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A disseminação dos sistemas do tipo hipertex$o/hi'permídia tem 

trazido à tona as dificuldades relacionadas à autoria deste tipo de 

sistema. Para minimlzar esta problemática, propomos o Hiper Autor, 

um método para a especificação e projeto de aplicações hipennídia 

que tem como objetivo principal apoiar uma equipe composta por 

profissionais de diversas áreas neste processo . Para tal, o mper Autor 

se utiliza de técnicas de elicitação de requisitos e modelagem, de 

maneira a fornecer um conjunto de diretivas, organizando o 

pensamento e o trabalho da equipe ao longo do processo de 

desenvolvimento do s oftware. 

O método consiste na modelagem da base de dados da aplicação, 

através de uma linguagem gráfico-lingu'istica, representada por um 

conjunto de fornulários. Esta representação, além de gerar 

documentação do projeto, e, portanto, possibilitar manutenções 

futuras, permite que a qualidade da aplicação possa ser avaliada em 

vários estágios de seu desenvolvimento. 
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The widespread use of hyperte- and hypermedia systems has 

brought up the difficulties related to their authoring. To mktimize this 

problem we propose Hiper Autor, a method for the specification and 

project of hypermedia applications which has, as its main objective, to 

support a tem made up of professionals from the many fields 

encompassed by the project. For this Hiper Autor uses techniques for 

the elicitation of the system's requirements so as to supply a set of 

directives which organizes the thinking process and actual work of 

the team during the software's development. 
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graphical-linguistical language represented by a set of forms. This 
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Introdução 

1.1 Justificativas 

Os avanços tecnológicos da informática estão permitindo, cada vez 

mais, a difusão do uso de computadores em diferentes áreas. 

Interfaces mais amigáveis facilitam a manipulação de sistemas por 

usuários leigos e tem se tornado um fator chave para o aumento da 

produtividade e criatividade por parte dos mesmos. Planilhas 

eletrônicas, editores de tedo, editores de imagens e, mais 

recentemente, sistemas de hipertedohipermídia, estão se 

popularizando entre profissionais de todas as áreas. 

Atualmente, a hipermídia é a aplicação que vem ganhando mais 

destaque apesar de veicular um conceito bastante antigo. A idéia de 

se escrever um texto de maneira não linear, ou seja, se referenciando 

a anotações e outras fontes, já estava presente no Talmud e nos 

escritos aristotélicos sob a forma de comentários e refeGncias a outras 

obras, constituindo protótipos de uma representação hipertemal 

[Conk 871. 
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Com o advento da computação, foi possível resgatar este conceito de 

hipertexto, uma vez que é possível fazer a integração de diferentes 

teaos em um único ambiente. Mais recentemente, a partir dos 

avanços da indústria de hardware nas áreas de armazenamento de 

grandes quantidades de dados e tempo de acesso aos mesmos, foi 

possível estender este conceito para hipermídia, sistemas capazes de 

concatenar em uma única aplicação, diversos tipos de mídia, tais 

como imagens estáticas ou em movimento, som e texto [Shn 911. 

Estas caracter'kticas os tornam ferramentas muito poderosas para a 

difusão de informaçòes, o que implica em um grande número de 

possíveis empregos para esta tecnologia. 

A nossa experiência na orientação da autoria e implementação de 

aplicaçòes hipermídia voltadas para a área educacional demonstrou 

uma tendência para a formação de dois tipos distintos de equipe no 

que tange a elaboração de software deste tipo [Roch 921. O primeiro 

tipo é formado pelos profissionais das áreas de conhecimento em que 

se deseja produzir as aplicaçòes; estes, de maneira geral, possuem 

pouca ou nenhuma experiência em lidar com sistemas de 

computação. O segundo tipo de equipe, por sua vez, é constituído 

somente por profissionais da área de informática, analistas, 

programadores e engenheiros de software que apesar de não 

possu'rem conhecimentos específicos da área de aplicação do 

software, contam com as habilidades necessárias para a elaboração de 

uma aplicação educacional. 

Notou-se que as maiores dificuldades apresentadas por profissionais 

com pouca experiência em Informática relacionam-se basicamente a : 
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definição e limitação do escopo e da base de dados a ser tratada 

no Mpertexto; 

definição dos pontos de partida e chegada do documento; 

definição de m a  técnica de trabalho, visto que os usuários ora 

usam uma abordagem Yop-down", ora uma abordagem "bottom- 

up", o que prejudica a autoria e compromete a lógica do 

conteúdo; 

fragmentação da informação quebrando uma sequência lógica e 

não respeitando os objetivos do hiperdocumento [Sequ 921. 

Verifica-se que este processo é artificial e às vezes arbitrário porque 

gera explosões (novos nós), que podem ser inconsistentes em 

relação à base de dados. 

Como consequência dos fatores descritos acima, percebemos uma 

tendência em linearizar os documentos, como acontece na maioria 

dos livros *&os, tomando os nós muito emnsos com pouca 

presença de botões, o que representa uma contradição ao conceito de 

hipertefio de oferecer possibilidades para se ter um tedo não 

sequencial e dinâmico. 

Por outro lado, quando desenvolvemos aplicações hipermídia do tipo 

educacional a partir de equipes compostas somente por profissionais 

da área de informática percebemos as seguintes dificuldades: 

+ Inconsistência da base de dados, ocasionada pela falta de uma 

estratégia educacional válida para sua elaboração; 
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+ Os objetivos pedagógicos planejados a priori, não foram 

alcançados ou foram somente parcialmente cumpridos; 

+ Consequente perda da qualidade global da aplicação. 

Em todos os casos descritos acima, é evidente que não se conseguiu 

chegar a resultados plenamente satisfatórios pois, em nenhum deles, 

conseguimos gerar uma aplicação final que fizesse uso das vantagens 

técnicas que os sistemas hipermídia podem oferecer a aplicaçòes do 

tipo hipertextohipermlídia e, ao mesmo tempo, garantisse a 

consistê,ncia e validade do conteúdo didático formador da aplicação. 

Perez [Pere 911 afimaa que uma das maiores dificuldades relacionadas 

ao desenvolvimento de software do tipo hipermídia está ligada à 

formação da equipe de trabalho, devido a problemática inerente ao se 

tentar reunir profissionais de áreas diferentes em tomo de um mesmo 

objetivo. Rocha [Roch 921 entende uma equipe interdisciplinar, que 

reúna profissionais de várias áreas, como 'I a solução adequada para o 

problema da autoria e implementação e a única possibilidade de se 

ter um produto de software educacional de boa qualidade ". 

1.2 Objetivos da Tese 

A partir das considerações anteriores propomos que o 

desenvolvimento de aplicaçòes educacionais do tipo hipemaídia, deve 

ser realkado por uma equipe multidisciplinar, que deverá conter 
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profissionais tanto da áuea técnica como especialistas da área de 

interesse da aplicação. 

Nesta tese propõem-se um método para a especificação e projeto de 

aplicações hipemídia, o Hiper Autor. O objetivo deste método é 

apoiar uma equipe no processo de elaboração de uma aplicação 

hipermídia. Para tal, o HiperAutor se utiliza de técnicas de elicitação 

de requisitos e modelagem, de maneira a fornecer um conjunto de 

diretivas, organizando o pensamento e o trabalho da equipe ao longo 

do processo de desenvolvimento da aplicação. 

1.3 Organização da Tese 
Nos próximos capítulos apresentamos as razões que levaram à 

necessidade de elaboração de um método que apoiasse a construção 

de aplicaçdes educacionais do tipo &perte;y.to/hipemdídia e, 

apresentamos o método Hiper Autor. 

O capítulo II apresenta conceitos básicos e a arquitetura de sistemas 

do tipo hipertextohdpennídia, definindo a terminologia que será 

utilizada até o fim deste trabalho. Também são discutidas algumas 

estratégias de autoria, de modo a diferenciar os vários enfoques 

possíveis. 

No capítulo III é apresentada uma revisão da literatura dos diversos 

métodos de autoria existentes. Fazemos uma divisão entre sistemas 

dependentes e independentes de ferramentas, apresentando um 
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estudo critico de ambos. No final discutimos alguns critérios para a 

avaliação da qualidade de aplicaçòes do tipo hipertextohipermídia. 

O capítulo IV apresenta um estudo para a determinação do ciclo de 

vida mais apropdado para o desenvolvimento de aplicações do tipo 

hipertexto/hlpermídia. É apresentado o método Hiper Autor: o 

detalhamento das atividades previstas e os formulários para a 

documentação de produto. 

O capítulo V corresponde à conclusão da tese. São apresentadas 

observaçòes quanto a importância e aplicabilidade do trabalho e 

sugestòes para futuras pesquisas. 

O apêndice A apresenta um exemplo de aplicação do método Hiper 

Autor na elaboração da aplicação "Introdução ao computador com 

DOS para iniciantes ". 



Hipermídia 

2.1 Introdução 
A possibilidade de organizar e recuperar infomaçôes de maneira não 

linear, através de recursos computacionais foi levantada após a 

Segunda Guerra Mundial por Vannevar Bush [Bush 451. No seu 

estudo, Bush procura resgatar um conceito muito antigo, o da 

integração de diferentes textos em um único ambiente. A partir de 

então a evolução dos sistemas de hipermídia tem sido notável, como 

evidencia a figura 2.1. 

Neste capítulo definiremos hipertextohpermídia, e apresentaremos 

conceitos básicos, discutindo algumas questões relativas à autoria, 

arquitetura e principais áreas de aplicação destes sistemas. 

2.2 Definição 
A literatura tem apresentado diferentes definiçôes para o conceito de 

hipertexto. Selecionamos algumas definições que julgamos serem 

relevantes para uma melhor compreensão do que venha a ser 

hipertextohipermídia no contexto deste trabalho. Hipertexto pode ser 

definido como: 
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-- 

Vannevar Bush publica o adlgo 'Como devemos pensar 'e propõe o Memex 

Douglas Engelbari publica o artigo "umentando o Intelecto humano' 

Theodor Nelson inventa o termo HIPERTDCIO 

O primeiro slstema de hlpertexto é cdado na Unhersidade de Brown 

O slstema ZOG é desenvohrldo na Universidade Carnegk Mellon 

Começa a segunda geraçáo de sistemas de hipertexto 

É lançado o pdmelro sistema de hlpertexto comercial, GUIDE 

É lançado o NOTE CARDS da Xerox, que suporia figuras e animação 

É lançado o HIPERCARD e a venáo PC do HIPERTIES 

Existem pelo menos vinte sistemas de hlpertexto no mercado 

Figm 2.1 Histórico dos sistemas hij3ertexto/hipemzidia nas ú1tUlias décadas 

+ Uma forma de administração da informação, na qual os dados 

são armazenados em uma rede de nós. Os nós podem conter 

qualquer tipo de informação codificada (...) As ligaçòes entre os nós 

podem ser ativadas por um dispositivo indicador (um mouse, por 

exemplo). A ativação de um nó que contém um teao faz com que 

este apareça "instantaneamente" na tela [Salg 921. 

+ Em um nível mais básico de uso, seria um sistema de 

gerenciamento de bancos de dados que permftiria ao usuário conectar 

telas de informaçòes usando ligaçòes associativas. Eni nível mais 

sofisticado, poderia ser visto como um ambiente de software para 

trabalho cooperativo, comunicação e aquisição de conhecimento [Fide 

881. 
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Para Slatin hipertexto pode ser considerado como uma coleção de 

textos, interligados eletronicamente através de nós, de modo a formar 

um sistema cuja existência é contigente ao computador [Slat 911. Desta 

forma, o conceito de hipertexto está ligado a uma maneira de 

apresentar e recuperar informaçòes, segundo um modelo de redes, 

compostas de nós interconectados por ligações. Encontramos na 

literatura a palavra hipennídia como sinônimo para hipertexto. Neste 

trabalho consideraremos hi'permídia como sendo uma exknsão do 

conceito de hipertexto, como definido abaixo: 

Hipertexto ou hiperdocumento são os termos utilizados por Theodor 

Nelson para definir o armazenamento e busca de informação não 

sequencial, mediados pelo computador. Uma extensão para este 

termo é fipermídia, que implica na interligação e navegação entre 

material armazenado em vários tipos de mídia: texto, figuras, som, 

música, vídeo, etc... " [Berk 91 bl 

Os conceitos contidos nas definições selecionadas serão detalhados na 

próxima seção. 

2.3 Conceitos Básicos de 
Hipertexto 

Como já foi assinalado, podemos definir hipertexto como sendo 

um estilo de organização de dados sob a forma de uma rede de nós e 

elos. Passaremos a apresentar os conceitos básicos relacionados a este 
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tipo de sistema da forma em que se encontram sistematizados no livro 

HypertedHypermedia Handbook, editado por Berk e Devlin 191 

[Berk 9lal. 

Nós 
A unidade fundamental de informação no hipertexto é chamada de 

nó. De maneira idealizada seria uma pequena porção do documento 

que cobre um conceito. Podendo ser do tamanho de uma Única tela 

ou de um livro inteiro, um 

nó pode conter texto, figuras ou outras formas de informação. 

Ligações ou Elos 
São ponteiros de um nó de um hiperteBo para outro nó. Os elos 

representam a maneira que o autor do hipertexto relacionou os 

trechos de informação - nós - que compôem o conteúdo da aplicação. 

Botão ou âncora 
É a representação dos elos na tela. Pode ser uma palavra, frase ou até 

mesmo parte de urna figura. Quando ativado, ocorre um salto para 

outro nó do hiperdocumento. De um modo geral, os botões 

aparecem realçados, ou em cor diferente, no texto apresentado na 

tela. Não existe formato padrão para os botões. 

Base de dados 
É o conteúdo de informações contidas na aplicação. Neste estudo é 

sinônimo de escopo. 
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Sistema de autoria 
É a ferramenta utilizada para implementar uma aplicação do tipo 

hiperte&o/hipermídia. São ferramentas de autoria: o Author do 

Hyperties, o Toolbook, LinkWay e o NoteCards. 

Metáfora 
É a representação do conteúdo do hipertexto sob uma forma de 

representação do conhecimento de domínio do leitor. São metáforas 

comumente utilizadas enciclopédias e livros texto. 

Navegação 
Chamamos de navegação o processo de leitura de um hipertexto. Este 

processo tem início a partir do momento que o leitor aponta para 

qualquer um dos elos existentes a sua disposição. O elo selecionado, 

certamente, irá acessar algum outro nó onde ele, leitor, poderá 

novamente apontar para outro elo de sua escolha, e assim 

sucessivariaente até que toda a base de dados tenha sido visitada. 

Um dos resultados desta forma de leitura é a facilidade com que o 

leitor pode se perder em um emaranhado de nós. A este fenômeno 

chamamos de "perdido no hiperespaço" e se manifesta quando o 

leitor não consegue voltar a um determinado nó, ou se esquece a 

qual nó desejava se dirigir inicialmente. Uma outra consequência 

desta forma de leitura é o efeito llserendipity* que acontece todas as 

vezes que o leitor se desvia de seu objetivo principal para visitar 

* Palavra inventada por Sir Horace Walpole no século XVIII, seu significado pode ser traduzido 
como: 
"A faculdade de se fazer descobertas agradáveis e inesperadas por mero acidente". 
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outros nós, movido por algum interesse particular apenas. Este efeito 

não é particular aos sistemas de hipertexto, foi inicialmente detectado 

junto aos usuários de enciclopédias e dicionários em geral. 

A desorientação pode ser naininaizada através uma melhor 

estnituração da base de dados, o que permitirá o leitor uma 

orientação mais segura quanto ao acesso da informação desejada pelo 

mesmo. O segundo efeito não constitui exatamente uma 

desvantagem, uma vez que estimula a curiosidade e, portanto, 

aumenta o conhecimento geral daquele que estiver pesqufsando a 

base de dados. É importante notar, que em ambos os casos é 

necessário que se empregue esforços no sentido de se melhorar a 

estruturação da base de dados de um sistema de hipertexto, o que só 

pode ser atingido através de metodologias consistentes para análise e 

projeto dos mesmos [Alty 931. 

2.4 Autoria de sistemas do tipo 
hipertextolhipermídia 

Como texto não seqüencial, uma aplicação do tipo hipermídia pode 

permitir que o leitor crie diferentes caminhos de navegação. A 

originalidade deste tipo de sistema consiste no fato de que uma vez 

que a estrutura de conhecimentos de cada indivíduo é única, baseada 

em seu próprio conjunto de experiências e habilidades, as formas que 

ele prefere iniciar o trabalho, interagir e interrelacionar as 

informações seriam também diferentes Dona 881. Desta maneira, uma 

aplicação hipermídia é construída em parte pelo autor - que a criou - 
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e em parte pelo leitor - que toma as decisões sobre quais caminhos 

seguir. Leitores de hipermídia, então, assumem uma postura muito 

mais ativa do que aqueles de tedo impresso [Shne 911. 

Documentos em papel forçam o leitor a adotar uma forma linear de 

leitura - de cima para baixo e da esquerda para direita enquanto que 

a hipermídia encoraja o leitor a se mover de tópico em tópico 

(entenda-se de nó a nó) rapidamente e de maneira não sequencial. 

Dada sua característica de possibilitar a organização e o acesso a um 

corpo de informações de forma não linear, a hipermídia permite, e até 

mesmo encoraja que o autor, ao escrever seu *&o, guarde em nós, 

referências e outras informações texixais ou gráficas relacionadas 

diretamente ou não ao te&o original. Também permite ao leitor tomar 

suas próprias decisões sobre quais ligaçòes seguir e em que ordem, 

fazendo anotaçòes no texto, a serem salvas separadamente do 

documento de refekncia. Conklin [Conk 871 entende que tais 

características dos hipertedos diminuiria as restrições de pensar e 

escrever. 

A literatura vem apontando a existência de grandes dificuldades na 

autoria e desenvolvimento de aplicações hiperrnídia.[Alty 931, [Maye 

931 [Roch 921, [Shne 911, [Niel 901 [Gan 901. Estes problemas 

decortem do fato de que o documento em hiperrnídia oferece, a cada 

nó, diversas opçòes para o leitor, que toma as decisòes sobre que 

carninhos seguir. Desta forma, o autor é responsável por fazer uma 

previsão de todos os caminhos passíveis de serem visitados pelo leitor 
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e, também de organizá-los de modo a obter consistência no conteúdo 

das informações. 

As técnicas sofisticadas de aquisição e organização de informações 

apresentadas pelos computadores, como é o caso de hipertexto/ 

hipemáídia, podem a princípio parecer confusas para o usuário leigo, 

prejudicando seu processo de aprendizagem. 

Para nainimizar esta problemática, os sistemas de hipertexto/ 

hipermídia podem se basear em metáforas, já conhecidas pelos 

usuários, para facilitar a compreensão. Wumian define as metáforas 

da seguinte forma: 

"No inz'cio, a idéiu em termos de apresenta@o eletrônica de dados 

era imitarprojetosjá existentes de apresentação de dados de modo que 

as pessoas não ficassem tão confum. Livros de referência estão entre 

as fontes de mais fácil compreensão pois as pessoas foram criadm com 

eles, e sabem us&los pois foram laboriosamente treinados durante a 

escola.. . O único problema é que além da escola, não possuzínos 

nenhum treinamento quanto a maneira de acessur qualquer tipo de 

dados. [ W m  891 

Autores de aplicaçòes do tipo hipertexto/ hipermídia se utilizam de 

metáforas de maneira a estabelecer convenções que os leitores 

possam compreender e, desta forma, superar qualquer dificuldade 

que possa ser encontrada na interface usada. Dentre as várias 

metáforas existentes para a confecção de sistemas de hipertexto/ 

hipermídia, escolhemos duas para dissertação nesta obra, por s e m  
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- 

as mais utilizadas nos aplicativos educacionais. São elas, as metáforas 

de livro eletrônico e de excursão. 

2.4.1 A metáfora de Livro Eletrônico 

Neste tipo de orgaxrkação, a informação é dividida em parcelas do 

tamanho de parágrafos ou páginas. Esta informação é alocada a 

páginas ou artigos, interrelacionados através de elos. O conjunto de 

páginas formará o corpo total da informação, ou livro. 

Para apoiar a construção de aplicativos baseados neste tipo de 

metáfora, existem algumas estruturas especiais que analizarernos a 

seguir: 

Capítulos - divis6es em assuntos da base de dados 

Índice - lista todos as páginas ou artigos disponíveis na aplicação 

Elos- ligaçbes entre uma palavra ou expressão (hotword) existente 

em uma determinada página e outra página. 

Notas- podem ser globais ou de margem. A primeira é geral para 

todas as páginas que compòem o aplicativo e o segundo é 

particular a uma determinada página. [Maye 931 

Histórico - mecanismo que perrnite ao usuário se realoca a 

qualquer página que o mesmo já tenha visitado. Também 

relaciona os nomes de todas as páginas que já foram vistas 

Marcadores - permitem o usuário a fazer uma marcação específica 

em determinadas páginas. Em um momento posterior é possível 

listar estas páginas para um novo acesso. 
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4 "Migalhas de Pão I' ( Bread Crumbs) - permitem que o usuário faça 

a marcação das páginas que percorreu. É uma alusão ao conto de 

fadas de João e Maria, onde as duas crianças marcaram sua trilha 

na floresta através de migalhas de pão. [Berk 911 

4 Busca - permite a busca de uma sequência de caracteres pela base 

de dados 

Existem uma série de vantagens na adoção da metáfora de livro 

eletrônico. Apontamos como a maior delas, o fato de todos os 

usuários serem familiarizados com a organização visual e 

navegacional fornecidas por qualquer livro tezdo [Shne 911. A adoção 

das convençòes existentes em um livro, garante a maioria dos 

usuários a capacidade de utilizar o aplicativo com um mínimo de 

instruçòes . 

2.4.2 A Metáfora da Excursão 

Textos lineares fornecem estruturas melhores de se garantir que os 

leitores vejam todos os pontos importantes do conteúdo do que os 

sistemas de hipertexto. Este fato é devido à forma ordenada e 

sequencial que é imposta a seus leitores. Os sistemas de hipertexto/ 

hipeddia por sua vez, oferecem uma flexibilidade muitas vezes 

indesejada, uma vez que não podem garantir que os usuários acessem 

determinadas informaçks, as vezes fundamentais à compreensão do 

conteúdo global do aplicativo. 

A utilização da metáfora de excursão tenta minimkar esta 

problemática provendo os autores de sistemas de 

hipertextohipermídia com uma maneira de especificar caminhos 

ordenados dentro da base de dados. Desta forma evitamos que os 
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leitores se percam, na medida em que garantimos que estes leiam os 

nós em urna ordem pré determinada [ Shne 911 . 
Esta é a metáfora que será adotada por este trabalho, uma vez que 

permite que os autores, à medida em que vão definindo os caminhos 

obrigatórios dentro da base de dados de sua aplicação, possam, ao 

longo do processo, embutir sua estratégia de ensino. 

A seguir, apresentaremos dois exemplos de aplicativos desenvolvidos 

a partir das metáforas apresentadas. 

2.4.3 Exemplo de uma aplicação 
construída a partir da metáfora de livro 
eletrônico: O Hipertexto Hands On! 

Este é um guia para a construção de hipertextos que foi publicado 

tanto em papel quanto na forma de livro eletrônico, de maneira a 

permitir que seus leitores pudessem fazer uma comparação entx as 

duas formas de mídia[Shne 891. Na edição eletrônica o acesso à 

informação foi feito da seguinte maneira: via uma plataforma 

hipertextual que pemaite o ingresso em qualquer um dos capítulos e, 

via o index, que remete o usuário a qualquer um dos artigos que este 

selecionar. 

Esta plataforma hipertextual fornece pontos de partida pelos quais os 

leitores podem ir se aprofundando. A medida em qualquer um dos 
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capítulos for selecionado, o leitor recebe um pequeno sumário do 

conteúdo deste e uma lista dos artigos contidos no mesmo. A todo 

momento é permitido ao leitor retomar a plataforma. Este artifício 

diminuia o efeito "Perdido no Mperespaço", o que pode ser resumido 

como a perda de direção por parte do leitor. 

As figuras 2.2 e 2.3 mostram respectivamenteo índice e a primeira 

página do capítulo 1 do aplicativo Hands On! . 

-- - -  - -- - 

Figura 2.2 Primeira página do capítulo 1 da aplicação Hands On! [Shne 911 
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Figura 2.3 hdex do aplicativo Hands On! [Shne 911 

2.4.4 Exemplo de um aplicativo 
construído a partir da metáfora de 
excursão: Guia das Oportunidades da 
Arqueologia Voluntária 

Este aplicativo foi desenvolvido pelos alunos e professores do 

departamento de História da Universidade de Maryland através da 

colaboração do Instituto de Interaçâo Homem-Computador, da mesma 

universidade. 
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O aplicativo foi desenvolvido para uma exibição em vários museus e 

é constituída de mais de 200 artigos. O conteúdo inclui informaçôes 

sobre escavações arqueológicas em todo o mundo, descriçòes dos 

períodos históricos e algumas sugestòes para aqueles que desejem se 

tomar arqueólogos. 

Neste aplicativo é fornecido aos usuários uma excursão a cada um 

dos sítios arqueológicos disponíveis. A seleção deste pode ser feita 

através dos mapas ou listagens das opçoes. Também é fornecida a 

opção de listagens de todos os artigos que compòem a base de 

dados, para que o leitor possa ter acesso imediato aos mesmos. As 

figuras 2.4, 2.5 e 2.6 mostram respectivamenteum dos mapas, o texto 

do artigo sobre o sítio arqueológico de Strathcona no Canadá e o 

índice de artigos do aplicativo. 

Figura 2.4 Mapa do Canadá, pertencente ao aplicação Guia das Oportunidades da 

Arqueologia Voluntária [ Plais 911 
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Figura 2.5 Texto do artigo sobre o sítio arqueológico de Strathcona no Canadá, 

pertencente 2 aplicação Guia da Arqueologia Voluntária [Plais 911 

Figura 2.6 Índice de artigos da aplicação Guia das Oportunidades da ArqueoSogia 

Voluntária [ Plais 911 
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2.5 Arquitetura Básica dos 
sistemas de Hipertexto 

Independente do tipo de itnplementação a ser utilizado, os sistemas 

do tipo hipertextohipermídia mantém uma uniformidade quanto a 

sua arquitetura básica. Segundo a classificação de Campbell e 

Goodman, os sistemas de hipertexto dividem-se em três níveis, como 

ilustra a figura 2.7: 

+ Nível de apresentação: interface com o usuário 

+ Nível de máquina abstrata: nós e elos 

+ Nível de banco de dados: armazenagem, 

compartilhamento de infomaçòes e acesso à rede. [Camp 881 

No nível de banco de dados são realhadas as atividades relacionadas 

à armazenagem de informações. São elas: a divisão da informação 

nos vários dispositivos de armazenamento de dados, tais como discos 

rígidos e óticos, 

mecanismos que tomem a busca de dados rápida e eficiente, p e a t i r  

o acesso de múltiplos usuários e segurança do sistema. 
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Figura 2.7 - Classificação de Campbell e Goodman para hipertexto [Niel90] 

Neste nível, os elementos básicos de hipertexto, nós e elos, não 

possuem significado particular, sendo considerados como objetos. 

Nielsen afirma que este nível lida com questòes relacionadas à 

especificação de banco de dados, que não tem relação ao sistema de 

hipertexto [Niel 901. 

O nível de interface com o usuário é responsável pela maneira como 

a informação será mostrada ao usuário final. Inclui os comandos que 

serão disponiveis, a maneira com que os nós e elos serão 

demonstrados na tela e se algum tipo de diagrama, do tipo histórico 

dos nós visitados, estará presente. 

É no nível intermediário, o da máquina abstrata, que serão 

determinados a natureza dos nós e elos que farão parte da aplicação, 

seus atributos e ligaçòes. Mendes [Mend 921 enumera quatro 
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variedades para os nós disponíveis em um hiperdocumento: nós 

compostos, nós tipados, nós não tipados e nós semi-estruturados, 

como mostra a figura 2.8 

Nós t3pados - São nós destinados a realização de tarefas diferentes do 

ordinário, tais como realizar anotações ou comentários. Estes nós se 

distinguem dos demais por possuirem atributos, chamados tipos, que 

são capazes de realizar diferentes operaçks, dependendo da natureza 

do nó. 

Náo Tipados T 

Compostos E 

rn um hipardocumento Tipados n 

Figura 2.8 Variedades d e  Nós [Mend 921 

Nós d o  tipados - Representam qualquer tipo de informação, temal, 

gráfica ou sonora. Possuem um número determinado de operações 

que podem realizar, não havendo nenhum tipo de discriminação entre 

os nós. Desta forma, as operações que podem ser efetuadas sobre 
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quaisquer um dos nós são sempre as mesmas. Atributos cornuns aos 

nós são nome, autor e data de criação. 

Nós Compostos - Chamamos nó composto o gruparnento de um 

conjunto de nós que possuem uma mesma característica. Estes nós 

são organizados de maneira que qualquer operação executada sobre 

um componente terá o mesmo resultado em todos os outros. Estes 

nós podem ter atributos associados. 

Nós Semi-Estruturados - Este tipo de nós possui dois tipos de 

informação: não estruturada e estruturada. Definimos como 

informação não estruturada os gráficos, imagens estáticas e dinâmicas, 

sons e textos que compõem a base de dados do hipertexto. 

Informação estruturada diz respeito a campos específicos existentes 

nos hiperdocumentos, criados através de uma linguagem específica - 
S cript. 

Para mais informações sobre tipos de nós e suas características, 

referenciarcse [Mend 921. 

O nível de máquina abstrata é o que apresenta maior campo para 

pesquisa futura em direção a uma padronização dos sistemas de 

hipertexto/ hipermídia, uma vez que o nível de banco de dados é 

dependente do tipo de equipamento a ser usado, e o nível de 

interface, por sua vez, varia de um sistema de hipertexto para outro. 

Neste trabalho vamos nos concentrar nos dois últimos níveis, por 

apresentarem questões relevantes à autoria de sistemas 

hjpertextohpermídia. 
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2.6 Conclusões 

Os sistemas do tipo hipertextohipermídia têm se mostrado versáteis 

para a confecção de aplicaçòes em diferentes áreas do conhecimento. 

Segundo Ben Shneidemaan [Shne 911, todas as bases de dados que se 

enquadram nas seguintes regras são elegíveis para se tomarem 

aplicaç6es do tipo hipertextohipermídia: 

+ constituirem um corpo de informação que possa ser organizado 

em vários trechos. 

+ estes trechos estarem intemlacionados. 

+ o usuário ser capaz de compreender cada fração da informação 

isoladamente. 

Em vários campos já existem aplicaçòes disponíveis. Nielsen destaca 

cinco grandes áreas onde o desenvolvimento de 

hipertextohipe~mídia vem sendo mais intenso: Informática, Negócios, 

Educação, Aplicações "Intelectuai~~~ e Entretenimento [Niel 901. A 

figura 2.9 mostra esta divisão, apresentado sub-áreas que cada uma 

pode conter. 

Sistemas de hipertextompermídia estão se tomando usuais para 

diferentes domínios de aplicação e sob diferentes plataformas - desde 

micro computadores PC compatíveis até estaçòes de trabalho. Alty, 

em recente artigo lança a pergunta "Multimídia: Nós temos a 

tecnologia mas temos a metodologia? 'I e faz uma previsão de que 

haverá uma forte aceleração no desenvolvimento de aplicaçòes bem 

sucedidas desde que algumas destas dificuldades sejam superadas. 

Tais dificuldades relacionam-se basicamente à falta de uma 

metodologia eficiente de apoio à autoria de sistemas do tipo 

hipertexto/hipermídia [Alty 931. 
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Sistemas operacionais 

I Informática 1 

I Museus 
I Literatura Clássica 

Línguas estrangeiras 

EducaçBol 

Negócios 

I Pesquisa I 
Jornalismo 
Suporte a tomada de decisões 1 

1 I "Intelectual" I 

Turismo 
I I 

I Entretenimento ( 

Figura 2.9 Áreas de utilização de hipertexto/hipermídia.[Niel901 

É no sentido de naininaizar estas dificuldades que concebemos o 

presente trabalho. Nos capítulos subsequentes revisamos a literatura 

sobre as metodologias para desenvolvimento de sistemas do tipo 

hipertexto/hipermídia e apresentamos nossa proposta HIPER AUTOR 



O desenvolvimento 
de aplicações 
hipermídia 

3.1 Introdução 

As últimas décadas têm mostrado urna grande evolução no que se 

refere a tecnologia relacionada ao processo de produção de software. 

Entretanto, a disponibilidade de novos recursos de hardware, 

associada à diminuição de seus custos são fatores de grande impacto 

na área de desenvolvimento de aplicaçks, pois tem levado a um 

aumento substancial na demanda por novos produtos e na 

complexidade destes. No que se refere ao desenvolvimento de 

aplicaçôes hipermídia, as barreiras temológicas encontradas pelos 

primeiros desenvolvedores, tais como sincronização de imagens em 

movimento, vem gradativarriiente sendo vencidas, provando que não 

existem razòes do ponto de vista tecnológico, que impeçam o 

desenvolvimento de sistemas hipermídia. James Alty [Alt 931, em 

recente congresso, afirma que as dificuldades relacionadas ao 

desenvolvimento de sistemas hipertexto/hipermídia não estão 
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relacionadas à falta de tecnologia e sim à necessidade da obtenção de 

uma metodologia eficaz para o desenvolvimento de seus aplicativos. 

Fica bastante clara, à medida em que aumentam a complexidade e 

sofisticação destes sistemas, a necessidade da adoção de um enfoque 

metodológico, que seja capaz de apoiar a equipe durante o 

desenvolvimento de uma aplicação em hipertextohipermídia. A 

quantidade de informaç6es envolvidas neste processo é muito grande 

e demanda a utilização de algum tipo de método que discipline e 

guie o processo de desenvolvimento. 

Rocha define um método como um conjunto de diretivas para a 

seleção e aplicação sistemática de técnicas e instrumentos, de forma a 

organizar o pensamento e o trabalho do usuário ao longo do processo 

de desenvolvimento de software [Roch 871. 

Métodos são compostos de conceitos ou "leis fundamentais1', 

chamados princípios, que definem todo tipo de ação que são capazes 

de realizar. Segundo Ross [Ross 751 são sete os princípios básicos que 

compòem um método: modularidade (estruturação apropriada do 

produto), abstração (identificação de propriedades comuns), 

ocultamento (capacidade de tomar inacessível informações 

desnecessárias), localização (capacidade de agrupar elementos 

semelhantes), uniformidade (utilização dos mesmos formatos para 

descrever a informação), completeza (presença de toda a informação) 

e capacidade de confirmação (descrição da informação necessária 

para descrever o problema). A utilização destes princípios resulta em 
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uma séde de vantagens, tais como auxílio à compreensão, redução da 

complexidade, limitação do impacto de mudanças e precisão. 

Um aspecto bastante importante em métodos é o tipo de mídia que 

será utilizado para implementar os princípios mencionados. Charette, 

[Char 861 faz uma representação gráfica, figura 3.1, onde ilustra o 

espectro de possibilidades desde a menos formal até mais formal das 

representaçbes. Cada um dos tipos de mídia utilizado difere dos 

outros pelo nível de interpretação necessário à sua compreensão e, 

pelo tipo de informação que contém. O tipo de representação 

selecionado é fundamental para determinar a habiíidade do método 

em capturar e fornecer dados sobre o domínio de sua aplicação. 

Desta forma, o tipo de mídia utilizado é um fator determinante da 

utilidade do método para uma aplica@o específica [Char 861. 

I Grupamentos soltos de palavras Lógica Matemática 

Figura 3.1 Espectro de tipos de mídia [Char 861 

Texto Gramáticas Textua 

Texto Estruturado Linguagens Gráficas 

Figuras 

s 

BAIXO CONTEODO DE ALTO CONTE~DO DE 

INFORMAÇRO 
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A seleção de um método, portanto, não deve ser realizada sem levar 

em conta os fatores abordados anteriormente. Devemos sempre ter 

em mente que o método a ser escolhido deve facilitar a comunicação 

entre clientes, usuários e desenvolvedores ao mesmo tempo em que 

auxilia na compreensão e decomposição de problemas. Somente 

desta forma será possível a construção de produtos de qualidade. 

Nas seçòes seguintes descrevemos os métodos atualmente disponíveis 

que visam apoiar o desenvolvimento de aplicações hlpemáídia. 

3.2 Métodos de autoria para 
sistemas hipermídia 

Um estudo da literatura permite, de imediato, estabelecer duas classes 

de métodos para a autoria de sistemas do tipo hipemiídia. Na 

primeira tem-se métodos para a autoria, embutidos em alguma 

ferramenta para a construção dos sistemas. É o caso do g-IBIS [Conk 

881, KMS [Aksc 881, e HELENA [Petr 931. Uma outra classe contém 

métodos cuja existência não é contingente a nenhum software 

existente, ou seja, possibilitam a análise e projeto da aplicação 

independente da ferramenta que será utllkada para sua 

implementação. É importante, também se considerar a extrema 

novidade do tema, o que leva a métodos propostos muito 

recentemente e ainda sem o desejável nível de maturidade, h t o  de 

sua aplicação em deferentes projetos. 
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3.2.1 Métodos de autoria dependentes de 
ferramentas para a implementação 

3.2.1.1 g-IBIS [Conk 871 

g-IBIS é um sistema de hipertexto projetado para facilitar a coleta de 

deliberaçòes ("design deliberations") na fase inicial de projeto. Esta 

ferramenta é a implementação do método de autoria chamado IBIS 

(Issue Based Information Systems) desenvolvido por Horst Nittel e é 

baseada no princípio de que o processo de análise de problemas 

complexos é realizado através de conversaçôes entre membros de 

uma equipe composta por projetistas, clientes e implementadores. 

Neste processo, cada participante da equipe contribui com 

conhecimento e pontos de vista relacionados à solução dos tó@cos 

abordados pelo projeto. O modelo g-IBIS é baseado nas articulaçòes 

entre os tópicos que representam pontos chave para o projeto. 

Cada um dos tópicos pode conter vários posicionamentos, que são 

definidos como afirmaçòes que resolvem as questòes relativas a um 

detemainado tópico. Um posicionamento, por sua vez, pode conter um 

ou mais argumentos que o apoiam ou se opbem a ele. A figura 3.2 

mostra a retórica prevista pelo g-BIS. 
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Figura 3.2 Retórica do g-IBIS [Conlc 871 

O processo de autoria se inicia no momento em que um dos 

participantes coloca em discussão um tópico. O resto da equipe deve, 

então, apresentar posicionamentos que resolvam a problemática 

sugerida pelo tópico em questão. A seguir, são colocados argumentos 

que podem apoiar ou se opor aos posicionamentos em pauta. O 

conjunto de todas as possibilidades abordadas representa a 

modelagem do sistema. 

Este método consegue, através de estruturas pré-determinadas, 

modelar a semântica do dornínio de aplicação [ G m  9 1 .  Esta 

característica o torna bastante poderoso para o desenvolvimento de 

aplicaçòes que se enquadram neste domínio - voltadas para a 
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documentação de deliberações de projeto - mas, é pouco útil para a 

modelagem de aplicaçòes mais genéricas. 

3.2.1.2 KMS [Aksc 881 
JKMS (Knowledge Based System) é uma ferramenta para a construção 

de aplicaçbes hipermídia de larga escala, voltados para o trabalho 

cooperativo. O método de autoria implícito nesta ferramenta supõe 

que a produtividade da equipe desenvolvedora da aplicação pode ser 

aumentada através da utilização de um modelo de dados simplificado. 

Neste modelo é definida urna única estrutura, chamada "frame" ou nó, 

para o amiazenamento das informaçòes que constituem o conteúdo 

da aplicação. Cada nó possui um nome, título, ligaçòes que remetem 

a outros nós e áreas pk-estabelecidas para a elaboração de seu 

conteúdo e anotaçòes. A figura 3.3 exemplifica um típico nó ou 

I1framel do KMS. 

Os nós estão organizados em estruturas hierárquicas de maneira a 

incentivar uma autoria do tipo "top down" [Gari 901. Cada um dos 

nós pertence a uma única hierarquia e, suas ligações, remetem a 

outros nós localizados em um patamar abaixo. O processo de autoria 

consiste na fragmentação da base de dados de modo a encaixá-la 

neste tipo de estrutura. Este tipo de modelagem vem sofiendo duras 

críticas [Berk 911 e [Schn 911, pela pouca mobilidade e fracos recursos 

de representação da informação oferecidos. 
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Título 

Ligações para 

outros nós 

situados um 

nível abaixo 

Linha de 
Comando 

\ 

KMS CACMI 

INTRODU&I 
VISAO GERAL DO KMS 
T6eiCOS RELACIONADOS AO PROJETO 

CONCLUSAO 
REFERÊNCI AS 

@ e VERSAO 1 
@ "PROPOSTA DE .. 

Save Exit Reset Prev NexI Home Goto Info 

Nome 

Corpo da "frame 

elaboração de SI 

conteúdo 

Anotações 

Figura 3.3 Típica "frame" do I(MS [Aksc 881 

3.2.1.3 HELENA [Petr 931 
HELENA (Hypermedia ELetronic ENcyclopedia Authoring tool) é uma 

ferramenta criada para auxiliar a construção de aplicaçks hipemaídia 

voltadas para ambientes de enciclopédias eletrônicas de uso geral. 

A ferramenta é dividida em três programas: administrator, executor e 

comtructor. O adrninistrator é voltado para os usuários de 

enciclopédias eletrônicas, realkando o registro e o processamento de 

dados estatísticos resultantes da interação com o sistema. O executor é 
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voltado ao usuário final do sistema e, o constmctor fornece as 

ferramentas necessárias à autoria. 

O método de autoria suposto por HELENA é baseado na metodologia 

tradicional de criação de manuais. Desta forma o processo de autoria 

embutido na ferramenta consiste na execução dos seguintes estágios: 

4 10. Estágio - Construção de um glossário sobre o domínio da 

aplicação; 

4 20. Estágio - Construção de um glossário alfabético; 

+ 30. Estágio - Preparação de artigos e figuras sobre cada um dos 

termos abordados; 

4 40. Estágio - Determinação de ligações entre os termos. 

As ligações entre os temaos podem ser de dois tipos: associativas e 

estruturais. As ligaçòes associativas relacionam dois termos que se 

referem a um mesmo tópico, enquanto que as ligações estruturais se 

relacionam ao modo de organização da informação. HELENA organiza 

os termos em estruturas de árvore, onde os conceitos localizados em 

níveis inferiores representam uma especialização ou parte de um 

conceito em um nível superior. A figura 3.4 mostra os possíveis tipos 

de ligação entre os termos [Petr 931. 
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w 

Generalização 

Especialização 

Se refere ao termo A I  Se refere ao termo A I  

Figura 3.4 Tipos de Ligação 

3.2.2 Métodos de autoria independentes 
de ferramentas 

3.2.2.1 As diretrizes propostas por Ernest Perez 
Na tentativa de tomar a autoria de sistemas Mpertexto/hipemáidia um 

processo mais metódico, Emest Perez [Pere 911 propbe uma série de 

diretivas para a elaboração de urna aplicação deste tipo. Estas 

diretivas estão organkadas em quatro etapas que formam um plano 

geral para a criação de hiperdocumentos em larga escala. Neste 

trabalho vamos enumerá-las de maneira sucinta, corno se segue: 

+ Ia. Etapa: Planejamento. Esta etapa consiste em extensivo 

planejamento estratégico, definiç20 de objetivos, analise, especificação 

e estudo de custos. 
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+ 2a. Etapa: Coleta de dados. O conteúdo da base de dados de um 

hiperdocumento pode se originar de dois tipos de fonte. O primeiro é 

a conversão de arquivos texto ou banco de dados existentes e 

armazenados na forma de arquivo digital. Um segundo tipo é a 

elaboração ou digitalização de material especialmente para a 

confecção do hiperdocumento. Nesta etapas serão realkadas ambas 

+ 3a Etapa: Organização da informação. Para a realização desta 

etapa, o autor recomenda a utilização de banco de dados para realizar 

a tarefa de coleta e organização de grandes quantidades de dados. A 

utilização de Banco de Dados facilitará a visualização do conteúdo 

dos nós, além de apoiar a busca de palavras ou frases dentro da base 

de dados. Alguns sistemas deste tipo sugeridos pelo autor são o 

Ask/Sam, Nutshell Plus e Cuadra Star. 

+ 4a Etapa: Preparação final. Nesta fase é feita a formatação da 

informação de modo a adequá-la ao formato da ferramenta de autoria 

que será utilizada para a implementação do sistema. É importante 

£risar que até este ponto do desenvolvimento, as diretivas propostas 

servem como um método de modelagem conceitual independente do 

software de autoria. 

Apesar de não fazer qualquer refekncia a atérios para a avaliação da 

qualidade da aplicação, o autor prevê a possibilidade de realização de 

uma inspeção, feita pelos autores, com o objetivo de avaliar o sistema. 

O conjunto de dktivas apresentado por Perez, apesar de bastante 

conciso, mostra claramente a necessidade de uma metodologia de 
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autoria para aplicações hipermídia. Esta deve ser baseada em 

conceitos de organização da informação e ferramentas que apoiem o 

acesso à base de dados, de maneira a facilitar o processo de 

desenvolvimento de aplicações do tipo hiperte~ohjpermídia. 

3.2.2.2 O método ThyDoc [Sobi 911 
ThyDoc é um método para a modelagem de documentação "on-lhe" 

sob a forma de hiperte&o. Este método é fundamentado na 

Engenharia de Software Baseada em Conhecimento, através da 

utilização do conceito de divisão da base de dados em vários 

domínios de aplicação. Estes são chamados "mundos" da aplicação e 

representam o conteúdo, forma e a apresentação da informação que 

compõe o hiperdocumento. 

Thy Doc modela a base de dados de um hiperdocumento 

representando os três diferentes tipos de conhecimento - conteúdo, 

forma e apresentação - através da utilização dos seguintes domínios: 

mundo do assunto, mundo de documentação e mundo da 

apresentação. A figura 3.5 mostra esta divisão. 

Documentação das ' - 
Assunto abordado 

pelo hiperdocumento usuário 
I I I I I Documentação das I 1 estruturas dinâmicas I 

Figura 3.5 "mundos utilizados pelo método TnyDoc [Sobi 911 
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Estes mundos englobam os seguintes tipos de conhecimento: 

+ Mundo do assunto - Rehe  o conhecimento sobre o assunto 

que é o sujeito da aplicação. Neste domínio, o conhecimento que é 

desdto de maneira informal no hiperdocumento - através de figuras, 

gráficos e comentários- será modelado mais formalmente através de 

estratégias semelhantes às usadas para a modelagem da especificação 

de requisitos de software, tais como o modelo de Entidades e 

Relacionamentos [Chen 761. 

o Mundo da docurnenk@io - Reúne o conhecimento sobre o 

hiperdocumento em s i  É formado por dois domínios: 

Documentação das estruturas estáticas - Engloba o conhecimento 

sobre as estruturas que permanecem constantes enquanto o 

hiperdocumento está sendo usado. 

Documentação das estruturas dinMcas - Engloba o conhecimento 

sobre as estruturas que são alteradas durante o processo de 

navegação no hlperdocumento. 

A utilização em conjunto destes domínios fornece ao usuário uma 

interpretação informal do conteúdo que foi formalmente representado 

no mundo do assunto. 

+ Mundo da Apresentaqão - Reúne o conhecimento sobre a 

maneira em que o sistema apresenta o hiperdocumento ao usuário, 

através dos artefatos de interface utilkados. 
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A partir da representação em mundos de assunto, documentação e 

apresentação foi desenvolvido um modelo generalizado que serve 

como base para qualquer hiperdocumento. Este modelo é 

representado pela figura 3.6. O processo de autoria se baseia no 

preenchimento deste modelo com informaçòes sobre o domínio de 

uma aplicação específica. A medida em que este processo vai 

avançando, os autores do hiperdocurnento vão instanciando e 

especializando as estruturas previstas por este modelo mais geral, até 

que se tenha uma representação particularizada para uma 

determinada aplicação. 

do conhecimento 
Objeto de documentação 

Leitor I 

Figura 3.6 Conjunto de estruturas pré determiiiadas a serem preenchidas 

pelos autores de sistemas de hipertexto que estejam utilizando o ThyDoc 

ThyDoc é um método de modelagem em ponto grande ("Authoring- 

in-the-large") de sistemas de hipertexto/ hipermídia que fornece 

equipe de autores uma base para a construção de um modelo 

generalizado do conteúdo da aplicação. O ponto de vista, baseado em 

conhecimento, permite que a informação seja melhor estruturada, 
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facilitando o entrosamento entre os participantes da equipe. A 

separação em conteúdo, estrutura e apresentação simplifica a 

complexidade da autoria em ponto grande. 

3.2.2.3 O método HDM [Garz 901, [Garz 911 
O termo HDM - Hypermedia Design Model - é usado para designar 

um método para a criação do modelo de um sistema de 

hipertextohipermídia, baseado em uma linguagem abstrata e 

conceitual criada para descrever estruturas existentes em 

hiperdocumentos. O objetivo desta linguagem é a descrição de 

estruturas comuns a uma mesma família de hiperdocumentos. Para tal, 

o HDM fornece conceitos básicos de lingu'istica para a especificação 

de propriedades semânticas e estruturais de uma aplicação em 

hipertexto ou família de aplicações, desconsiderando a 

implementação a ser utilizada. 

Esta linguagem permite que os autores descrevam a estrutura da 

aplicação em um nível geral e abstrato, sem que haja necessidade de 

se especificar os nós individualmente. 

Descreveremos, sucintamente, o funcionamento do HDM, para que 

logo a seguir possamos introduzir, em maior detalhe, cada um dos 

conceitos apresentados. O método HDM representa o domínio de 

uma aplicação através de entidades e componentes. As entidades 

podem assumir diferentes tipos e são compostas de hierarquias de 

componentes. Os componentes podem ser instanciados através de 

diferentes perspectivas. Tanto as entidades quanto os componentes 

podem se relacionar a outras entidades e componentes através de elos. 
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O conjunto dos elementos descritos acima forma um esquema. Um 

esquema de HDM é, portanto, um conjunto generalizado de 

definiçòes, tais como entidades ou elos. A instância de um esquema 

em HDM é um conjunto particular destes elementos, definidos de 

acordo com uma aplicação específica. A seguir apresentaremos a 

descrição de cada um dos conceitos apresentados acima: 

+ Entidades - Uma entidade é um (grande) grupo de informações 

que representa um objeto concreto ou conceitual do mundo real, que 

pertence ao domínio da aplicação. De maneira mais geral, uma 

entidade é uma seção de um hiperdocumento que descreve um único 

tópico. Também podem ser definidos tipos de entidades, que são 

grupos de entidades que possuem propriedades em comum. 

+ Componentes - É bastante comum encontrarmos em aplicaçòes 

do tipo hipermídia um conjunto de nós que mostram um mesmo 

tópico observado sob vários pontos de vista. Este conjunto de nós são 

chamados de componentes desta aplicação. Podemos definí-10s mais 

formalmente como parte de uma informação que descreve algo sobre 

uma entidade. 

+ Perspectivas - São os diversos pontos de vista que podem ser 

aplicados a um mesmo tópico. 

+ Unidades - Nome dado a um conjunto de nós. 

+ Elos - Fazem a ligação entre informações contidas na base de 

dados da aplicação. 
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+ Contornos - O HDM emprega este termo para designar porçòes 

de um hiperdocumento que contém informações para navegação do 

mesmo, mapas ou excursòes. Como qualquer outra entidade 

modelada através do HDM, os contornos são organizados de maneira 

hierárquica. 

+ Esquemas - Pode ser definido como um conjunto de tipos de 

entidades e tipos de elos. Um esquema caracteriza classes de 

aplicaçòes porque não chega a especificar as entidades e elos. Ao 

invés disto ele determina propriedades gerais para entidades em 

potencial e possíveis elos entre elas. Um esquema referente a uma 

aplicação específica é chamado esquema instanciado e se refere a 

instâtlcias das entidades e elos determinados no esquema geral. 

Entidades e elos são elementos abstratos que o HDM utiljza para 

representar objetos conceituais. Durante a criação de um 

hiperdocumento, através da utilização de um esquema, estas 

entidades abstratas serão implementadas como nós. A figura 3.7 

mostra um exemplo de modelagem do software chamado Nona 

Sinfonia de Beethoven, usando HDM. Este hipertexto serve como guia 

para a obra de Beethoven. É composto por mais de seiscentos nós, 

incluindo informaçks culturais e históricas sobre a vida e obra do 

compositor além de consideraçòes acerca de seu trabalho e análise de 

sua obra. 

As entidades Notas Históricas/Musicais descrevem os aspectos sociais 

e históricos da vida de Beethoven, interpretando a nona sinfonia e, 
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fornecendo comentários sobre o trabalho. Esta informação está 

disposta em duas perspectivas: tedo e música. 

Instâncias da Entidade Exemplo Musical podem ocorrer através das 

perspectivas música para CD, música para MAC (entenda-se, 

computadores do tipo Mchtosh) e notação musical. Ainda são 

oferecidos dois tipos de contorno: contorno de assunto, que oferece 

uma sequência de tópicos que se referem a uma única referência 

histórica ou musical e o contorno musical que contém uma listagem 

de passagens relacionadas. 

MOSICA PARA CD 

1 EXTO 
Contorno Musical 

MOSICA PARA CD 

MOSICA PARA CD 

MOSICA PARA MAC 

NOTASAO MUSICAL 
Comentada com 

Contorno de Assunto 

MOSICA PARA CD 

Figura 3.7 Esquema do Software Nona Sinfonia de Beethoven [Garz 911 

O HDM é um método de modelagem em ponto grande ("authoring-in- 

the-large") e, portanto, seu escopo está limitado estrutura da 

aplicação. O método não desave  a apdncia da aplicação, isto é, os 
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tipos usados, a disposição das figuras, a maneira como são 

relacionados os elos, enfim nada relacionado com o conteúdo dos nós 

individuais. O método se propõe a descrever somente as relaçòes 

estruturais e semânticas entre grupos de nós (o grifo é do próprio 

autor) [ G m  911. 

Avaliação da Qualidade 
Independente da classe de métodos utilizados para a autoria de 

aplicações hipertextohipermídia, um aspecto fundamental para se 

atingir o objetivo de gerar produtos que de fato atendam s 

expectativas que motivaram sua construção é realizar um controle da 

qualidade efetivo durante o processo de desenvolvimento da 

aplicagão e ao final do mesmo. 

Não se encontram na literatura trabalhos que abordem a avaliação de 

sistemas hipermídia ao longo de seu processo de desenvolvimento. 

Existem, entretanto, trabalhos que se referem qualidade das 

ferramentas de implementação e estudos no sentido de avaliação da 

qualidade de aplicaçòes do tipo hipertexto/hipermídia. 

Descreveremos nas próximas seções dois trabalhos realtzados na 

COPPE/ Sistemas. 

3.3.1 Avaliação da qualidade de ferramentas para 
implementação de aplicações do tipo hipertexto 

Mendonça [Mend 931 aborda o tema da avaliação de sistemas de 

hipertexto instanciando um método de avaliação da qualidade [Roch 

871 e identificando um conjunto de fatores e critérios. Estes fatores 
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devem ser satisfeitos em um determinado grau, de maneira a alcançar 

o objetivo de utilizabilidde do sistema, garantindo, desta foma, a 

qualidade do produto final. Os objetivos determinados por cada fator 

são atingidos através de subfatores, que por sua vez se constituem de 

critérios, atributos primitivos que podem ser avaliados. 

O trabalho apresenta, portanto, um conjunto de fatores adequados 

avaliação de ferramentas para irnplementação de aplicações do tipo 

hipertexto. A análise da qualidade das ferramentas disponíveis, apoia 

o processo de seleção do software a ser usado na implementação de 

uma aplicação do tipo hipertextohipermídia, garantindo a qualidade 

do produto final. Apresentaremos sucintamente os fatores 

identificados: utilizabilidade para a autoria, utilkabilidade para a 

leitura, manutenibilidade, operacionalidade, portatilidade, 

rentabilidade e cooperatividade, que definiremos a seguir. 

+ Utílkabilkkuk para a autoria - Caracteriza a capacidade da 

ferramenta de prover facilidades para a reahação da atividade de 

autoria de um hiperdocumento. 

+ UtiIkabilkkuk para a leitura - Caracteriza a capacidade do 

programa de prover facilidades para a realização da atividade de 

leitura de um hiperdocurnento. 

+ Manutedbilidade - Caracteriza a capacidade da ferramenta de 

permitir a realização de alteraçòes em hiperdocumentos já 

implementados . 

+ Operacionalidade - Caracteriza a capacidade da ferramenta de 

ser amena ao uso, facilitando a comwiicação com o usuário. 
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+ Portatiliade - Caracteriza a capacidade da ferramenta de poder 

ser operada com facilidade e adequadamente em plataformas 

diferentes daquela originahente planejada. 

+ Rentabilidade - Representa a característica do sistema se possuir 

relação custohenefício aceitável. 

+ Cooperatividade - Caracteriza a capacidade da ferramenta de 

apoiar a realização de trabalho cooperativo. 

A figura 3.8 mostra os fatores definidos acha,  apresentando os 

critérios relacionados a cada um. 

Util. p/ Autoria n 

UtiI. p/ Leitura 

- 
Representatibilidade dos Nós 

- Coneciividade 

- 
Integração 

- Facilidade de apresentação 

Facilidade de aprendizado 

Velocidade de resposta 

Suporte a versóes 

Manutenibilidade - 
Consistência 

--(Operacionalidade ]--L Amenidade ao uso 

Independência de ambientes 

Portatilidade 

Coniigurabilidade 

Figura 3.8 Qualidade de sistemas de Hipertexto [Meiid 931 
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3.3.2 Avaliaçáo da Qualidade de aplicações do tipo 
HipertextoIHipermídia 

O tema da avaliação da qualidade de aplicações do tipo 

hipertextohipermídia é abordado por Mendonça [Mend 93bl através 

da ótica da operacionalidade. Esta é definida como a característica de 

uma aplicação de hipertexto ser amena ao uso, facilitando a 

comunicação entre o usuário durante todo o tempo em que este o 

utilizar [Roch 871. 

A amenidade ao uso é a característica de uma aplicação em hipertexto 

apresentar os resultados esperados, oferecendo sentimento de 

satisfação e de confiança ao usuário. É avaliada através dos seguintes 

critérios: exibição de mensagens e comandos em português, 

visualização dos botões, suporte ao rolamento do conteúdo de uma 

janela ou tela, adequação do estilo de interface, adequação do grau 

de integração entre autoria e navegação, ocupação da tela, 

personalização e restauração. 

Os critérios mencionados estão mostrados na figura 3.9 
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i Visualização de botões I 
Suporte ao rolamento I 

- Adequação do estilo da 

i Adequação da integrapão entre 
autoria e naveaacáo I 

- 

Ocupação da tela 

Exibição de mensagens e 
comandos em português 

- 

Restauração I 

Personalização 

Figura 3.9 Critérios utilizados para a avaliação da qualidade de apiicação do tipo 

hipertexto/ hipermídia 

A principal vantagem da utilização de um método para a avaliação da 

qualidade é fornecer critérios quantificáveis que permitana que toda a 

equipe envolvida no desenvolvinaento da aplicação avalie o produto 

segundo uma mesma ótica. 

- 

- 

- 

- 

- 

L 

Operacionalidade 
Amenidade ao 
Uso 
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3.4 Conclusão 
Os métodos abordados neste capítulo tratam, de maneira geral da 

autoria em ponto grande. Este tipo de abordagem tem como objetivo 

principal fornecer as linhas gerais da estrutura de aplicaçbes do tipo 

hipertextohiperrnídia compostos por urn grande número de nós, 

onde é possível identificar-se estruturas repetidas que podem ser 

padronizadas, como é o caso das entidades abordadas pela 

naetodologia IE'LDM. 

Estes métodos, entretanto, não resolvem totalmente o problema da 

autoria em hipemiídia. São necessários métodos que apoiem a 

especificação detalhada de cada nó, descrevendo seu conteúdo e sua 

forma, isto é a maneira com que este será apresentado ao usuário 

final (por exemplo, cor, fonte, disposição das figuras, entre outras). 

Necessita-se, portanto, de métodos que apoiem a autoria em ponto 

pequeno. Estes métodos, também, devem ser capazes de mapear as 

ligaçks existentes entre os nós, pemaitindo que o sistema seja 

hplementado em qualquer ferramenta e, facilitando futuras 

manutençks no sistema. 

Outro aspecto fundamental para a implementação de sistemas 

hipermídia é dispo~se de procedimentos e critérios para a avaliação 

da qualidade, não apenas do produto final mas, sobretudo, ao longo 

do processo de desenvolvimento. 
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-- - -- 

No próximo capítulo apresentaremos a proposta de um método para 

a especificação e projeto de aplicaçòes hipermídia, Hiper Autor, que 

apoia tanto a autoria em ponto pequeno quanto em ponto grande. 

O método mper Autor faz parte de um ambiente mais amplo, em 

desenvolvimento na COPPE, dedicado ao desenvolviriaento de 

aplicaçbes hipernoídia envolvendo não apenas os aspectos de 

construção do produto tratados pelo Hiper Autor mas, também, 

aspectos gerenciais e de controle da qualidade. 



O Método 
Hiper Autor 

4.1 Justificativas 
Tem se observado duas tendências ao se considerar as características 

do pessoal envolvido na elaboração de software educacional. Numa 

primeira opção, o desenvolvimento é realizado por profissionais das 

áreas de conhecimento para as quais se deseja produzir as aplicaç6es. 

Estes profissionais, de maneira geral, possuem pouca ou nenhuma 

experiência em lidar com sistemas de computação. A segunda opção 

é reakar o desenvolvimento com a equipe constituída somente por 

profissionais da área de Informática (analistas, programadores e 

engenheiros de software) que não possuem conhecimentos 

específicos da área de aplicação mas contam com as habilidades 

necessárias para a elaboração de um produto de software. 

Como apontamos no Capítulo 1, tanto uma quanto outra opção não 

produzem, via de regra, resultados satisfatórios. 
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4.2 Objetivos do HiperAutor 

Uma solução natural para esta dificuldade é a adoção de equipes 

multidisciplinares. Entretanto, uma das maiores restnç6es relacionadas 

ao desenvolvimento de software e o modo segundo o qual é formada 

a equipe de trabalho Esta problemática é inerente tentativa de se 

coordenar profissionais de h a s  diferentes em tomo de um mesmo 

objetivo. 

Visando minimizar estes problemas e aumentar a cooperação entre os 

membros da equipe, decidimos adotar o enfoque de projeto 

participativo proposto por Morten Kyng, que considera a interação 

entre os usuários e desenvolvedores ao longo do processo de 

desenvolvimento de software como um aprendizado mútuo, ou seja, 

uma estratégia que implica no aprendizado do domínio da aplicação 

por parte dos desenvolvedores e no aprendizado sobre os aspectos 

tecnológicos por parte dos usuários. [Kyng 911. Seu objetivo é criar 

um ambiente onde o produto possa ser produzido de maneira eficaz e 

criativa, através da troca de conhecimentos e experiências anteriores 

de pessoas com diferentes perfis. Holden afirma que a construção de 

sistema do tipo hipermídia, a partir da autoria compartilhada entre 

diferentes autores, alunos e professores, tem sido apontada como um 

dos caminhos mais promissores para a cooperação entre alunos em 

sala de aula [Hold 921. Segundo Campos, devemos ressaltar no 

trabalho cooperativo aplicado ao desenvolvimento de software 

educacional, a importância de: 

+ dar a cada participante a liberdade de registrar e associar idéias 

durante a autoria; 
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+ decidir em grupo em que ordem abordar os temas e como 

escolher suas partes; 

+ atuar em múltiplas frentes de modo a facilitar o registro imediato 

de idéias. [Camp 921. 

Entendemos [Roch 921 que uma equipe multidisciplinar, com enfoque 

de projeto participativo, reunindo profissionais de várias áreas é a 

solução adequada para o problema da autoria e implementação e a 

única possibilidade de se ter um produto de software de boa 

qualidade. Desta maneira propomos que o desenvolvimento de 

aplicações do tipo hipertextohipemjídia, com qualquer finalidade, 

deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, que conterá 

profissionais da área de informática, especialistas da área de interesse 

da aplicação e pedagogos. Segundo Perez, [Pere 911, esta equipe 

deverá ainda conter, dependendo da natureza e usuários do produto, 

outros especialistas como por exemplo psicólogos, bibliotecários e 

comunicadores visuais. 

Nesta equipe multidisciplinar, cada membro tem sua função de 

acordo com suas habilidades e experiências. A participação de cada 

um, ao longo do desenvolvimento, se dá nos momentos onde as 

atividades em questão requeiram suas habilidades específicas. 

HiperAutor é um método para a especificação que faz parte de um 

ambiente para desenvolvimento de software especialmente definido 

para apoiar o trabalho deste tipo de equipe ao desenvolver aplicações 

educacionais do tipo hipertextohipermídia. A estratégia de 

desenvolvimento, prevista no método, auxilia os especialistas em 
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computação a realizar a elicitação de requisitos do sistema junto aos 

especialistas do domínio da aplicação. 

Ao longo deste processo, os dados elicitados são modelados, de 

maneira a gerar uma representação gráfica passível de ser avaliada em 

qualquer momento pela equipe. 

A seguir serão apresentados o ciclo de vida e o método de 

desenvolvimento do Hiper Autor. 

4.3 O Ciclo de Vida 
O termo ciclo de vida é, normalmente, empregado para definir todas 

as etapas do processo de desenvolvimento de software, 

especificando todas as atividades que devem ser realizadas em cada 

uma destas etapas [Roch 871. Seu conceito embute a idéia de que, 

desde sua concepção inicial até sua implementação, um sistema sofre 

um desenvolvimento gradual [Ghe 911. O ciclo de vida de um 

software engloba, de maneira geral, todas as atividades necessárias 

para sua definição, desenvolvimento, implementação e operação. 

Métodos visam auxiliar a execução de uma ou mais atividades 

previstas no processo de desenvolvimento de um software. As 

características específicas de cada método vão determinar sua 

adequação a um detemainado modelo de ciclo de vida. Outros 

aspectos como características do projeto e o grau de conhecimento da 

equipe de desenvolvedores sobre o domínio da aplicação, o hardware 
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e o software a serena utilizados, também, podem determinar o modelo 

de ciclo de vida mais adequado ao desenvolvimento numa 

determinada circunstância [Agui 921. 

Existem, na literatura, diversas propostas para modelos de ciclo de 

vida. Estas propostas concatenam diversos aspectos que, sob cada 

uma das abordagens, representam o conjunto de atividades e 

controles necessários para a elaboração de um software. 

Na próxima seção descrevemos alguns destes modelos de ciclos de 

vida para evidenciar o mais adequado para nossa proposta de 

ambiente da qual faz parte o Hiper Autor. 

Modelo de Ciclo de Vida Clássico 
É o modelo tradicional de desenvolvimento de software, também 

conhecido como modelo em cascata. Divide o processo de elaboração 

do software em uma série de fases sucessivas. Cada uma destas fases 

possui um ponto de partida e de chegada bem definidos e deve 

produzir um determinado resultado para que a próxima fase possa ser 

iniciada [Ghez 911. Na realidade, cada uma das fases é um 

refinamento da fase anterior Bair 851. 

O ciclo de vida clássico demanda uma abordagem sistemática no 

processo de desenvolvimento do software, que começa no dvel 

macroscópico de sistema e compreende as fases de analise, projeto, 

construção, codificação, avaliação e manutenção [Pres 921. 



Capítulo 4: O método Hiper Autor 58 

Outros autores dividem de maneira diferente as fases que compk o 

ciclo de vida tradicional. Yourdon propõe sete fases: requisitos do 

sistema, requisitos do softwate, análise, projeto de programas, 

codificação, testes e operacão [Your 891; Bersoff e Davis dividem a 

fase de projeto em duas: projeto preliminar e projeto detalhado [Berk 

911. Estas diferenças, entretanto, não são significativas e representam 

pequenas variaç6es do mesmo modelo. A figura 4.1 mostra o ciclo de 

vida clássico. 

- 

Análise de Requis - 

ros e Especificaçã~~ 

Entrega e 

Manutenção 

Figura 4.1 O ciclo de vida Clássico [Ghe 911 

Na realidade o que caracteriza o ciclo de vida clássico é "a 

progressão linear e sequencial entre uma fase e a seguinte" [Your 891, 
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levando a passsagem para próxima fase somente quando a anterior 

estiver totalmente completa. Esta caracter'htica faz com que a 

qualidade dos produtos de uma fase seja dependente da fase anterior, 

ou seja, a qualidade da fase de projeto depende da qualidade da fase 

de análise e assim por diante. Outra característica desta abordagem é 

atrasar a detecção de erros para a fase final, pois no modelo clássico a 

verificação do sistema, sob forma operacional, só é realizada após sua 

implementação completa [ Your 921. 

Estas caracter'dicas do modelo implicam que uma versão operacional 

do produto só seja mostrada ao usuáno nas etapas finais do ciclo de 

vida , quando a fase de codificação estiver temainada [Pres 921 

dificultando a avaliação do produto ao longo do desenvolvimento o 

que pode ter fortes incidências sobre os custos e o próprio sucesso de 

um projeto. 

4.3.2 O Modelo de ciclo de vida baseado em 
protótipos 

"Prototipagem é a técnica de construção de uma implementação 

parcial de um sistema de modo a permitir que usuários e 

desenvolvedores possam aprender mais sobre um determinado 

problema ou sobre a solução para o mesmo. 'I [Dav 901 

Fala-se em implementação parcial pois, se considerarmos uma 

implementação completa, esta seria o próprio sistema, não seu 

protótipo. Deve-se notar que existe urna diferença entre 

implementação parcial e implernentação de um subconjunto do 
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sistema: o objetivo da primeira é o aprendizado relativo ao domínio 

do problema enquanto que o objetivo da hplementação de 

subconjuntos de um sistema é prover funcionalidade. 

Pressman [Pre 921 afirma que a prototipagem capacita o 

desenvolvedor a modelar o software a ser construído. Este modelo 

pode tomar três fomas: (1) um protótipo em papel que dispensa a 

implementação da interface homem-máquina, desde de que esta fique 

clara para o usuário; (2) um protótipo operacional que implemente 

um subconjunto do sistema; (3) um programa já existente, que seja 

capaz de realizar parte das funções desejadas do sistema. A figura 4.2 

mostra o ciclo de vida baseado em prototipagem. 

Segundo Davis existem duas abordagens para prototipagem: evolutiva 

e descartável [Davi 901. Na prototipagem descartável é construída uma 

hplementação parcial do produto, antes ou durante a fase de 

especificação do produto, contendo os aspectos menos entendidos do 

sistema. Protótipos descartáveis são construídos de maneira rápida, e 

são usados para validar requisitos, obter a experiência necessária para 

a determinação de novos requisitos ou validação do projeto e são 

descartados no final do processo [Ber 911 . Depois que o protótipo é 

completado, o desenvolvedor escreve a Especificação de Requisitos 

do software, incorporando o que foi aprendido e constrói o sistema 

baseado nesta especificação. 
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Figura 4.2 Ciclo de Vida baseado em prototipagem [Pre 921 

Protótipos descartáveis são úteis e adequados na verificação de 

pequenas partes de sistemas complexos [Davi 921. A Figura 4.3 mostra 

o modelo de ciclo da vida de software utilizando a prototipagem 

descartável. 
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Figura 4.3 0 modelo de ciclo de vida de software utiiizando a prototipagem 

descartável [Davi 921 

Protótipos evolutivos são programas de alta qualidade usados para 

validar supostos requisitos, ganhar a experiência necessária para 

identificar novos requisitos ou validar um possível projeto e são 

repetidamente modificados quando um novo dado é aprendido [Ber 

911. Quando uma nova versão é completada, o desenvolvedor 

modifica a Especificação de Requisitos do software de modo a 

incorporar as mudanças. Protótipos evolutivos funcionam bem 

quando a maioria das funçbes críticas são conhecidas. Na realidade, 

de acordo com esta abordagem desenvolve-se em cada momento o 

"todo", de início de forma bem simplificada mas que vai ganhando 

detalhes a cada nova versão. A figura 4.4 mostra o modelo de ciclo de 

vida de software utilizando a prototipagem evolutiva. 
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. . 

Usuário 

...-. ..--- 

Desenvolvedor , 

Figura 4.4 O modelo de ciclo de vida de software utilizando a prototipagem 
evolutiva [Davi 921 

Proposta mais recente mostra a tendência para urna nova modalidade 

de prototipagem: a prototipagem operacional [Davi 921. Esta 

abordagem se propõe resolver situações onde nem a prototipagem 

evolutiva nem a descartável sozinhas são as mais adequadas. Estas 

situações acontecem, tipicamente, quando os requisitos do sistema a 

ser construído são críticos ao projeto e bem entendidos, ou não são 

críticos ao projeto mas são mal compreendidos. Neste caso, a 

prototipagem operacional combina as principais e melhores 

características tanto da prototipagem evolutiva quanto da descartável 

[Ber 901, funcionando da seguinte forma: (1) constrói-se uma base 

sólida para o desenvolvimento do software, baseado em conceitos de 

engenharia de software pois parte-se de uma abordagem de 

prototipagem evolutiva; (2) o protótipo operacional é levado aos 

futuros usuários juntamente com um prototipador que fará, 
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rapidamente, as mudanças requisitadas pelos primeiros e construirá 

um protótipo descartável atendendo a estes pedidos; (3) depois que o 

protótipo é avaliado e aprovado junto ao usuário, incorporam-se as 

novas mudanças na versão do software anteriormente construída, 

abandonando-se o protótipo descartável. A figura 4.5 mostra o 

modelo de ciclo de vida de software utilizando a prototipagem 

operacional. 

- 

Figura 4.5 o modelo de ciclo de vida de software utilizando prototipagem 

operacional [Davi 921. 
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Independente da forma escolhida, a prototipagem visa facilitar a 

comunicação entre usuários e desenvolvedores. Boar [Boar 841 aponta 

as vantagens da utilização da prototipagem na fase de Análise de 

Requisitos como se segue: " Uma abordagem alternativa para a 

definição de requisitos é obter um conjunto inicial de necessidades e 

implementá-las rapidamente com a intenção declarada de eqandí-las 

e refiná-las interativamente à proporção do aumento de conhecimento 

mútuo do sistema por parte do usuário e desenvolvedor. Davis [Dav 

901 quando enumera os impactos causados pelo uso de prototipagem 

na fase de Análise de Requisitos, enumera as seguintes vantagens da 

apresentação de um protótipo a um futuro usuário: (1) determinação 

da possibilidade de implementação dos requisitos; (2) validação da 

real necessidade de determinadas funçôes; (3) determinação da falta 

de alguns requisitos, e, (4) determinação da viabilidade das interfaces 

com os usuários. Finalmente, ao comentar técnicas de levantamento 

de requisitos, Yourdon [You 921 coloca que, " a única maneira de se 

elicitar conhecimento de um usuário que não tenha certeza sobre a 

natureza do sistema que deseja construir, é através da prototipagem". 

( O grifo é do próprio autor) 

4.3.3 O Modelo de Ciclo de Vida em Espiral 
Também conhecido como ciclo de vida em cascata moderno, este 

modelo proposto por Boehm [Boeh 881 engloba o melhor tanto do 

modelo de ciclo de vida clássico quanto do baseado em prototipagem 

[Pres 921. O modelo sugere que o desenvolvimento de um produto de 

software pode ser realizado através de uma série de incrementos, 
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podendo, desta maneira, se constnxir uma série de modelos de ciclo 

de vida clássico, um para cada incremento [Your 921. Esta série de 

incrementos está organizada em forma de espiral como mostra a 

figura 4.6 

Análise baseada em 
requisitos iniciais 

Análise baseada na 
resposta do usuário 

Protótipo inicial 

Protótipo do nível 
seguinte 

Figura 4.6 - O Modelo Espiral [Pres 921 

Cada interação consiste em uma volta completa em tomo da espiral, 

começando no centro e se dirigindo para fora, sendo que em cada 

uma delas uma nova versão do software é construída. O 

desenvolvimento de cada uma das interaçòes é baseado no 

cumprimento das seguintes atividades [P~es 921: 

1- Planejamento: que implica em determinação de objetivos, 

alternativas e limitações; 
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2- Análise de Risco: que implica em análise das alternativas e 

identificação/resolução dos riscos; 

3- Engenharia: que implica em elaboração da próxima versão. 

4- Avaliação: pelo usuário- que implica na aprovação da última 

versão; 

Durante o primeiro circuito em volta da espiral são definidos os 

objetivos e altemativas. Limitaçòe e riscos são identificados e 

analizados. Se a fase de análise de riscos determinar incertezas, 

quanto aos requisitos do projeto, são usadas técnicas de prototipagem 

junto ao usuário e analistas para redefiní-1%. Na fase de engenharia é 

construída uma versão do software especificado. Esta versão será 

então validada pelos usuários na próxima fase, onde estes farão 

sugestòes para modificaçòes. Estas informaçòes pemaitirão uma nova 

análise de requisitos para o projeto, iniciando a segunda interação no 

modelo. Desta forma, serão feitas versòes sucessivas do software na 

direção da obtenção de um modelo cada vez mais completo, até que 

se alcance a forma definitiva, validada pelos usuários do sistema. 

O modelo de ciclo de vida em espiral é, atualmente, a aproxinaação 

mais real para o desenvolvimento de sistemas de software [Pres 921. 

Engloba ò uso da prototipagem para redução de riscos e ao mesmo 

tempo habilita o desenvolvedor a se utilizar da mesma para aumentar 

a interação com o usuário. Esta interação é realkada através das 

sucessivas versòes do software que facilitam a avaliação por parte do 

usuário, dos requisitos que ou estão faltando à especificação ou não 

estão definidos corretamente. 
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Considerando os modelos contemplados anteriormente e, tendo em 

vista tirar proveito das vantagens oferecidas pelo modelo baseado em 

prototipagem utilizaremos como modelo de ciclo de vida para o 

HiperAutor o modelo em espiral. 

Método de desenvolvimento 

O método de desenvolvimento HiperAutor estabelece uma forma de 

org&ar e disciplinar o pensamento e o trabalho da equipe 

desenvolvedora, estabelecendo para cada etapa do processo de 

desenvolvimento técnicas e instrumentos adequados para sua 

realização. Para alcançar estes objetivos, o método Hiper Autor conta 

com duas linguagens gráfico-linguísticas e formulários para 

documentação. Estas linguagens e fornulários são utilizados pelos 

especialistas em computação durante o processo de sucessivas 

interaçòes com os especialistas no domínio do problema. As 

linguagens e formulários apoiam na organização destas interaçòes e 

na documentação do produto. 

O desenvolvimento se dá segundo o modelo de ciclo de vida em 

espiral através da realização de uma série de etapas que estão 

relacionadas à construção do produto nas fases de especificação de 

requisitos e projeto. As fases previstas pelo método são: levantamento 

inicial dos requisitos, elaboração do esquema geral do conteúdo, 

elaboração da rede de nós, avaliação, especificação detalhada de 
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projeto, itnplementação da versão 1 e, avaliação, conforme ilustrado 

na figura 4.7. 

Na figura 4.8 situamos estas atividades no ciclo de vida em espiral, 

que é o modelo adotado pelo Hiper Autor. 

Levantamento inicial de especialistas do assunto 

analistas 

1 

--- 
programador visual 

I I I I I - I I I I I :z$q 
1 analistas I @$ 

Figura 4.7 Etapas previstas no HiperAutor 
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Figura 4.8 Ciclo de Vida do Hiper Autor 

A seguir apresentaremos o detalharnento de cada urna das atividades 

previstas. 

4.4.1 Levantamento Inicial dos Requisitos 
A finalidade desta etapa é estabelecer o escopo da base de dados da 

aplicação e identificar os objetivos educacionais. Esta atividade deve 

ser realizada pelos especialistas do assunto e pelo menos um analista. 
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Neste momento é definido o escopo da aplicação, isto é, qual será o 

assunto e, em que profundidade será tratado pela aplicação. 

Este processo inicia-se com a elicitação de requisitos junto aos 

especialistas. Entendemos por elicitar o processo de coletar, validar e 

tomar explícito os requisitos do software a ser construído. Se 

consideramos um requisito como condição necessária para obtenção 

de certo objetivo, podemos definir a primeira parte do processo de 

Especificação de Requisitos, a Análise do Problema como: 

"Um processo em que o que deue ser feito é elicitado e modekdo. Este 

processo deue lidar com diferentes pontos de uista, e usa uma 

combinação de métodos, fewamentm e atores. O produto deste 

processo é um modelo, do qual um documento, chamado requisitos, 

pode ser extraído. 'I deit 901 

O processo de elicitação compreende os processos de: coleta de fatos, 

validação dos fatos e comunicação. O processo de modelagem 

compreende os processos de orgadzação e representação, como 

mostra a figura 4.7 

Elici tas60 de Requisi tos 

Rn6lise do r Validag60 dos Fatos 

Problema Modelagem 

Figura 4.9- O processo de Análise do Problema b i t  901 
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É durante a elicitação que o conhecimento do universo de informação 

de uma determinada aplicação é adquirido, para que depois possa 

ser modelado. Modelagem é o processo responsável pela 

caracterização dos resultados obtidos pela elicitação de requisitos. 

Estes resultados formam o conteúdo da aplicação, chamado de base 

de dados. 

Na atividade de modelagem são definidos os contextos. Chamamos de 

contextos a partição da base de dados em grandes grupos de assuntos 

afins. Consideramos adequado tratar até cinco contextos dentro de 

uma única base de dados; um número superior não será facilmente 

gerenciável. Provavelmente seria possível unir contextos, nesta 

situação, a um dos outros contextos existentes. Em muitos casos 

tratamos de assuntos que aceitam uma subdivisão lógica de seus 

contextos; estas subdivisks chamaremos de subcontextos. Para 

realbar estas atividades precisaremos dos especialistas no assunto e 

educadores, que, determinarão, juntamente com a equipe de analistas, 

a melhor divisão do tema desejado, de maneira a manter sua 

consistência e alcançar os objetivos educacionais esperados. O 

resultado desta fase é um Diagrama de Contexto que será 

representado em um fornulário como o da figura 4.10. 
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Objetivos: 

Figum 4.10 Formulário para Diagrama de Contexto 

Para construção do diagrama de contedo tem-se uma linguagem 

gráfica composta de caixas (quadrados e retângulos) e arcos. A figura 

4.11 mostra a notação gráfica. 
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Notaçcio utilizada pslo Diagrama de Contsxto 

Arcos - 
onde: 
N - número atribuído ao contexto (varia de 1 a 5) 
n - número atribuído ao subcontexto. Vem acom- 

panhado do número do contexto que o originou 

Figura 4.11 Notação utiiizada pelo Diagrama de Contexto 

A figura 4.12 mostra o diagrama em blocos para esta etapa. 

Figura 4.12 Diagrama em blocos para a etapa llLevantamento inicial dos Requisitos" 

Para maior exemplificação da utilização deste formulário vide anexo. 
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4.4.2 Elaboração do Esquema Geral do Conteúdo 
O objetivo desta etapa é fazer um esboço do que será o conteúdo da 

aplicação. O analista de sistemas, junto com os especialistas, faz um 

apanhado geral dos tópicos que vão compor cada um dos contextos 

definidos na fase anterior. 

Nesta etapa não deve haver preocupação quanto à redação do te&o 

ou precisão quanto ao detalhamento de imagens e sons a serem 

utilizados. Os autores - especialistas do assunto, devem se ater a 

fornecer somente uma descrição geral dos tópicos, figuras e sons, que 

desejam que faça parte da aplicação. A possibilidade e a forma de 

execução de tais pedidos será determinada mais adiante. 

Glushko [Glu 891 afirma que os autores de sistemas de hipertexto 

devem ter em mente os seguintes objetivos: promover a 

acessabilidade da informação, aumentar a usabilidade e aumentar a 

satisfação do leitor. 

Para favorecer o alcance destes objetivos, o HipeAutor prevê que se 

explicite, já desde este momento, o modo como a informação será 

interligada. A interconecção entre os tópicos é feita através de 

ligações, isto é , "um ponteiro que liga um tópico a outro" [Gay 911. 

Acessamos ligaçks através de botks, "representação de uma ligação 

na tela do monitor" [Ber 911. 

Nesta fase não é necessário elaborar, completamente, o conteúdo de 

cada contexto, mas já se deve fazer um levantamento inicial de como 
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os blocos de informação estão interelacionados. Estes dados serão 

elicitados junto aos especialistas utilizando-se, para registro, o 

formulário 2 - Formulário Simplificado - (figura 4.13). 

Figura 4.13 Formulário Simplificado 
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As normas para o preenchimento do formulário são as seguintes: 

+ Nome: Atribuir um nome único e compatível com o tópico que 

está sendo tratado. 

+ Número: Repetir o número relativo ao contexto e subcontexto 

do qual este se derivou e atribuir urna ex$ensão do tipo .n, onde n 

são números inteiros a partir de 1. Desta forma garantimos que para 

cada um dos nós haverá um código único que o distingue dos 

demais. 

+ Texto: Breve descrição dos tópicos a serem abordados sem 

preocupação com a redação. 

+ Llgqões: fazer uma previsão das ligações que se deseja fazer a 

outros nós. Atribuir um número à ligação (número do nó corrente 

adicionado de uma eensão) e colocar o nome do 

contexto/subconte;Yto que se deseja referir. 

+ Som: Breve descrição do som (voz humana ou música) que se 

deseja inserir na aplicação. Não é necessário especificar a fonte do 

som ou detalhes sobre a digitakação do mesmo. 

+ Imagem Breve descrição da(s) imagendns) que se deseja que 

faça(m) parte da aplicação. Não é necessário que esta imagem já 

exista, ela pode ser dada  ou digitalizada se necessário for. 

+ Observação: Campo que pode ser utilizado para qualquer 

comentário que o usuário deseje fazer. 

O resultado desta fase é um conjunto de formulários, que fornece a 

dimensão do número de nós da futura aplicação, apesar de não 

especificar completamente o seu conteúdo. A figura 4.14 mostra o 

diagrama em blocos para esta etapa: 
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Diagrama 

de Contexto 

Figura 4.14 Diagrama em blocos para a etapa "Elaboração do Esquema Geral do 

Conteúdog1 

4.4.3 Elaboração da rede de nós 
Durante a etapa anterior a informação foi dividida em pequenas 

partições, chamadas nós. Cada um destes nós representa a "menor 

parte de um hiperdocumento que pode ser endereçada por uma 

ligação" [Ber 911. Também podemos definí-10s como "uma pequena 

porção do documento que cobre um determinado conceito1I [Lit 911 . 

Desta maneira, o conjunto de Fornulários Simplificados representa 

um esboço dos conceitos a serem abordados pela futura aplicação, 

separados em pequenas partes, que se relacionam entre si, através de 

ligaçbes. Sob esta forma, a visuakação da base de dados como um 

todo e das interligações que a compõem, fica bastante dificultada. 

Por outro lado esta visualização é fundamental para se poder avaliar 

se a organização da aplicação pemite o alcance dos objetivos 

(requisitos adicionais) estabelecidos pelo produto. 
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De modo a solucionar este problema, o HiperAutor modela a base 

de dados a partir da informação contida nos formulários. Esta 

modelagem fornecerá uma representação gráfica dos nós englobados 

pela aplicação, bem como suas ligaçbes. 

Baseado nos formulários anteriores, resultado das vánas interaçôes 

com os especialistas do conteúdo, o analista prepara uma rede de nós 

onde ficam claras as diversas opçòes de caminho e os nós por onde 

há obrigatoriamente uma passagem. Para isso é de vital importância o 

registro dos objetivos definidos anteriormente, Para documentar a 

rede de nós tem-se um Formulário (figura 4.15) e uma linguagem 

específica (figura 4.16). 

Figura 4.15 Formulário para Diagrama da Rede de Nós 

Utilizando esta linguagem, é possível representar todos os nós e suas 

interligaçbes, de modo a fornecer uma visão global do sistema. 
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A notação faz distinção entre 6 s  tipos de nós: nó simples, nó 

obrigatório e nó terminal. Esta classificação está relacionada ao 

conteúdo de cada nó e aos objetivos educacionais previamente 

definidos, permitindo que os autores estabeleçam nós obrigatórios, ou 

seja, aqueles em que o leitor necessariamente terá que passar, 

independentemente do carninho escolhido e, .também, pontos de 

saída, que são aqueles onde o abandono do sistema é permitido pois 

não existe uma quebra de racioc'hio. 

NOTAÇAO DA LINGUAGEM PARA A ELABORASAO DA 

REDE DE N ~ s  

Nó - 

Nó Terminal - 

Nó Obrigatório - 

Ligação - 

Caminho - 

Janelas - 
Figura 4.16 Notação da linguagem para a elaboração da Rede de Nós 

Apesar desta opção parecer restritiva à liberdade de navegação, ela é 

que garante que o sistema favoreça o alcance dos objetivos definidos 

pelos especialistas do assunto. Além disso, a literatura tem mostrado 
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uma tendência que condena a execução de redes de nós interligados 

sem algum critério. DeYoung afirma que "Zigações arbi&dmmas tem 

sido identz@adas como p ~ o s a s  porque concíuzem a 

produção de 'redes de nós do tipo Spagbetti', cujo efeito é 

muito parecido com o GOTO nas fases iniciais da  

programação" [DeYo 901. 

Atualmente, tem-se empregado a metáfora das "Ekcursões" [ H a m  

881, que propbem um número de caminhos predetemalnados, dentro 

de um corpo de informação. Desta forma, garantimos que o leitor terá 

acesso a todos os blocos fundamentais de informação, organizados de 

maneira clara, de modo a fornecer um ambiente de aprendizagem 

[Shne 911. A linguagem definida para elaboração do Diagrama de 

Rede de Nós tem como objetivo suportar este conceito. 

A figura 4.17 mostra o diagrama em blocos desta etapa. 

Figura 4.17 Diagrama em blocos da etapa "Elaboração da Rede de Nós" 

4.4.4 Avaliação 
Uma vez em posse do Diagrama da Rede de Nós, deve-se fazer uma 

avaliação do desenvolvimento do projeto. Para tal sugerimos o 

seguinte cenário: 
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+ Os analistas de sistema, juntamente com os especialistas do 

assunto, fazem uma avaliação do produto como um todo, levando 

em conta todos os carnhhos possíveis, a organização da 

informação e a complexidade tratada por cada um dos nós bem 

como a adequação dos nós obrigatórios e terminais tendo em 

conta os objetivos educacionais estabelecidos. Durante este 

processo, um dos analistas fica responsável por registrar as 

incorreções, incompletezas e inconsistências encontradas, bem 

como qualquer desejo de modificação expressa pelos especialistas 

no assunto. Este documento, chamado Laudo de Avaliação, será a 

base para a revisão do sistema, caso necessário. 

A figura 4.18 mostra o diagrama em blocos para esta fase. 

4.4.5 Especificação detalhada do projeto 
Após a avaliação e aprovação da rede de nós pelos especialistas, é 

dado início redação final do conteúdo dos nós. Devemos dar 

especial ênfase a esta tarefa, atuando de forma rigorosa, de maneira a 

evitar o excesso de informaçbes em um único nó [Shei 911. Wurman 

[Wur 891 afirma que a informação que não foi digerida representa 

nenhuma informação e somente cria no leitor a ilusão de que foi 

capaz de acessá-la, mas na realidade este não se beneficiou com a 

mesma. Desta forma, se n3o conferirmos uma organização adequada 

s informaçbes da base de dados, estas serão perdidas. 
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Objetivos 

Educacionais 

Formulário 

Simplificado D 
Diagrama da 

Rede de Nós 

Diagrama de 

Contexto 

Figura 4.18 Diagrama em blocos para a etapa de Avaliaçiio 

Para naiilllslSar este problema, Ben Shneiderman [Shn 911 propõe as 

seguintes técnicas para a redação de nós: 

+ Erri vez de se discutir um tópico subsidiário, diferente do tópico 

principal do nó, deve-se somente fazer uma alusão ao mesmo e 

designar urna fiase que se refira a ele através de uma ligação. 

Desta forma este tópico subsidiário se tomará assunto de um novo 

nó. 

+ A mesma técnica deve ser aplicada aos detalhes. Em vez de incluir 

a informação em um nó, deve-se fazer uma pequena referê,ncia 

conduzindo a um novo nó. 

Levando em conta estas observaçòes os especialistas no assunto, 

devem fazer a redação dos nós. Esta informação deve ser organizada 

no formulário 3 - Formulário Detalhado, como mostra a figura 4.19. 

Deve-se levar em conta a possibilidade de que neste processo de 

redação os especialistas optem por fazer a decomposição de um nó 
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Figura 4.19 Formulário detalhado 

em dois ou mais nós de maneira a diminuir a quantidade de 

informação contida em cada um deles. A consequência deste 
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procedimento é uma revisão e alteração da Rede de Nós, de modo a 

registrar estas mudanças. 

As normas para o preenchimento deste formulário são as seguintes: 

+ Nome: O nome é idêntico ao do Formulário Simplificado 

+ Número: O número é idêntico ao do Formulário Simplificado 

+ Conteúdo: Redação integral do texto do nó. Destacar as 

palavras/expressões que serão os botbes através de letras maiúsculas. 

+ Alinhamento: Determinar o tipo de formatação do texto. 

+ Ligações: Indicar as os botões e o número dos nós aos quais 

remetem o usuário, quando acionado. 

+ OBS: Anotar qualquer comentário a respeito do texto 

+ Som Descrição do tedo ou música que se deseja digitalizado. 

Indicar a fonte e o interlocutor que se deseja para a gravação. 

+ Nome do Arquivo: Atribuir um nome para o arquivo de som, 

mesmo que este ainda não tenha sido digitalizado. 

+ Imagem: Descrição da imagem que se deseja inserir. Caso já 

exista indicar a fonte e se é necessário digitakar. Se a imagem 

necessitar ser criada, fornecer os detalhes necessários para tal. 

+ Nome do Arquivo: Atribuir um nome para o arquivo de 

imagem, mesmo que este ainda não tenha sido digitalizado ou criado. 

+ L ~ c a l i z a ç ~ :  Determinar a posição que se deseja colocar a 

figura, caso esta não ocupe a totalidade da tela. 

É fundamental que o preenchimento deste formulário seja feito tendo 

em conta o Diagrama da Rede de Nós, pois o diagrama fornece a 
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cada momento uma visão global de todos os nós previstos e com 

conteúdo esboçados nos formulários especificados. 

Formulário Simplificado 

Diagrama da Rede de Nós 

Figura 4.20 Diagrama em blocos da etapa "Especificação Detalhada do Projeto" 

Uma outra função desta etapa é a escolha do software a ser usado na 

irnplementação. Critérios para a seleção deste tipo de software são 

descritos em [Mend 931. 

4.4.6 Implementação da versão 1 
O processo de especificação e projeto está terminado com a reunião 

do conjunto de formulários detalhados e a revisão do Diagrama da 

Rede de Nós, produzidos na fase de Especificação de Projeto e 

escolha do hardware e software a ser utilizado na implementação. O 

objetivo desta nova etapa é transformar as especificaçòes de projeto 

em um produto operacional. Se as etapas anteriores forem realizadas 

de forma detalhada, o processo de hplementação é mecânico e 

simples [Pres 921. 
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Acreditamos que a documentação gerada através da utilização do 

método proposto é suficiente para garantir a qualidade da 

implementação e, portanto, do produto final. É importante salientar o 

fato de que para esta etapa o ideal é t e ~ s e  implementadores que 

tenham familiaridade com o hardware e o software a serem utilizados 

na implementação. A figura 4.21 mostra o diagrama em blocos para 

esta fase. 

Formulário Detalhado 

Diagrama da Rede de Nós ........ 

revisto 

Figwa 4.21 Diagrama em blocos da etapa "Implementação da Versão 1" 

4.4.7 Avaliação 
A avaliação do produto deve ser feita considerando-se os atributos de 

qualidade para hiperdocumentos descritos por Mendonça, [Mend 931. 

Estes atributos estão sendo estudados e particularizados para 

aplicaçbes educacionais de hipermídia por Campos (tese de mestrado 

em andamento). Os resultados iniciais estão descritos em [Camp 931. 

4.4.8 Novas Versões 
Nesta etapa será efetuada a manutenção/evolução do sistema, que 

definimos como sendo o conjunto de atividades que serão realizadas 

após o sistema ter sido entregue ao usuáno [Ghez 911. Basicamente 
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existirão dois tipos de manutenção: aquela que visa comi@ algum 

erro do sistema - manutenção corretiva - e a que acrescenta nós ao 

mesmo - manutenção evolutiva. Como acreditamos ser de 

fundamental importância uma documentação completa e atualizada 

do sistema, sugerimos que qualquer tipo de modificação a ser 

realizada, seja feita a partir do conjunto de fornulários detalhados do 

Diagrama de Conte&o e do Diagrama da Rede de Nós. O final desta 

etapa vai gerar uma nova versão desta documentação e do sistema, 

como é mostrado pelo diagrama em blocos da figura 4.22 

Diagrama de Contexto 
atualizado 

1 Diagrama da Rede de Nós > I 

Nova Versão do 
produto D 

Figura 4.22 Diagrama em blocos da etapa "Novas Versões" 

A literatura aponta esta como sendo a fase onde são gastos a maior 

parte dos recursos destinados ao desenvolvimento do software, na 

maior parte em consequência a falhas na especificação de requisitos [ 

Pres 92, Ghez 911. Acreditamos que a utilização do método proposto 

venha a minimizar esta problemática. 



Conclusão 

Esta tese apresentou o Hiper Autor, um método para especificação e 

projeto de aplicaçbes educacionais do tipo hipertextohipermídia que 

estabelece uma forma de organizar e disciplinar o pensamento e o 

trabalho de uma equipe desenvolvedora, composta por profissionais 

de várias áreas, estabelecendo para cada etapa no processo de 

desenvolvimento da aplicação técnicas e instrumentos adequados para 

sua realização. 

O método, apoiado no modelo de ciclo de vida em espiral, prevê 

uma série de interaçbes entre a equipe ao longo do processo de 

desenvolvimento. Estas interaçòes são registradas através de uma 

linguagem gráfico-Iinguística, representada por um conjunto de 

formulários, que uma vez preenchidos, fornecerão a documentação 

do sistema. Esta documentação, além de facilitar a manutenção do 

sistema, permite que a qualidade do sistema seja avaliada em várias 

etapas do seu desenvolvimento. 
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O método apresentado responde a uma necessidade de organizar o 

processo de autoria de aplicaçòes do tipo hipertedohipemáídia, 

identificado tanto na literatura quanto junto a grupos desenvolvedores 

com pouca experiência em Infomática. Tanto a autoria em ponto 

grande quanto em ponto pequeno são contempladas, de modo a 

apoiar integralmente a equipe desenvolvedora. O método é 

independente da ferramenta a ser utilizada para implementação da 

aplicação, de maneira a permitir a elaboração de aplicaçòes 

educacionais do tipo hipertex$o/hipemáídia para qualquer platafoma. 

O tema abordado fornece várias possibilidades para futuros trabalhos 

e pesquisas. Além da irnplementação de ferramentas de apoio do 

Hiper Autor, vislumbramos a possibilidade de aliar o método proposto 

a tckxicas de reutilização, no sentido de permitir o reuso de 

especificaçòes de aplicaçòes já existentes na construção de novas 

aplicaçòes. As especificaçòes reutilkáveis serão geradas através do 

mper Autor. 

Uma outra possibilidade é a extensão e aprofundamento dos critérios 

para a avaliação da qualidade de aplicações do tipo 

hipertextohipermídia. Este assunto já é objeto de uma tese de 

mestrado, em andamento na COPPE/UFRJ. 

Finalmente, podemos considerar uma possível atuação na área de 

pesquisa em interface com o usuiirio, uma vez que o Hiper Autor, em 

suas etapas finais, especifica a interface do sistema (cor de fundo, 

botòes, posicionamento de figuras na tela ...). Esta é uma área que 
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tem ganhado cada vez mais importância a partir da evolução das 

interfaces gráficas e é fator determinante para o sucesso de qualquer 

aplicação. O surgimento de novas tecnologias de interfaces, tais como 

a realidade virtual, demandam estudos no sentido de se determinar 

métodos mais adequados de especificação e projeto de sistemas 

hipertexto/hipermídia. Apontamos a possibilidade de se estender o 

rnétodo Hiper Autor de maneira a atender esta problemática. 
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Exemplo de utililização do Hiper Autor 103 

A seguir apresentaremos um exemplo de aplicação do método Hiper 

Autor. O tema escolhido é uma aplicação instrucional do uso de 

computadores onde são introduzidos conceitos básicos do sistema 

operacional DOS. O exemplo se divide da seguinte forma: 

+ O primeiro formulário - Diagrama de Contexto - mostra uma visão 

geral da aplicação, apresentando a divisão em contextos e 

subcontextos. 

+ O conjunto de formulários simplificados que vêm a seguir, 

representa a divisão do contexto de Hardware, previsto no 

formulário anterior, em nós e elos. Para efeito deste exemplo, 

optamos por somente apresentar a elaboração deste contexto, que 

julgamos suficiente para a compreensão do método proposto. 

+ A partir do conjunto de formulários simplificados foi possível 

construir a rede de nós da aplicação. Esta representação se 

encontra disponível no formulário de diagrama da rede de nós. 

+ Finalmente apresentamos o conjunto de formulários detalhados, 

que representa a elaboração da redação e aspecto visual dos nós 

previstos anteriormente. É importante &ar que o conjunto destes 

formulários, juntamente com o diagrama da rede de nós, fornecem 

a especificação de requisitos para a implementação da aplicação. 
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i u A evolução dos computadores tem sido crescente. O primeiro computador, o ENIAC, '.', 
'a', '.', '.', 

i construído em 1946, funcionava com 18000 válvulas e pesava 70 toneladas. 'a', '.', '.'I '.'I 
i O desenvolvimento do transistor nos anos 50 permitiu a produção de computadores menores i$ ... - .  ... I 
i1 e eficientes. Na década de 60, a invenqão dos circuitos integrados possibilitou o surgimento I?:: ,.. 

v.. I 

i[ de máquinas microprogramadas. Nos anos 80, as tecnologias de encapsulamento permitiram I:? '..I 
...I 

i1 grandes avanços na microeletrônica, p ermitindo o surgimento dos microcomputadores. ..., ...I -..I 
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e científicos onde existe a necessidade de processamento da iriformação. 
Folhas'de pagamento de grandes empresas, operações financeiras de bancos e controle - 
do sistema nacional de saúde, por exemplo, são processados por mainflames. 
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ame obedecem a uma mesma arquitetura básica. 
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