de referência do objeto;SetYRadius - de�ne o tamanho doraio no eixo y da elipse;SetZoom - de�ne o fator de zoom deum objeto;Zoom - realiza um zoom em umobjeto.



EGOLib | Uma Biblioteca Orientada a Objetos Gr�a�cos 218 Conclus~aoDescrevemos a biblioteca EGOLib que permite o desenvolvimentode aplicativos que trabalham com objetos gr�a�cos e que requeremmanipula�c~ao de atributos de tais objetos, sem a necessidade acessodireto a Xlib pois incorpora todas as fun�c~oes relevantes de desenho destabiblioteca a um n��vel de abstra�c~ao mais alto.EGOLib vem sendo utilizada extensivamente e com grande sucesso nodesenvolvimento de visualizadores gr�a�cos para anima�c~oes de algoritmos.Dentre as vantagens de seu uso neste contexto, est�a uma completapadroniza�c~ao da interface gr�a�ca e dos mecanismos de visualiza�c~ao.Diante da sua generalidade e da amplitude de aplica�c~oes destabiblioteca, nos pareceu adequado torn�a-la acess��vel a programadoresde aplicativos de outras naturezas. Duas das principais caracter��sticasincorporadas s~ao o gerenciamento interno da lista de objetos gr�a�cos e oobjeto do tipo Group. O primeiro dispensa que a manuten�c~ao da listade objetos em existência tenha que ser feita pelo aplicativo do usu�arioe o segundo permite a cria�c~ao de novos objetos compostos que por suavez s~ao tratados com a mesma uniformidade de tratamento de atributosque os objetos pr�e-de�nidos.Seguem a esta se�c~ao dois exemplos de de�ni�c~ao e de utiliza�c~ao deuma classe.



22 E. A. Patroc��nio, P. J. de RezendeA Exemplo da de�ni�c~ao de uma classeA seguir apresentamos para efeito de ilustra�c~ao a de�ni�c~ao da classeRectangle. Para maiores detalhes, referenciamos o leitor ao manual dedocumenta�c~ao da EGOLib [PR93].A.1 De�ni�c~ao da classe Rectangle/��������������������������������������������������������������������� Modulo: Rectangle�� Arquivo: rectangle.h�� Funcao: Implementacao da classe Rectangle.�� Estrutura: Como atributo proprio, esta classe so' possui o tamanho� e a largura do retangulo.�� Autor: Eduardo Aguiar Patrocinio�� Versao : 1.6� Data de Criacao: 17/12/91�� Data da Ultima Alteracao: 04/08/92�������������������������������������������������������������������/#ifndef RECTANGLE DEFINED#define RECTANGLE DEFINED#include "graphobj.h"class Rectangle : public GraphObjf public :Rectangle (EgoView �, double, double, double, double);Rectangle (EgoView �,



EGOLib | Uma Biblioteca Orientada a Objetos Gr�a�cos 23double,double,double,double,va tdcl (SetOption));�Rectangle (void);virtual double Distance (double, double);Boolean Visible (void);void SetHeight (double);void SetWidth (double);virtual double GetHeight (void);virtual double GetWidth (void);private :virtual void Border (double, double);virtual void Fill (void);virtual void GetArea (double &, double &, double &, double &);virtual void Highlight (double, double);virtual void MagnifyZoomFactor (double);double height;double width;g; /� Rectangle �/typedef Rectangle �RectanglePointer;#endifB Exemplo da utiliza�c~ao de uma classeA seguir apresentamos o c�odigo de um procedimento que recebe comoparâmetro o egoview a ser utilizado, um vetor e o n�umero de elementosdeste e cria um \vetor" de retângulos, com o tamanho proporcional aovalor da respectiva posi�c~ao no vetor.Note-se a simplicidade do c�odigo abaixo em vista do prop�ositopretendido, e compare-se com o enorme comprimento de c�odigoequivalente escrito exclusivamente com chamadas a fun�c~oes de Xlib.void showelements(Egoview �egoview, int �x, int len)



24 E. A. Patroc��nio, P. J. de Rezendef double window min x;double window min y;double window max x;double window max y;length = len;egoview!get values(window min x, window max y, window max x,window min y);height = 0.8�((window max y-window min y) = length);int i;rect = new RectanglePointer [length];p = new int [length];width = (window max x - window min x) = length;for (i = 0; i < length; i++)f p[i] = i;rect[i] = new Rectangle (egoview, i�width, 0, width, x[i]�height);rect[i]!SetBorderColor (BORDER COLOR);rect[i]!SetFillColor (FILL COLOR);rect[i]!SetVisible (true);ggReferências[AR93] Rackel V. Amorim e Pedro J. Rezende. Compreens~ao dealgoritmos atrav�es de ambientes dedicados a anima�c~ao. Anaisdo XX Semish, 1993.[Hel90] Dan Heller. XView Programming Manual, volume sete. O'Reilly& Associates, Inc., segunda edi�c~ao, Julho de 1990.



EGOLib | Uma Biblioteca Orientada a Objetos Gr�a�cos 25[Nye90] Adrian Nye. Xlib Programming Manual (for Version 11),volume um. O'Reilly & Associates, Inc., Sebastapol, CA,segunda edi�c~ao, Abril de 1990.[PR93] Eduardo A. Patroc��nio e Pedro J. Rezende. EGOLib | umabiblioteca para manipula�c~ao de objetos gr�a�cos. RelatorioTecnico 80 pgs., 1993.[Str] Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language.Addison-Wesley Publishing Company, primeira edi�c~ao.
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