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Resumo da Tese apresentada à COPPEKJFRJ como parte dos requisitos necessários 
para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

SISTEMAS DE CONSULTAS VISUAIS PARA SGBD-00, COM INTEWACES 
INTELIGENTES: ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO 

Sandra Mastins Lino 

Janeiro11 999 

Orientador: Geraldo Bonorino Xexéo. 
Programa: Engenharia de Sistemas e Computação 

Usuários inexperieiites tem dificuldades em criar, consultas e manter informações 
em banco de dados. Atualmente, essas operações são bastante frequentes e necessárias, 
entretanto nem todos os usuários possuem o coidiecimento necessário para realizá-las, 
tanto no nível sintático quanto semântico. 

Para minimizar estas dificuldades é necessário definir novos métodos de interação, 
baseados no gerenciameiito indireto. Esses métodos são implementados por programas 
inteligentes que atuam como intermediários na comunicação entre os usuários e outros 
programas, obtendo-se um processo cooperativo de iniciação, manutenção e coiitrole 
das tarefas realizadas no coinputador. 

Esta tese propõe uma arquitetura para o desenvolvimento de sistemas de consultas 
visuais para banco de dados orientado a objetos e apresenta a iinpleinentação de uni 
protótipo que valida a arquitetura. Esta arquitetusa permite a realização do 
gerenciamento indireto utilizando os conceitos de interfaces inteligentes. 

A iinplementação apresentada utiliza os ícones como representação visual para 
apresentar o doinínio de interesse da consulta e criar as sentenças que serão 
transformadas em consultas OQL. 

A técnica de interfaces inteligentes utilizada foi a de interfaces adaptativas. Esta 
técnica baseia-se na modificação gradual da interface do sistema de acordo com a 
evolução do coidiecimeiito do usuário sobre a tarefa executada e o modelo de dados 
consultado. Tanto o volume de informações quanto os elementos visuais apresentados 
na intesface podem ser modificados cada vez que o usuário realiza uma consulta no 
sistema. 



Abstract of Thesis presented to COPPEIUFRJ as paitial fulfillment of tlie 
requireinents for tlie degree of Master of Scieiice (M.Sc.) 

VISUAL QUERY SYSTEMS FOR 00 DBMS WITH INTELLIGENT INTERFACES: 
ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATION 

Sandra Martins Lino 
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It is very difficult for inexperient database users to create, query and inailtaiii 
database iiiforinatioii. This operations are veiy frequent aiid ilecessary iiowadays but not 
a11 usem have sufficient knowledge for tllese taslts, neither in the siiitatic nos in the 
seniantic level. 

To iniiiiinize tliis problem, it is iiecessary to define new interaction methods, based 
o11 iiidirect inanageineilt. Tliese inetliods are implemented by intelligent prograins that 
iiiterinediate tlie coiiunuiiicatioil between tlie user aiid other programs, creating a 
cooperative process wliere tlie inicializatioii, inantainance aiid coiltrol of computes taslts 
cai1 talce place. 

Tliis work proposes an arcliitecture to suppost tlie development of visual query 
systems for object oriented databases and preseiit ai1 implemeiitation prototype that 
validates tlie proposed architecture. Tliis architecture perforin the iiidirect inanageineilt 
using intelligent iiiterface coilcepts. 

The impleinentatioil uses the iconic visual represeiitation to display tlie query 
domaiii of interest and to create senteilces that will be traiisformed in OQL queries. 

We liave used adaptative iiiterfaces as our intelligeiit iiiterface technique. This 
teclmique graclually modifie tlie systein iilterface based oii tlie user evolutioil of tlie 
lu-iowledge about the task being executed and tlie data inodel queried. Both tlie 
iiiformatioii contents and the displayed visual elements of the interface can be modified 
eacl-i time tlie user queries the database fi-om the system. 
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Capitulo I -Introdução 

Esta tese tem como objetivo priiicipal propor uma arquitetura para o 

desenvolvimento de sisteinas de coilsulta para banco de dados orientado a objetos, que 

implementem mecanismos de cooperação hoinem-ináquina. 

O conceito de cooperação foi iiiicialmente inserido na comp~~tação para 

reproduzir os processos cooperativos do inundo não coinputacional, caracterizados, 

principalmente, pela grande interação entre pessoas de um grupo para realização de uma 

única tarefa. Para isso, foram deseilvolvidos diversos sistemas com inecanisinos de 

troca de inforinações, coiilieciinento e controle entre ineinbros de gixpos de pessoas que 

cooperem para realização de uma tarefa. 

Este conceito evoluiu e, atualmente, adq~~iriu novas vei-tentes: não só os 

indivíduos podem cooperar mas os computadores, na forina de seus sisteinas, podem 

cooperar com seus usuários e também entre si. 

O principal fator de iinpulsão deste novo modelo de cooperação é o aumento do 

níiinero de novos usuários, nornlalmeilte inexperientes, que utilizam os coinputadores 

como uma ferramenta de auxílio na realização de suas tarefas. Para esses usuários, os 

coinputadores e seus sistemas coinpõem os meios de realização de tarefas, que 

coinpõem seu objetivo real. Desta forina, estes sisteinas não podem requisitar do usuário 

grandes intervalos de tempo, tanto para a tomada de decisões, quanto no processo de 

aprendizado do softillare ~~tilizado. 

A motivação maior para esta pesquisa é a crescente utilização dos sisteinas de 

gerência de banco de dados por usuários considerados não especialistas na área de 

informática, especificamente na área de banco de dados. A manutenção de inforinações 
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armazeiiadas e111 um banco de dados e a realização de coiisultas vêm se tornaildo uina 

constante entre as mais diversas categorias de pessoas. Muitas dessas inforinações e 

consul-tas são utilizadas para tomada de decisões pessoais e em empresas. 

Desde o gerente de uma agência bancária, com formação adiniiiistrativa, até tuna 

dona de casa, que pode ou não ter unia formação profissional, todos possuem 

informações que gostariam de armazenar para posteriormente coilsultar. Em alguns 

casos, esses usuários esbarram lia dificuldade de efetivar este processo de criação, 

coiisulta e iiiaimteilção por não terem o coidieciineiito necessário para realizar esta 

tarefa. 

Os sistemas de consultas visuais retratados na literatusa buscam amenizas as 

dificuldades de iiiteração, utilizando paradigmas visuais como forma de apresentação e 

manipulação dos dados. Eiltsetailto, como foi ressaltado por CATARCI e t a1. (1 WO), 

esses sistemas facilitam a coiistrução de coiisultas para deteriniilados tipos de usuários, 

mas ainda não são eficientes para todos os tipos. Os usuários c0111 pouco coiihecimeiito 

na área de banco de dados e no modelo de dados coiisultado ainda não são atendidos 

pela maioria desses sistemas. 

Segundo MAES(1994), as principais dificuldades de interação com os 

programas de computador ocorrem principalmente em vistude da necessidade de 

inanipulação direta, que sequer do usuário a iiiiciação das tarefas e o seu 

acompaiil.iameiito, verificando as novas ocorrêilcias. Essa forma de iiiteração é viável 

para realização de atividades simples, como imprimir arquivos e executar programas, 

tornalido-se bastante difícil de ser utilizada, por exemplo, na busca de informações em 

grandes redes de computadores ou na coiisulta em bancos de dados orientado a objetos. 

Na tentativa de acabar com essas dificuldades, uma nova forma de interação vem 

sendo deseiivolvida baseada no gerenciamento indireto, onde programas inteligentes 

atuam como intesinediái.ios entre os usuários e outros programas, possibilitando um 

processo cooperativo de iiiiciação, manutenção e controle das tarefas realizadas iio 

computador. 

1.2 Objetivos da tese 

O objetivo principal desta tese é propor uma arquitetusa para o desenvolviineiito 

de sisteinas de coiisulta, que incoi-pore mecaiiismos de gereiiciamento indireto para 

garantir uina cooperação da ináquina, sistema, com o usuário. Outro objetivo desta tese 



é deseiivolver um sisteina de acordo coin esta arquitetura, para que se possa verificar 

como o gereiiciainento iiidireto pode ser utilizado nos sistemas de consulta. 

O geseilciaineiito iudireto, proposto nesta tese para os sistemas de coiisultas 

visuais, baseia-se na coiistrução de sisteinas com iiiterfaces adaptativas, ou seja, 

iiiterfaces que se alterain, de acordo com a evolução do conheciineilto do usuário sobre 

a tarefa a ser exec~itada. Desta forma, estão sendo unidas duas tecnologias: sisteinas de 

consulta e de iiiterfaces iilteligeiites. 

Outra inecailismo de gereilciamento iildireto ~~tilizado é a realização de 

processos de relaxainento de coilsultas, ou seja, modificação, pelo sistema, das 

coiisultas coilstruídas pelo usuário, para garantir a existência de resultados. 

1.3 Ouganizaqiio da tese 

Esta tese está dividida em seis capítulos. O primeiro capítulo é esta introdução. 

O seguiido capítulo apresenta o estágio atual do processo de realização de coiisultas, que 

são os sisteinas de consultas visuais. O terceiro capítulo trata das iiiterfaces adaptativas, 

destacando alg~iils sisteinas já iinpleineiitados. O quasto capítulo apresenta tuna 

asq~1itehii.a para o deseiivolviinento de sisteinas de consultas visuais coin iiiterfaces 

iiiteligeiites. O capítulo seguinte apreseiita u n a  impleiiieiitação desta arquitelusa, 

destacaiido priiicipalineiite o aspecto adaptativo das iiiterfaces coiistruídas, e fiiialineiite 

iio capítulo seis apreseiitainos alg~imas coiiclusões obtidas coin a realização deste 

trabalho. 



Capítulo 2 -Sistemas de Consultas Hsuais 

Os sistemas de coiwultas visuais destinam-se à recuperação de informações em 

banco de dados utilizando representações visuais, tais como formulários, diagramas e 

ícoiles, como forma de apresentação do domínio de interesse, bem como para 

construção das coilsultas. Esses sistemas se distinguem dos outros pela utilização de 

interfaces elaboradas que procuram auxiliar o usuário na execução de sua tarefa de 

inaiiipulação do banco de dados. 

A coilstrução dessas interfaces elaboradas foi possível com o desenvolvimento 

dos inecaiiisinos de interação gráfica, caracterizados principalmente pela possibilidade 

de manipulação direta dos objetos apresentados na tela e a utilização dos coilceitos de 

janelas, ícoiies e menus. 

CATARCI et a1.(1991) apresentam as principais vantagens obtidas com a 

utilização de iiiterfaces elaboradas nos sistemas de coiisultas visuais: a proximidade 

entre o modelo do usuário e o modelo apresentado; o usuário torna-se independente da 

linguagem de coilsulta; facilidade de aprendizado dos inecaiiisinos de interação; 

inelliora da eficiência por todos os tipos de usuário e a redução dos erros obtidos 

durante a realização das consultas. 

Neste capítulo serão apresentados alguns sistemas de coiisultas visuais descritos 

lia literatusa, considerando sempre o modelo de dados utilizado, a representação visual 

adotada, a interface desenvolvida e a forma de criação das consultas. 

As linguagens descritas neste capítulo destinam-se principalmente aos usuários 

finais, que muitas vezes desejam ter acesso às bases de dados sem utilizar aplicações 

coilstruídas á priori. 

Desta forma, o capítulo encontra-se dividido em 3 seções. A primeira apresenta 

uma iutrodução e alguns fatores interessantes a serem considerados durante a análise 



Sistemas de Coi~szrltas Visuais 

dos sistemas de consultas visuais. A segunda seção apresenta sistemas e linguagens de 

coiisultas visuais e finalmente na última seção são apresentadas algumas conclusões 

sobre os sistemas apresentados e duas tabelas comparativas para avaliação dos sistemas 

descritos. 

Nesta seção vamos apresentar e explicar alguns critérios de avaliação dos 

sistemas de cons~iltas visuais, para facilitar o eiiteiidimento e a comparação dos sistemas 

descritos neste capítulo. 

CATARCI e t al. ( 1  99 1 )  apreseiitain uma classificação dos sistemas de consultas 

visuais para bancos de dados textuais, baseada em dois critérios: 

3 a rflepresentação visual utilizada para a construção da consulta e 

apresentação dos resultados; 

3 as estratégias de interação. 

Esses critérios estão relacionados à comunidade de usuários dos sistemas. Cada 

tipo de representação visual e de estratégia de interação é mais adequado a um 

determinado tipo de usuário. E necessário realizar avaliações prévias sobre o píiblico 

alvo do sistema para determinar a melhor representação visual a ser utilizada, se há 

necessidade de aplicar estratégias para o entendimento do domínio de interesse e de 

qual técnica de formulação de consultas deve-se adotar para o público alvo do sistema. 

Além destes critérios, utilizamos também alg~iiis outros relacionados às fuiições 

foniecidas pelo sistema e sua relação com o usuário que são : 

3 possibilidade de armazenamento e reutilização de consultas 

3 adaptação do sistema ao usuário 

As representações visuais consistem em modos de apresentar as informações de 

forma não textual, utilizando algum conjunto de símbolos gráficos. Os modos utilizados 

nos sistemas j á desenvolvidos e descritos na literatui-a são : os formulários, diagramas, 

ícoiies e híbridos. A seguir, iremos descrever essas representações e apresentar 

exemplos que mostrem como as representações podem ser utilizadas neste domínio de 

aplicação. 



Sistemas de Consztltas Visuais 

Os forn~ulários foram a primeira forma de implemeiitação de uma visualização 

bidimensional, através do agrupamento de objetos que possuem uma mesma estrutura. 

Esses fornlulários podem ser apresentados em formato de tabelas ou no formato de 

perguntas e respostas. 

Sua utilização é bastante comum em sistemas com modelo de dados relacional, 

como o descrito por ELMASRI e NAVATHE(1994). A Figusa 2.1 apresenta um 

exemplo retirado deste trabalho. 

Figusa 2.1 - Exemplo de formulário(ELMASRI e 

NAVATHE, 1 994). 

Os diagramas são representações gráficas que mostram de forma explícita os 

relacionainentos existentes entre os dados. Normalmente, utilizam coinpoiieiltes visuais 

bastante coinuns para a coi~strução dos diagramas como pontos e figuras geoinétricas. 

Em alguns casos, uma terceira dimensão, como cor e textusa dos objetos visuais, é 

incluída para aumentar a capacidade de expressão. Outra possibilidade adotada, pelos 

sistemas já deseilvolvidos, é a associação entre um objeto do diagrama e uma janela, 

que permite descrições mais detalhadas dos objetos visualizados no diagrama. 

Figura 2.2 - Exeinplo de diagrama que Figura 2.3 - Exemplo de diagrama que 

utiliza retângulos como forma utiliza várias formas geoinéticas 

geométrica e janelas auxiliares (AUDDINO et al., 1992). 

(BURNS et al., 1993). 

Através da Figura 2.2 e da Figura 2.3 apresentadas anteriormente, podemos 

perceber a existência de dois tipos de diagramas, com formas gráficas distintas para 

represei~tação do modelo de dados da base a ser consultada. 
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Em sua grande maioria, estes diagrainas são utilizados para navegação e em 

alguns casos tainbéin para construção de consultas. 

Os ícoaes permitem a represeiitação de um objeto ou conceito, através de 

imagens de objetos reais, por analogia ou por conveiição. As coils~iltas são fosinuladas 

através da coinbiiiação desses ícones, de acordo com uma sintaxe espacial. De acordo 

com CATARCI et n1.(1991), os sistemas que utilizam esta forina de representação 

possuem iiiterfaces mais amigáveis do que os sisteinas que utilizam as fosinas 

descritas anteriorineilte, e o esquema do banco de dados não é apresentado. Esse tipo 

de sistema é mais aplicável a usuários inexperieiites na tarefa. A F i g ~ m  2.4 

representa uma consulta obtida em (TSUDA e1 nl., 1990), caracterizada pela 

composição de três ícoiles. 

Figura 2.4 - Exeinplo de ícones organizados para 

descrever uma consulta (TSUDA et al., 1990). 

Outra forma de apresentação utilizada é baseada lia coinbiiiação de 

representações visuais, criando os cliainados sisteinas híbridos. Essas coinbiiiações 

podem ocorrer através de represeiitações alternativas do banco de dados e das 

consultas, ou por uma coiiibinação das representações descritas aiiteriorinente, 

gerando novas formas visuais. 

Figura 2.5 - Exeinplo de representação híbrida, utilizando 

diagrama e forinulários. (SOCKUT et cd., 1993). 

Existem descritos lia literama protótipos de sistemas que utilizam 

represeiitações visuais híbridas nas seguintes combinações: fornlulários & diagraiiias, 

diagrainas & ícones e foi-inulários, diagramas & ícones. A Figura 2.5 apresenta uma 

exemplo desta forina de representação visual. 
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2.1.2 Estratégias de InteraçrLo 

De acordo com CATARCI et a1.(1991), o processo de recuperação de 

informações de um banco de dados pode ser dividido em duas atividades básicas : 

9 compreender o donzínio de interesse da consulta; 

3 formulaç60 da consulta. 

O entendimento do domínio de interesse pelo usuário é unia tarefa que 

anteriormente não era considerada pelos sistemas de consultas. Esta tarefa tem sua 

complexidade diretamente relacionada com o tamanho do esqueina da base de dados e 

a carga do sistema. 

Este processo de entendiineiito do inodelo pode ser bastante lento, dependendo 

do coiilieciinento que o usuário já possui sobre o inodelo. As estratégias 

deseiivolvidas buscam garailtis a construção gradual do modelo mental, com as 

informações por ele já capturadas sobre o inodelo de dados analisado. Todas as novas 

iiifosinações capturadas geram uma evolução no modelo mental buscando torná-lo 

próximo da realidade. 

Existem três estratégias que podem ser adotadas, a fim de, facilitar esta tarefa: 

3 ReJinanzento de cima para baixo 

Nesta estratégia, os aspectos mais gerais são apresentados antes 

dos detalhes mais específicos. Sua iinplementação pode ser através 

de refinanlentos interativos sobre os esquemas, aproximação seletiva 

e aproxiinação hierárquica. 

3 Navegação 

Esta técnica consiste no estudo de elemento a elemento de um 

diagrama de entidades. Cada elemento selecionado é verificado, as 

iiiforinações úteis são adquiridas pelo usuário e o processo 

prossegue pelos elementos vizinhos. 

Esta navegação pode ser feita na intenção do banco de dados, 

ou seja, sobre o esquema, ou na sua extensão, que ocorre nos dados 

armazenados na base ou de anlbas as formas. 

3 SimpllJicação do esquema 

Nesta estratégia uma visão do esquema é constiuída pelo 

usuário, através de agregações e trailsforinações. 

8 
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Dentre essas técnicas de coidleciineiito do domínio de interesse, a inais 

utilizada é a de navegação por diagramas, utilizada em (BURNS et al., 1993), onde a 

navegação ocorre na parte iilteiicioilal do banco de dados com possibilidade de 

visualização das extensões; (CAREY et al., 1996) possibilita navegação pela extensão 

e (AUDDINO et al., 1992) com navegação intencional. O sistema descrito por 

SANTUCCI e SOTTILE(1990) permite os refmainentos de cima para baixo bem 

como a simplificação do esquema, criando visões próprias do usuário. 

A outra tarefa relevante ao processo de interação do sistema com o usuário 

está relacionada ao processo de forinulação das coils~iltas. Este processo está 

intimamente ligado à representação visual escolbida para o sistema. CATARCI et al. 

(1991) faz uma descrição detalhada das técnicas de formulação de consultas, 

classificando diversos sistemas. A seguir faremos apenas uina breve descrição das 

técnicas apresentadas. 

9 Navegação no esquema 

Esta estratégia consiste em fixar-se um conceito ou um grupo de 

conceitos de interesse e a partir deste alcançar os demais conceitos 

eiivolvidos na consulta para o estabeleciineilto de suas restrições. 

Essa navegação pode ser realizada através de ~ u n  cainiiho 

conectado arbitrário, por um cainiid~o hierárquico conectado ou por 

um caininho não conectado. 

Alguns sistemas (AGRAWAL et al., 1990), (CHANG et al., 

1 996), (CAREY et al., 1996) e (OLIVEIRA, 1992) iinplemeiltain o 

coiiceito de sincroilisino associado a navegação para consulta. A 

fimcionalidade deste sincronisino determina que seinpre que uin 

objeto seja substituído por outro na apresentação, os objetos a ele 

relacionados, que estejam sendo apresentados, serão s~hstituídos 

pelos objetos correspondentes ao objeto apresentado no inoinento. 

Dessa fonna, as iilformações apresentadas na iuterface são seinpre 

consistentes, possibilitando apresentar inais de um objeto por vez. 

Para exemplificar, suponha a existência de um relacioilainento 

Capital entre os objetos da classe País e Ciclatle e dois objetos da 

classe País representando Brasil e Portugal e dois da classe Ciclarle 

representando Brasilin e Lisboa. 
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Se o objeto correspoiideiite ao Brasil estiver sendo apresentado 

bem como o relacionameiito Capital, então o objeto correspoiideiite 

à cidade de Bvasilia estará sendo apreseiitado. Se ocorrer navegação 

nos objetos da classe Pais, e o objeto correspondente a Portzlgnl for 

selecionado, eiitão autoinaticainente o objeto do relacioilameiito 

Capital a ser apreseiitado será o correspoiidente à cidade de Lisboa. 

3 Subconsultas 

Nesta estratégia, a coilsulta é for~nulada através da composição 

de resultados parciais que podem ser conceitos, como ocorre nas 

linguagens baseadas em ícones, ou coiisultas previaniente 

armazeiiadas . 

3 Casamento 

Nesta estratégia, uma estsuíxra da resposta esperada à consulta é 

apresentada e o sistema tenta casá-la com os dados armazenados. 

Pode ser casamento por exemplo de respostas ou por padrões. 

9 Seleção por variação 

Nesta estratégia, as restrições da consulta são baseadas em 

variações de valores dos atributos do domínio. Esses valores são 

inaiitidos em coiijuntos pelo sistema. 

Dentre os sistemas que utilizam a navegação como técnica de forinulação da 

consulta podemos citar (AUDDINO et al., 1992) e (CAREY et al., 1996). Utilizando 

a técnica de subcoilsultas por agregação de conceitos, podemos citar (TSUDA et al., 

1990), que possibilita também a seleção por variação. Como representantes da técnica 

de casainento de exeinplos o mais coiiliecido é descrito em (ELMASRI e NAVATHE, 

1994). 

2.1.3 Armazennmento e remo de consultas 

A possibilidade de armazenar coiisultas é uina fimcioiialidade iiidispeilsável 

aos sistemas que buscam facilitar o processo de manipulação de dados. 

Uma primeira razão para esta impoi-tâiicia é a existência de usuásios 

repetitivos, ou seja, que tendem a realizar sempre o mesmo tipo coilsulta. Se o sistema 

armazena as consultas, o usuário pode realizar suas consultas a partis de outra já 

armazenada, alterando apenas seus parâinetros de entrada. 
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Outra razão importante é a capacidade de se coiistruir consultas complexas a 

partir de subcoilsultas. Este processo de coilstrução passo a passo é também inuito 

utilizado por usuásios iilexperieiltes, em coiisultas não inuito complexas. Portanto, é 

uma fuiicioilalidade que auxilia tanto usuários experientes quanto iiiexperieiites i10 

processo de forinulação de coilsultas. 

Alg~iiis sisteinas permitem essas fuiicioiialidades parcialmente ou 

coinpletaineiite, coino por exemplo (KUNTZ e MELCHERT, 1989) que permite 

armazenar coilsultas que serão visualizadas sob a fosma de ícones, podendo ser 

inseridos em outras coilsultas; o sistema descrito por AUDDINO et al. (1992) permite 

armazenar coiisultas para reuso e modificações fiituras; outro exemplo muito parecido 

com o anterior é o sisteina descrito por SANTUCCI e SOTTILE(1990), que 

possibilita guardar as consultas realizadas em uma biblioteca; o sistema descrito por 

CAREY e t  n1. (1 996) armazeiia autoinaticainente um número específico de coiisultas 

realizadas pelo usuário, que podem ser refinadas e executadas posteriormeilte; o~itro 

exeinplo é (BEVILAQUA, 1994) que armazena autoinaticaineiite a última consulta 

realizada. Eiitretailto esses dois últimos sisteinas não permitem a coi~strução de 

coilsultas novas utilizando as que estão salvas como s~ibcoiisultas. 

Este critério busca avaliar a capacidade do sistema em alterar sua 

fuilcioiialidade elou sua iiiterface de acordo com o usuário. A maioria dos sistemas 

descritos na literatusa não possui este tipo de adaptação, o que existe em alg~uis 

sistemas, coino (OLIVEIRA, 1992), (I(UNTZ e MELCHERT, 1989), (BEVILAQUA, 

1994) e (CAREY et nl., 1996), neste último apenas uma previsão fuma, é a 

possibilidade de coiifigurar e persoiializar o sisteina ou ainda dispoiiibilizar 

fimcioiialidades extras que auxiliein o usuário. 

Todas as facilidades para adaptação dos sistemas ocorrem no sentido usuário 

sisteina, ou seja, o usuário tem a fuilção de executar através do sistema as melhorias 

disponíveis. O sistema se mailtéin em uma atitude passiva coin relação ao usuário. 

Durante os projetos de sistemas de infosmação, existe uma fase, em que são 

deselhadas as iilterfaces do sisteina. Dwante esta atividade, de forma implícita ou 

explícita, uma avaliação do público alvo do sistema é realizada. Essa forma de 

trabalho só fiuiciona quando existe um público alvo fechado, pré-definido. Por 
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exeinplo, para sistemas disponibilizados pela internet definir o público alvo é uma 

tarefa difícil. 

CATARCI et a1.(1991) apreseiitam um levantaineilto sobre que aspectos 

devem ser considerados nos usuários para construção das interfaces dos sistemas de 

coilsultas, especificainente. Os aspectos a serem considerados são: 

9 Ji.eqiiência de interação com o sistema, se são frequentes ou 

ocasionais. 

9 variação das consultas, se são repetitivos, ou seja, aqueles que 

realizam consultas que seguem sempre o mesmo padrão, ou, 

extemporâneo, aquele que requisita informações distintas a cada 

nova coilsulta. 

9 conzplexidade estrutz~ral das consultas realizadas, se as consultas 

são complexas ou não. 

3 conhecimento sobre o domínio de interesse, mede o q~~anto  do 

domínio de iiiteresse, esquema a ser consultado, usuário tem 

coiiliecimeilto . 

2.2 Sistemas de consultas visuais 

2.2.1 QBE 

Query-by-Exanlple (QBE) foi a primeira linguagem desenvolvida apoiada no 

eiifoque de facilitar a criação de uma coilsulta. Nesta linguagem, ao invés da 

especificação explícita da consulta desejada, o usuário preeiiclie campos nas tabelas 

com constantes e variáveis, construindo um exemplo da operação desejada. Os 

resultados obtidos com a execução da consulta são apresentados nas liihas da tabela, 

onde foi especificada a cons~ilta. 

A forma de trabalho neste sistema ilão é linear, coino na forma textual da 

SQL. Para especificar a coilsulta o usuário pode moviinentar-se por toda a área da 

tela, caracterizando um estilo bidimensional e além disso o conl~eciineiito que o 

usukio necessita sobre o doinínio da aplicação é n~iilimizado, com relação à SQL, 

pois toda a relação é apresentada na forma de tabela, entretanto o usuário ainda 

precisar seguir algumas regras sintáticas para realizar operações que façam sentido. 
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De acordo com ELMASRI e NAVATHE(1994) o sistema procede da seguinte 

forma: será apresentado ao usuário uma lista das relações da base de dados para que 

sejam escolhidas aquelas que serão utilizadas lia consulta. A cada relação escolliida, 

será apreseiitado um forinulário em formato de tabela, com tuna coluna contendo o 

nome da relação e as demais com o nome dos atributos da relação. Nas linhas da 

tabela, o usuário irá informar o exemplo de operação desejada, utilizalido algumas 

regras sintáticas pré-estabelecidas. As operações possíveis são: inserção, exclzm30, 

nlteração, restrição, junção, agrupamento de valores, ag~~egação de valores e 

projeção. 

A Figura 2.6 apresenta a coilsulta realizada no sistema QBE que respoiide a 

seguinte pergunta: Que filmes Allen trabalhou como ator e diretor e estão ntualnzente 

passando no cinema Concorde ? 

Concorde 

Alleii 
Coiicorde P .-Y 

Figura 2.6 - Consulta realizada no sistema QBE(ABITEBOUL,1995). 

Evoluções da linguagem QBE são utilizadas em diversos sistemas de coiisultas 

embutidos em ambientes de deseiivolvimento, coino os sistemas ACCESSTM e 

DELPHITM . 

Esses sistemas provêem inecanisinos gráficos elegaiites para coiistrução de 

consultas conjuiltivas. O processo de construção utiliza tanto a representação gráfica 

forinulásio, na forina tabular coino a linguagem QBE, quaiito a represeiltação na 

forina de diagramas, para apresentar os relacionaineiitos entre as tabelas que foram 

selecionadas para a consulta. Essas duas representações gráficas são inaiitidas 

isoladas, ou seja, este sistema utiliza uina representação híbrida mas sem coilstruir um 

novo forinalisino . 
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Figura 2.7 - Janela de construção de consulta do sistema ACCESS. 

Um exemplo dessa nova forma de utilização da liiiguagem QBE pode ser 

visualizada na Figura 2.7 que representa i10 sistema ACCESS a mesma coilsulta 

descrita para a liilguagein QBE. 

2.2.2 Pasta-3's Graplzical Query Lccnguage 

O sisteina construído com esta linguagem, descrita por I W T Z  e 

MELCHERT(1989), permite a coiistrução de coilsultas, bem como a navegação pelo 

esquema do banco de dados. Durante o processo de navegação, o usuário tem acesso a 

iiiformações sobre as entidades e os relacionaineiitos, bem como pode visualizar 

iilstâilcias desses eleineiitos. 

Para cada entidade e relacionamento selecionado para a coiisulta, que podem 

ser selecioiiados diretamente ou como resultado do processo de navegação sobre o 

esquema, é apreseiitado um formulário de forma tabular com os seus atributos. 

Selecioiiaildo-se o atributo desejado é possível através de opções do menu especificar 

se o atributo deve constar do resultado, bem como coiistiuir condições de restrição da 

coiisulta sobre este atributo. 

As condições de restrição são apresentadas também de forma gráfica como 

unia ásvore, formada pelos atributos e pelos operadores aplicados. Cada expressão 

desta árvore coiistitui uin ícoiie que pode ser mallipulado. 

Além disso, o sistema permite ainda a utilização dos quailtificadores, uiiiversal 

e existencial, bem como a utilização de coiisultas como subconsulta de outra. 
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Além de apreseiltar uma forma gráfica de realização de coilsultas, esta 

linguagem possui ainda um outro aspecto bastante interessante que é a tentativa de 

prover meios de cooperação entre o sistema e o usuário. 

Dentre esses meios de cooperação estão a possibilidade de escollier em uma 

lista construída pelo sistema os valores de coilstailtes a serem ~~tilizados na consulta e 

ainda de copiar valores apresentados lias janelas do sisteina, bem como a coilstrução 

de coilsultas sem a especificação completa dos caininhos entre entidades e 

relacionamentos, pois o sisteina é capaz de deduzir, e ainda a capacidade de visualizar 

ao mesino tempo resultados de diversas consultas, em janelas distintas, além de 

permitir a modificação das coiisultas já realizadas para executá-las ilovameilte. 

2.2.3 QBD 

Este sistema, descrito por SANTUCCI e SOTTILE (1990), procura facilitar o 

processo de consti-~~ção de consultas através da utilização de uma linguagem de 

coiisulta visual e de um modelo semâiitico de dados, onde as relações entre as 

entidades são explicitamente representadas. 

O sistema QBD fornece ao usuário a possibilidade de coinpreeiider o doiníilio 

de interesse do modelo, através da realização de refiiiaineiitos sucessivos sobre o 

modelo de dados. Desta forma, o usuário pode iniciar seu eiiteiidiineiito do modelo a 

partir de uma abstração e gradiialmente se aprofundar até o modelo real. 

Outra característica deste sisteina é a criação de subesqueinas de interesse, que 

são na realidade pedaços do modelo da base de dados, que são relevantes ao usuário 

para a coi~str~~ção de uma coilsulta. 

Os subesq~~emas podem ser criados através da seleção das entidades no 

diagrama, a partis de ~ ~ i n  esquema mantido pelo sistema ou ainda pela localização de 

coilceitos, que pode ser realizada através do estabelecimento de uin cainiiho no grafo, 

por metacondições sobre os atributos, pela expansão de um subesquema por conceitos 

vizinhos ou através de um dos refinamentos do esquema. 

A coilstrução de uma coiisulta, neste sisteina, é feita a pai-tis da criação de um 

subesquema de interesse e do estabelecimento do predicado sobre os atributos das 

entidades representadas neste subesquema. 
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A Figura 2.8 apresenta o modelo de uma base de dados de vôos. Suponha que 

se deseja realizar a seguinte consulta: @nis os pilotos que podem ser pmaenfes de 

pnss~rgei~.os cJo i& X .? 

Figura 3.8 - Modelo de dados da base sobre vÔos(SANTUCC1 e SOTTILE .1990). 

A definição da consulta será realizada através da definição do esquema de 

interesse(Figura 3.9) para esta consulta e a seguir a definição do predicado na janela 

? 
i 

Figura 2.9 - Esquema de 
i I -_ 14; 

Figura 2.10 - Janela de 

interesse(SANTUCC1 e SOTTILE ,1990). restrição(SANTUCC1 e 

SOTTILE , I  990). 

2.2.4 ICONICBRO WSER 

Este sistema de consulta visual, descrito por TSUDA et a1.(1990), utiliza os 

ícones para representar as entidades a serem coilsultadas e as operações possíveis. 

Este sistema visa ser utilizado em banco de dados orientados a objeto e foi 

desenvolvido também neste paradigma. 

A elaboração de uma consulta é feita através da sobreposição de ícones, cuja 

interpretação é feita de acordo com a sequêmia de operações realizadas. A 

interpretação resulta em uma consulta que pode ser submetida ao banco de dados. 

Dentre os principais características do sistema, podemos citar que o usuário 

não precisa estar familiarizado com o conceito de modelo de dados nem com o 
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esquema do banco de dados e que as imagens dos ícones sobrepostas possibilita a 

ideiitificação da consulta. 

Este sistema é composto por duas áreas, como mostra a Figura 2.1 1. A 

primeira onde se eiicoiitrain os ícones que representam classes de objetos do banco de 

dados e a segunda área onde a consulta será construída, através do axsasto de ícoiies. 

Figusa 2.1 1 - Tela de apresentação do 

ICONICBROWSER(TSUDA et al., 

1990). 

Figura 2.12 - Operação possíveis 

sobre a classe vídeo cassete(TSUDA et 

al., 1990). 

Os ícoiies podem assumir três estados distintos: classe, restrição e objeto. No 

primeiro caso, ele representa uin deteminada classe de objetos, no segundo caso já foi 

defúiido sobre a classe de objetos uma condição, sobre algum ou alguns de seus 

atributos, e no terceiro caso ele representa objetos do banco de dados. 

É possível executar operações sobre os ícoiies, sendo que algumas são restsitas 

ao estado em que este se eilco1lti.a. Algumas operações possíveis são: 

9 apresentação dos objetos pertinentes ao ícone. Aplicável em 

objetos em estado classe e restrição. 

9 apresentação das operações disponíveis ao ícone, aplicável em 

todos os estados. 

9 especiJicação de união entre ícones em estado classe. 

9 execução de métodos do ícone em estado objeto. 

3 mudança de classe de um ícone em estado classe. 

9 adição de condição ao ícone, para passá-lo do estado classe para o 

estado restrição. 
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A especificação da consulta é feita através do arrasto dos ícones que 

representam as classes e a aplicação das operações que são apresentadas via mouse, 

coino poderá ser acompanhado através do exemplo a seguis. 

Suponha um modelo de dados com informações sobre vídeo cassetes, 

televisões e outros equipamentos, onde o conjunto de operações aplicáveis aos objetos 

da classe vídeo cassete estão representadas na Figura 2.12. O exemplo descrito a 

seguir responde a seguinte pergunta : Qual o peso dos vídeos cassetes com tecnologia 

Hi-Fi com preço igual ou menor a $600 ? 

Figura 2.13 - Especificação de parte 

do predicado da consulta(TSUDA et 

al., 1990). 

Figusa 2.14 - Consulta final no 

ICONICBROWSER(TSUDA et al., 

1990). 

Inicialmente, é preciso selecionar o ícoiie que representa os vídeos cassetes na 

tela inicial do sistema, e aplicar sobre estes o priineiso predicado que será preço 

menor ou igual a $600. A aplicação deste predicado é feita sobrepondo-se o ícone que 

representa o preço sobre o ícoiie do vídeo cassete e selecionando-se a variação de 

valores desejada, como mostra a Figura 2.13. 

A seguir, é preciso associar o outro predicado sobre a tecnologia do vídeo 

cassete, sobrepondo o ícone que representa a tecnologia "Hi-Fim aos dois ícones já 

sobrepostos, da mesnia forma coino foi feito anteriormente. Com as restrições da 

consulta já especificadas é preciso realizar a projeção sobre o atributo peso, o que é 

feito sobrepondo-se o ícone que representa este atributo ao ícone de vídeo cassete. A 

consulta então será expressa como mostra a Figura 2.14. 

Ao selecionar um peso na Figura 2.14, um ícone representaiido este objeto é 

criado e sobre este é possível realizar algumas operações, como por exemplo, 
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visualizar a imagem associada ao ícone. A razão mais importante para a existência 

deste ícone objeto é sua utilização para realizar associações em outras consultas e 

desta forma coilstruir coiisultas de forma incremental. 

OdeView, descrito por AGRAWAL et a1.(1990), é a interface gráfica para o 

banco de dados orientado a objetos Ode. Esta interface possibilita a manipulação do 

esquema e dos dados e utiliza como representação visual principal os ícones, mas 

também utiliza os diagramas para apresentar o esquema do banco de dados. 

Escolhida uiiia base de dados para coiisulta, seu esquema é apresentado em 

unia janela na forma de diagrama, possibilitando a navegação 'e o conhecimento do 

esqueina. Selecionando uma entidade é possível visualizá-Ia de forma mais detalhada, 

com iiiformações sobre seus atributos, suas superclasses, subclasses e ainda o iiúmero 

de instâncias associadas. 

Figura 2.1 5 - Exemplo de navegação(AGRA WAL et aZ., 1 990). 

Na janela de informações sobre as classes pode-se iniciar o processo de 

navegação pelos seus objetos. Através de um botão, é possível apresentar uma janela 

de conjunto de objetos relativos a classe em questão, onde é possível navegar por este 

conjunto e pelos objetos a ele relacionados(Figura 2.15), sempre de forma 

sincronizada. E possível iniciar este processo de visualização de diversas janelas de 

classes siiliiiltaiieaineiite. 

De acordo com AGRAWAL et a1.(1990), somente os processos de navegação 

pelo esquema e pelos dados estavam implementados no momento da publicação do 

artigo. Para a realização de consultas que permitissem os processos de seleção e 

projeção levantou-se o seguinte problema: como determinar sobre quais atributos e 

métodos das classes seria permitido a realização de projeções e seleções e como estes 

seriam identificados. A proposta apresentada é a criação de métodos específicos para 
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a seleção e projeção que informem que propriedades da classe podem ser 

disponibilizadas para estas operações. 

Não foram encoiltrados na literatura novos trabalhos sobre este sistema. 

Através de pesquisas na rede internet foi possível verificar que o banco de dados Ode 

continua sendo deseilvolvido, mas sobre sistema de consulta OdeView nada foi 

eiicontrado . 

2.2.6 SUPER 

O sisteina SUPER, descrito por AUDDINO et a1.(1992), consiste em u n a  

ferrainenta CASE para definição e inaiiipulação de banco de dados. Suas principais 

características são a utilização do paradigina da inanipulação direta em todos os seus 

coinponentes e de ~iin modelo semelhante ao de entidade-relacioilaineilto, estendido 

ao conceito de objetos, chainado ERC+. 

Este ambiente CASE é formado por diversos coinponentes, e entre este uin 

editor de consultas e uma ferrainenta de navegação dos dados. Com o primeiro é 

possível coilstiuir coiisultas através de interações com o mouse eiiquailto com o 

segundo coinponente é possível navegar pelo esqueina do banco de dados. 

O processo de coilstrução de um consulta no editor de consultas é formado por 

diversas tarefas, claramente separadas pela ferramenta, através da utilização de janelas 

específicas para cada uma dessas tasefa. Inicialinente, é preciso especificar a paste do 

esqueina, o subesqueina, que será utilizado no processo de consulta, através da cópia 

dos objetos relevantes da j anela de visualização do esqueina para a janela de trabalho. 

A seguir, especifica-se as condições que irão restringir a busca no banco de dados e 

q~lais os atributos devem fazer parte do resultado da consulta. Essas duas operações 

são executadas em uma janela chamada janela de seleção. O resultado obtido com a 

realização da consulta será apresentado em uma janela, chamada janela de resultados, 

de forma tabular ou de árvore. 

A Figura 2.16 e a Figma 2.17 apreseiltain uin exemplo de coilsulta, descrito 

detalliadanlente por AUDDINO et a1. (1 W2), que responde a pergunta: Quais os 

nomes e endereços das pessoas que possuem seguro do carro Ford ano 1984 ? 
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Figusa 2.16 - Janela de trabalho do 

sistema SUPER(AUDDIN0 et 

al. (1 992). Figura 2.17 - Janela de seleção e de 

predicado do sistema SUPER. 

O sistema oferece também algumas facilidades ao usuário, como a 

possibilidade de armazenar consultas bem como fazer avaliações parciais, permitindo 

desta forma evoluis a partir de consultas já realizadas. 

2.2.7 GOODIES 

OLIVEIRA(1992) descreve o sistema GODDIES, cuja funcionalidade é a 

apresentação de uma interface gráfica para manipulação do esquema e dos dados para 

banco de dados orientados a objetos, baseada enl múltiplas janelas que utilizam o 

conceito de manipulação direta. 

Figura 2.18 - Janela de classe de 

GODDIES (OLIVEIRA, 1992). 
Figura 2.1 9 - Janela de obj e 

de GODDIES (OLIVEIRA, 1992). 



Sistemas de Consultas Visuais 

O sistema possui q~~a t ro  tipos de janelas básicas que são: a "janela de 

diretório" que lista as bases de dados disponíveis no sistema de arquivos; a "janela de 

base de dados" que apresenta as classes definidas ein uma base de dados; a "janela de 

classe" que apresenta a defíiiição das classes através dos seguintes itens: tipo, 

s~iperclasses, subclasses, inétodos e objetos; e a de "janela de objeto" que contém os 

valores dos atributos de um objeto. Dependendo do tipo destes valores, estes podem 

ser apresentados na inesina janela do objeto, caso de atributos simples e listas de 

atrib~itos simples, ou ein outra janela, quando o atributo é do tipo texto, imagem, 

atribiito coinplexo, t~iplas e referências para o~~ t ro s  0bjetos.A navegação e a consulta 

dos dados ocorre a partir da "Janela de classe"(Figusa 2.18), selecionando Liin objeto 

da opção "Oújectsrr, tuna "Janela de objeto"(Fig~ii-a 2.19) será apresentada com os 

valores dos atributos do objeto selecionado. É possível selecionas diversos objetos e 

com isso visualizar diversas janelas de objetos ao inesino tempo. 

Na janela de objetos pode-se navegar entre os eleinentos selecionados e ainda 

definir o predicado para a cons~ilta, através de u n a  janela de predicado. As janelas de 

objetos apresentadas são sincronizadas. 

O sisteina GODDIES fornece ainda algumas outras facilidades aos usuários 

que são a possibilidade de se salvar o contexto, ou seja, as janelas de disetório, base de 

dados e classes; definir níveis de visualização, deterininando que atributos e inétodos 

das s~iperclasses e que s~ibclasses deseja visualizar e ainda que informações de classe 

deseja visualizar na janela de classes. 

2.2.8 IRIS 

O sisteina IRIS é tini sisteina de banco de dados visual, baseado na 

apresentação das iiiforinações do modelo sobre a forma de gráficos, baseados no 

modelo ER. Através deste gráfico e de fosin~ilários de entrada e saída de dados é que 

ocorre a interação com os usuários. 

Dentre os elementos que compõem este sistema isemos ressaltar AERIAL(Ad- 

hoc Entity-Relationslip Investigation And Learning) descrito por BURNS et 

a1.(1993) responsável pelo processo de navegação e GRAQULA descrito por por 

BURNS et nl. (1 993), responsável pelo processo de edição das consultas. 
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O subsistema AERIAL é utilizado principalmente por usuários inexperientes 

no modelo de dados consultado, permitindo que este navegue pelas entidades 

representadas no grafo, obtendo informações sobre suas instâncias. 

Figura 2.20 - Navegação no componente AERIAL(BURNS e/ LI/.  ,1993). 

Além disso. é possível selecionar instâncias através de predicados, co~no pode 

ser visto na Figura 2.20. A partir das instâncias é possível navegar pelos 

relacionamentos bem como alterar alguns de seus atributos. 

O subsistema responsável pela realização de consultas ao banco de dados foi 

implementado utilizando-se GRAQULA, que é uma linguagem gráfica para 

realização de coilsultas e alterações na base de dados. 

Esta linguagein é relacionalmente completa, utiliza técnicas gráficas 

convencionais como janelas e menus e permite armazenar consultas realizadas para 

serem re~~tilizadas e até mesmo se transforn~arem eiii uma visão do esquema da base 

de dados. 

A forma de criação e execução de uma consulta é baseada na utilização de 

diversas janelas que vão determinando as tarefas do processo. Inicialmente o esquema 

da base de dados é apresentado em uma janela de esquema onde o usuário visualiza as 

entidades e os relacionamentos que compõem sua base de dados. A seguir, o usuário 

seleciona as entidades e os relacionamentos que irão compor sua consulta e cria uma 

ou várias janelas de cons~~lta. Quando a consulta for executada, o resultado ser5 

apresentado em uma janela de resultados. 

Na janela de consultas, o usuário irá especificar quais os atributos irão ser 

apresentados no resultado, quais são as condições da coiisulta e as funções de 

agregação. A consulta gerada em SQL poderá ser visualizada na janela SQL, 

permitindo desta forma o aproveitamento desta consulta em outros sistemas. 

Não é necessário que o usuário especifique lodos os relacionamentos entre as 

entidades que comljõem sua consulta, pois o sistema irá requisitar que o usuário 
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escolha uma opção de relacionamento antes de executar a consulta, caso estejam 

faltando conexões. Outra facilidade fornecida pelo sisteina é a inailuteiição do último 

cainiiho percorrido na seção de navegação anterior para a próxima seção de 

iiavegação. Este caminho pode ser autoinaticamente trailsformado em consulta o que 

casacteriza a reutilização de consultas, mas somente da última realizada. 

A especificação da consulta na janela de coilsulta ocorre de forma imito 

seinell-iante à linguagein QBE(ELMASR.1 e NAVATHE, 1994). Nesta janela, o 

usuário determinará a apresentação da imagem da entidade ou relacionamento de 

forma estendida, que coiisiste em apresentar uma lililia para cada atributo, e duas 

col~uias para a colocação de operandos e operadores de comparação. 

Figura 2.21 - Diagrama da Figura 2.22 - Diagrama expandido 
coilsulta(BURNS et al., 1993). com predicado(BURNS et al., 1993). 

A Figura 2.21 e a Figura 2.22 apresentam um exemplo da linguagein 

GRAQULA. Este exemplo realiza a seguinte coilsulta: Que Empregados trabalham 

no departamento de Brinquedos ? 

2.2.9 BDE 

BEVILAQUA(1994) definiu em sua tese de inestrado um ambiente de Banco 

de Dados Estatísticos Orientado a Objetos, com utilização bastante intensa de recursos 

de pi-ogramação visual, baseado na área de aplicação. 

Neste sisteina, uma consulta é sempre coilstiuída pela definição do item 

geográfico, corte temporal e pelas variáveis de seleção. Na verdade, podemos 

coinpreeilder essa tríade como o local, tempo e informações. E ainda, é possível após 

a determinação dessa tríade, aplicar filtros sobre os resultados obtidos. 

Para uni usuário que deseja consultar o banco de dados estatístico, uma janela 

inicial é apresentada, onde várias opções são disponibilizadas para coilstrução da 

coiisulta. As opções são as seguintes: Itens Geogrhificos que permite a detesmiilar os 

locais geográficos de interesse à consulta; Seleçlio Temporal para estabelecer as 

restrições sobre o atributo tempo dos objetos estatísticos; Seleçlio de Varidveis, para 
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determinar as informações desejadas na consulta; Busca de Informações que executa 

a consulta constiuídas atsavés dos passos anteriores; Reprocessar última consulta, 

para executar novamente a última consulta; e a opção de Auxílio. 

Todas as opções feitas pelo usuário podem ser armazenadas em sua base, 

podendo ser reutilizadas em outras sessões, mas como nos outros sistemas essa 

cooperação tem que ser determinada pelo usuário, através da seleção do botão que 

comanda a gravação das informações. 

A Figura 2.23 e a Figura 2.24 mostram a janela de seleção de itens geográficos 

e a janela de seleção temporal utilizadas durante a definição de consultas neste 

sistema. 

I SELE(3AO DE ITENS GEOGRXE'ICOS : ARQUIVU-O1 

I Orrlenacao das l i s t a s  Selecao da Es t r i i t i i r a  
P o l i  t i c o - A d m i n i s t r a t i  va 

+ Pelo corligo rlos + Est tw t i i ra  formal 
i t e n s  geograf i  cos 

Pelo nome 110s Regi ao Meti-opol i  tana 
i t e n s  geograf icos 

I/[ Relacao dos i t e n s  geograf icos:  B r a s i l  / Grandes Regioes 

- . . . . . -- 

- REGIA0 NORDESTE I 
- REGIA0 SUDESTE 
- REGIAO SUL 
- REGIA0 CENTRO-OESTE 

Figusa 2.23 - Seleção de itens geográficos 

(BEVILAQUA, 1 994). 

SELECAO TEMPORAL DAS INFORMACOES 

Escolha uma opcao 

O Dados mais recen tes  

Darlos mais a n t i g o s  

Torlos os dados 

@ Datios cio [lei-i orio 

I n i c i o  rlo p e r i  otlo DD/MM/AAAA 

F i  na1 rio p e r i  odo DD/MM/AAAA 

Figura 2.24 - Seleção 

2.2.1 0 SOPView 

Este sistema (CHANG et aL, 1996) constitui ~ r n  ambiente gráfico para o 

banco de dados orientado a objetos SOP. 

CHANG et aL(1996) defendem que o objeto e suas referêilcias devem ser 

combinadas e expressas em conjunto, diferenciando-se claraniente quando a 

referência é para um único objeto e quando é para muitos objetos. 
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Figura 2.25 - Janelas do sisteina SopView (CHANG et al., 1996). 

O sisteina de consulta aplicado neste ambiente é baseado em uma estr~ltura de 

"fraines". Duas janelas são apresentadas ao usuário: tinia apresentando o esquema a 

ser consultado e outra para a criação da consulta, como mostsou a Figura 2.25. 

A janela de consulta se apresenta como uinJi.ame, semelliante a um forinulário 

onde os campos devem ser preencl~idos com iilforinações pasa que a consulta possa 

ser construída. As inforinações requisitadas são as classes que se deseja consultar, 

quais os atributos a serem projetados, o predicado da consulta e o tipo do resultado a 

ser obtido. 

Para apresentação do resultado e navegação sobre os objetos existem d~ias 

outras janelas. No primeiro caso uma janela, chamada de "Janela de Referências 

Hierárquicas" é criada para apresentar o resultado da coilsulta que é feito atsavés de 

ícones. Este resultado é constituído do objeto buscado e dos objeto(s) relacionado(s). 

Nesta janela é possível iniciar um processo de navegação. 

No segundo caso, para a navegação uma "Janela de Navegação de Objetos" é 

criada. Neste sisteina a navegação também ocorre de forma sincronizada. 

2.2.11 PESTO 

O sisteina PESTO, descrito por CAREY et al. (1996), é um sisteina gráfico que 

siiporta consulta e navegação de objetos, utilizando representações visuais de 

formulários e ícones e manipulação direta dos objetos através da interface. Este 

sistema não é relacionalmente completo. 

Este sisteina é o primeiro na literatura implementado para o modelo orientado 

a objetos que se diz poi-tável, pois gera a consulta em linguagem OQL, padrão ODMG 
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(CATTEL e BARRY,1997). Além disso é extensível, permitindo a iiiclusão de novos 

predicados e formas de apreseiitação dos objetos. 

Selecionada a coleção a ser utilizada na consulta, uma janela de navegação 

com o primeiro objeto da coleção é apresentada. Esta janela possuí barra de opções 

que permite a navegação pelos objetos desta coleção, a realização de coiisultas, a 

visualização do objeto como uin membro de sua classe mais específica e a 

visualização simultânea de vários objetos da coleção na forma de tabela. 

A opção de consulta da barra de ferrameiitas permite a especificação do 

predicado da coiisulta. Ao se escollier esta opção, a janela passa para o modo de 

consulta oiide a barra de opções é alterada e os atributos de objeto estão aptos a 

receber predicados. DefiiYdos os predicados, deve-se pressionar o botão da barra de 

opções que dispara a consulta e a janela voltasá ao modo de navegação, oiide soinente 

os objetos da coleção que atenderem ao predicado estarão disponíveis para 

visualização . 

Os objetos associados aos objetos apresentados podem ser visualizados através 

da seleção dos botões que representam seus relacionamentos. O sistema implementa a 

sincronização das coiisultas e também armazena uin histórico das coiisultas já 

realizadas pasa cada janela e as torna disponíveis quando a janela está em modo de 

consulta. 

A Figura 2.26 apresenta a consulta Quais os estudantes GPA > 3,5 que estlio 

assistindo a um curso de CS ministrado por um professor da área de Banco de Dados 

? realizada neste sistema. 

Figura 2.26 - Janela de consulta(CAREY et al., 1996). 
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Uma característica bastante interessante deste sistema é a possibilidade da 

realização de juiqões por valor e por referência. O processo foge uin pouco do 

padrão descrito anteriormente, pois uina janela sincronizadora será criada para 

coiiti.olar a navegação pelos objetos selecionados de acordo com a junção criada. 

Outra característica única deste sistema é a possibilidade de especificar 

métodos nos predicados de tipos especiais de dados, coino imagem e texto. 

2.3 Conclusão 

Este capítulo apresentou o último estágio de evolução no processo de 

realização de consultas na perspectiva do usuário. ZLOOF(1996) apresentou uma 

evolução das ferraineiltas visuais para banco de dados e programas de aplicação sob a 

perspectiva dos deseilvolvedores, ressaltando as ferramentas e linguagens de 

programação desenvolvidas desde os anos 60 utilizadas para o deseilvolvimento de 

aplicações de banco de dados, destacando sempre as evoluções obtidas nas iilterfaces 

deseilvolvidas. 

Neste capítulo, apresentamos o conceito de sistemas de coilsultas visuais, e 

algumas características que podem ser utilizadas para classificar estes sistemas como 

a representação visual utilizada, tanto para a formulação da coilsulta quanto para 

apresentação do resultado, a forma de conhecer o domínio de iiiteresse e de coilstruir 

as coilsultas. Além destes que classificain os sisteinas, existem outros fatores que 

devem ser verificados nestes sistemas que são: a possibilidade de reutilizar coilsultas e 

se o sistema fornece algum tipo de adaptação ao usuário. 

A maioria dos sistemas deseiivolvidos facilita a realização de consultas apenas 

no nível de iilterface, não se preocupando em fornecer fuilcionalidades extras para 

facilitar o processo. 

Os sistemas baseados na representação visual formulários são bastante simples 

de serem utilizados, mas dificultam a formulação de coilsultas sofisticadas, bem coino 

reduzem a produtividade de usuários com conhecimeilto sobre a área de banco de 

dados. 

Já os sistemas baseados em diagramas são difíceis de serem utilizados por 

usuários inexperientes que não conhecem o doiníilio de interesse. Entretanto são 

perfeitos para usuários com conheciinento, pois permitem a elaboração de consultas 

sofisticadas. 
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Tabela 2.2 - Tabela comparativa dos sistemas de consultas visuais. 



Capítulo 3 -Interfaces Adaptativas 

As interfaces adaptativas são caracterizadas por realizar alterações em sua forma 

elou coiiteúdo de acordo coin o conhecimento adquirido sobre o usuário que utiliza a 

iiiterface. 

A capacidade da interface em tomar decisões relativas a forma de comuiiicação 

com o usuário visa torná-la mais fácil de ser utilizada, melliorando o desempenho do 

usuário na realização de suas tarefas. 

De acordo com as notas de um semiiiário de WARN(1997), a adaptação da 

interface é uma técnica utilizada para criar iiiterfaces inteligentes como também a 

modelagem do usuário, a linguagem natusal, modelagem de diálogos e o gerador de 

explicações. 

Um forma bastante comum de iinplementação das interfaces adaptativas é 

através da tecnologia de agentes inteligentes. Na literatura costuma-se consideras as 

iiiterfaces adaptativas como um tipo de agente inteligente, como os tutores inteligentes e 

os assistentes pessoais. Entretanto, consideramos que existem formas de implemeiitar 

esse tipo de interface sem utilizar os conceitos inerentes aos agentes inteligentes e por 

isso descrevemos essas teciiologias separadamente neste capítulo. 

Este capítulo encontra-se dividido em 4 sessões. A primeira sessão realiza uma 

introdução ao conceito e ás características de interfaces adaptativas. A sessão seguinte 

trata dos agentes inteligentes como uma forma de implementação das interfaces 

adaptativas. Na terceira sessão apresentamos formas de se modelar o usuário 

indispensáveis para a construção de interfaces adaptativas e fínalnieiite na última sessão 

apresentamos algumas conclusões sobre este capítulo. 
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As intesfaces adaptativas são caracterizadas por sua capacidade de n~odificação 

em resposta a características ou necessidades do usuário, identificadas pelo sistema. 

Constituem uma nova forma de interação entre o homem e a máquina. 

De acordo com ~ 0 0 ~ ( 1 9 9 7 ) ,  essa interface foi proposta na tentativa de 

sol~~cionai- problemas que o paradigina de manipulação direta não foi capaz, como por 

exeinplo: problemas com grande volume de informações, fornecimento de auxílio no 

uso de sistemas coinplexos e problemas de tempo real. 

A adaptação busca tornar a interface mais amigável ao usuário, facilitando sua 

utilização e inelhorando o desempenho do usuário ao realizar suas tarefas. Outras 

vantagens obtidas neste tipo de interface inteligente são a redução do tempo de 

aprendizado e do número de erros cometidos pelo usuário. 

De acordo com DOWNTOM(1992) a adaptação do sistema está baseada nas 

diferentes características dos usuários e de seus coinportamentos que se modificam com 

o tempo. Esse tipo de sistema está intimamente ligado a modelagem e categorização de 

seus usuários. 

Entretanto, a criação e utilização de interfaces adaptativas apresenta algumas 

desvantagens que devem ser consideradas durante o processo de elaboração e 

iinpleinentação : 

3 dzjkuldade de desenvolvimento 

3 falta de previsão do sistema 

3 falta de confiança do usuário no sistema enz vi~*tude de suas 

mudanças 

3 interfaces dinâmicas com alterações dependentes de conhecimento 

3 mapeamento do conhecimento real e dinâmico de fornza discreta 

O livro "Adaptative Uses Interfacen(BROWNE et al., 1990) descreve três 

formas distintas de realizar a adaptação da iiiterface: 

3 a interface coleta informações sobre o usuário e se altera na mesma 

sessão ou entre sessões. 

3 a interface identzjka o usuário como pertencente a uma categoria e 

determina as alterações de acordo com a categoria identzficada. 
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3 a interface não é alterada, mas ocorre uma alteração no 

desenzyenho, através de um tratamento de erros mais eficiente. 

A fim de construir uma interface adaptativa, independente da escolha de uma das 

formas citadas acima, é necessário manter uma modelagem do usuário acompanhada ou 

não de liistórico de utilização do sistema. 

As interfaces que se adaptam a cada usuário de forma individual devem manter 

modelos individuais, enquanto as interfaces que reconhecem o usuário como 

pertencendo a uma categoria, devem manter modelo para cada categoria a ser tratada 

pelo sistema e possível de ser identificada no público alvo. 

Em sistemas onde a interface não se altera, mas o desempenho evolui deve-se 

manter um modelo do usuário que armazene seus erros mais comuns e atitudes a serem 

tomadas para que o deseinpenlio possa ser inell-iorado . 

STEPHANIDIS et a1.(1993) citam algumas dimensões a serem consideradas 

para a construção de um sistema com interface adaptativa: o nível e o momento de se 

realizar a adaptação, qual a parte do sistema que irá controlar esta adaptação e o tipo de 

conl~eciineiito que é necessário para realizar as adaptações entre outros. Esses fatores 

surgem em virtude da associação do coiilieciniento ao processo de elaboração de 

interfaces . 

A adaptação da iilterface de acordo com o usuário pode ocorrer em dois 

sentidos: da interface para o usuário e do usuário para a interface. No primeiro caso a 

interface reconhece o usuário elou sua categoria e se altera, para se tornar melhor. Em 

alguns sistemas, a adaptação só é efetivada após a aprovação do usuário. No seguiido 

caso, o usuário seleciona entre opções possíveis de visualização da interface aquela que 

mellior se adapta a ele. 0~iti.a possibilidade neste sentido é a capacidade do sistema 

perceber as falhas do usuário e sugeris treinamentos, de forma a adaptar o usuário a 

interface. 

Como exemplo de interfaces adaptativas desenvolvidas e retratadas na literatua 

podemos apresentar a barra de fessainentas adaptativa (MIAH et al., 1 997), o AVANTI 

(FINK et al., l996), DiBlue (DATTOLO e LOIA, 1997), PUSH(ESPIN0ZA e HÔÔK, 

1996) e o Modelo de Relevância(MATHE e CmN, 1994). 

Barra de ferramentas adaptativa é um sistema deseiivolvido por MIAH et 

al. (1997) que opera sobre o Microsoft Ofice e provê a inserção de barras de ferramenta 

de acordo com as necessidades do usuário captusadas pelo sistema. A inteligência desta 



interface encontsa-se não só enl reconhecer a necessidade de iiiserção de uma nova 

barra, mas também em decidir pela renioção de uma barra de ferramenta da tela, quando 

o iiiunero de barras apresentadas ultrapassa o limite de três. Esta renioção é feita de 

acordo como o grau de impoi-tância das barras apresentadas p u a  o usuário, sendo aquela 

de menor importância retirada da tela. A determiiiação do grau de importância é 

baseada em iilforinações armazeiiadas na base de fatos relativas ao momento de criação 

da barra, à última interação e à freqüêiicia de sua utilização. 

Outro exemplo de sistema com interface adaptativa é o sistema AVANTI 

apresentado por FINK et a1.(1996). Este sistema realiza a adaptação do conteúdo e da 

apreseiitaqão de páginas web, de acordo com as características do grupo que o usuário 

pertence e de suas próprias características. Este projeto visa prover informações 

liipermídia contidas em computadores de uma área metropolitana, como os da polícia, 

liospitais, traiisporte, entre outros, para diversos tipos de usuários: turistas, inoradores, 

agentes de viagens e outros. 

O DiBlue apresentado em DATTOLO e LOIA(1997) é um ambiente liipermídia 

desenvolvido de acordo com uma arquitetura baseada no modelo de atores, do tipo 

agentes, que pretende deseiivolver interfaces hyperinídia adaptativas em sistemas cujos 

serviços e dados estão distribuídos. Esta arquitetura é baseada lia existência de quatro 

agentes: Slor~Actor, TeleoActor, InfoActor e UserActor. Esses agentes são respoiisáveis 

pelo processo de inonitorameiito do comportamento do usuário, determinação de novas 

preferências e coiisequente adaptação da interface. O agente StorActor contém um 

objeto hiperinídia e os serviços correspondentes. O agente TeleoActor realiza a 

coinuiiicação entre o objeto liipermídia e o usuário. Os dois últimos agentes são 

responsáveis pela adaptação, pois inoiiitoram o comportamento do usuário e 

determinam as possíveis adaptações. 

O sistema PUSH descrito por ESPINOZA e ~ 0 0 ~ ( 1 9 9 6 )  propõe uma forma 

inteligente de apresentação de grandes volumes de informações. Para isso, utiliza uni 

doiníiiio específico, a docuineiitação do método de desenvolvimento de software 00, 

chamado SDP, composta por mais de 500 documentos com número de páginas variando 

de 5 a 20. A interface deste sistema é baseada em páginas litinl geradas pelo sistema 

com formas de interação inulti-modo, pois contém textos estáticos, textos inanipuláveis 

pelo usuário e grafos que tainbéin podem ser manipulados pelo usuário e utilizados para 

navegar pelas informações textuais, além de permitir a realização de perguntas. 
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A adaptação neste sisteina pode ocorrer em duas direções: o usuário pode 

modificar o texto apresentado através da remoção e expansão dos tópicos apresentados e 

realizar perg~intas; o sistema apresenta iilformações que coilsidera importantes para o 

usuário baseado na tasefa realizada. Esta tarefa pode ser informada pelo usuário ou 

inferida pelo sistema baseada em regras e em ~iina hierarquia de tarefas obtida da 

observação do comportamento dos usuários em situações reais e são do tipo 

planejamento de projeto, aprendizado de método, execução de atividades, produção de 

produtos e outras. 

O Modelo de Relevância descrito por MATHE e CHEN(1994) constitui ~ r n  

inodelo de aprendizado da relevância contextual do usuário d~irante a recuperação de 

informações. Este modelo pode ser utilizado em conjunto com os mecanismos de busca 

dispoiiibilizados na rede. 

Neste inodelo o usuário tem controle sobre todo o processo de adaptação 

facilitando seu eilteildiineiito e aceitação. O controle é feito através da iiiforinação ao 

sisteina se o que foi recuperado é relevante ou não para o usuário no contexto corrente, 

que foi selecionado pelo usuário ao iniciar a consulta. A informação ao sistema de sua 

satisfação com as informações recuperadas é feita de forma bem simples para não 

desviar o usuário de sua real tarefa. 

As redes de relevâilcia são coilstsuídas a paitir dessas inforinações de satisfação 

do usuário conectando os pontos de entrada(coilsu1tas) com os pontos de saída(págii1as 

recuperadas) e associando às conexões valores de relevância, para que em coilsultas 

fi~turas o sistema possa decidir a partir desta rede se uma página selecionada deve ou 

não ser apresentada ao usuário. 

3.2 Agentes Inteligentes 

O conceito de agente inteligente ainda não é muito padronizado na literat~u-a. 

Segundo WOOLDRIDGE e JENNINGS(1995), existem dois conceitos formados: um 

priineiro chamado fraco e o segundo forte. 

O primeiro coilceito de agentes inteligentes coiisidera que o termo denota um 

hardware ou sofh~are que apresenta as seguintes propriedades: 

3 autonomia, ou seja, capacidade de atuar sem a inanipulação direta de 

um usuário. 
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3 lcabilitlatle sociccl, ou seja, possibilidade de iiiteração com o~iti-os 

agentes. 

3 reaqfio, ou seja, capacidade de perceber o que ocorre no ainbieiite e 

reagir em um tempo razoável. 

3 iniciativa, ou seja, capacidade de apresentar uin compoi-tamento 

orientado ao seu objetivo, não agindo somente em resposta ao 

ambiente. 

Seguiido ETZIONI e WELD(1995), além dessas propriedades descritas 

anteriormente os agentes devem possuis: 

3 conti~zuitlade temporal, ou seja, ser um processo que roda 

continuamente. 

3 adaptabilitlatle, ou seja, deve ser capaz de se modificar de acordo 

com as preferências do usuário bem coino de se adaptar ao ambiente 

em que se eiicoiitra. 

3 mobilicEntle, ou seja, deve ser capaz de se movimentar entre 

máquinas de diferentes arquiteturas e plataformas. 

É praticamente iinpossível, iio estágio de desenvolviinento atual, obter-se um 

agente que possua todas as propriedades citadas. A coinbiiiação de algumas delas já é 

suficiente para coilstrução de um agente inteligente. 

Normalinente no deseiivolvimento de sistemas inteligentes utiliza-se tuna base 

de coidieciineilto, ou seja, uma base com iiiforinações sobre o iniili-inundo que está 

sendo inodelado e refletido pelo agente. A obtenção do conllecimeiito e a geração das 

verdades absolutas do inundo do agente, conhecidas coino fatos, são as duas tarefas 

consideradas mais difíceis pelos desenvolvedores. 

Segundo ZWICKER e REINHARD(1990), a base de conheciinentos de uin 

agente inteligente pode possuir categorias de conhecinieiito de três tipos distintos, de 

acordo com a funcionalidade do agente. 

As categorias de coiihecimeilto dos agentes inteligentes são: 

9 habilidades genéricas 

Iilclui inforinações capazes de orientar o agente em suas tarefas. 

Como exemplo podemos citar estilo de ensino, estratégias de 

recoinendações e habilidades com linguagem natural. 



3 conhecimento do assunto 

Este tipo de coill.ieciinento se refere ao assunto tratado pelo 

agente, como procediineiitos que podem ser tomados, metas a serem 

atingidas e recursos disponíveis. 

9 modelos de usuário 

Neste tipo de conhecimento se enquadram informações obtidas 

através da utilização do sistema pelo usuário, que demonstrem suas 

preferências e iiecessidades. 

Segundo MAES(1994), é possível prover ao ageiite a capacidade 

de adquirir esse conheciniento através do aprendizado do 

coinportaineiito do usuário. Para que isso seja possível, é necessário 

que o uso da aplicação envolva Liin coinpoi-tamento repetitivo, por 

parte das ações efetuadas pelo usuário, bem conio, que este 

coinpoi-taiiiento seja distinto entre os usuários. 

Além da base de conlieciinento é necessário manter no agente inteligente uma 

ináquina de inferêiicia, ou seja, um componente de sistema capaz de realizar perguntas a 

base de coiil.iecimento e obter respostas. Uma forma muito coinuin de iinpleineiitar essa 

máquina é utilizando regras que são formas de expressar o coidiecimeiito através de um 

conjunto de sentenças relacionadas. 

3.2.1 Consiclerngões 

De acordo com NORMAN(1994), para se garantir a introdução desta nova 

teciiologia(ageiites), é necessário considerar dois aspectos iinpoi-tantes: primeiro, coino 

as pessoas se seiitein sobre os agentes e seguiido, coino são aceitas as ações 

autoináticas, autônoinas, executadas pelos agentes. 

Alguns fatores devem ser considerados, como: 

3 manter o sentimento de controle daspessoas 

Manter o controle das atividades realizadas é um aspecto 

psicológico bastante importante, que deve ser considerado ao se 

iinpleinentas e implantar um ageiite inteligente. As pessoas devem se 

sentir confortáveis com as ações efetuadas pelo agente. Uma forma de 

se garantir essa confiança é manter um modelo das ações efetuadas 
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pelo agente, permitindo aos usuários coinpreender, acoinpanhar e até 

desfazer essas ações. 

9 n2o gerara expectativas fora da realidade 

Existe uina tendência nas pessoas em criar expectativas 

exageradas sobre as capacidades de um agente inteligente. Este 

problema se torna ainda maior quando formas liumaiias são utilizadas 

nos agentes, gerando com isso a esperança de ~oinpo~tamentos, 

pensanientos e ações liumanas. 

3 garantir a segurança e a privacidade 

Os conceitos de segusança e privacidade estão embutidos no 

sentimento de contsole que as pessoas necessitam manter. Entretanto, 

esses aspectos são difíceis de serem garantidos, pois conio garantir 

que os agentes não irão agir provocando probleinas físicos, mentais 

ou inonetários aos usuários, uina vez que eles podem entrar no 

sistema vindo de outras máquinas, via e-mail, por exeniplo. 

Os agentes possuem acesso a registros pessoais, correspondência, 

além de executarein atividades financeiras, inipossibilitando a 

garantia da privacidade. 

9 a interação entre o homem e o agente 

Ainda de acordo com NORMAN(1994), ainda não foi definida 

~ u n a  forma de interação entre os agentes e as pessoas que seja 

considerada satisfatória, seja feita de forma implícita pelo agente ou 

através de pequenas linguagens de programação declarativas ou 

gráficas. 

O termo interação diz respeito à fonna como os agentes serão 

instruídos e controlados, coino será o retorno do agente para o usuário, 

coino o agente irá oferecer consellios e informações e ainda conio o 

modelo conceitual do usuário dos métodos dos agentes para as 

operações e atividades será apresentado. 

3.3 Modelos de Usuários 

Os modelos de usuários são utilizados pelas interfaces adaptativas a fim de 

possibilitar a inanutenção de informações sobre o usuário. Essas iiiforinações podem 
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ser siiliples, coino um simples número indicando o grau de coid~eciineiito de 

determinado conceito, como estiut~iras complexas, representando o coill.ieciinento de 

um assunto. Normalmeiite, o tipo de informação armazenada correspoiide a um 

liistórico da utilização do sistema pelo usuário e de algumas características pessoais, que 

possam ser úteis na tomada de decisão pelo sistema 

Este conceito surgiu para atender as necessidades dos tutores inteligentes, 

programas de computador capazes de iiidivid~ializar suas ações, a partir de inferências 

sobre o coihecimeiito do estudante, com a finalidade de ensiná-lo ou treiná-lo 

(MACIEJEWSKI e KANG, 1 994). Os tutores precisam manter um acoinpai~hainento da 

evolução do aprendizado dos alunos, no uso do sisteina, tornando-se coihecidos como 

modelo de alunos. Com o modelo, o tutor é capaz de ensinar ao aluno baseado em 

conceitos que ele já inostrou saber, bem coino, supor que o aluno sabe determinado 

conceito, a partir de seu coid~ecimento sobre outros conceitos. 

Alguns sistemas tutores, como o descrito por SELKER(1994), categorizam seus 

est~idaiites de acordo com o nível de coidieciineilto demonstrado sobre o assunto a ser 

tutorado. Nornlalineilte, esta categorização é feita em quatro níveis: novatos, 

intermediários, profissionais e especialistas. De acordo com a categoria em que o 

estudante se eiicoiltra, formas distintas de auxílio são foriiecidas. 

Mesmo antes do s~ii-giineilto dos sistemas pessoais, ou seja, sistemas que reagem 

em função do usuário, os desenvolvedores de sisteinas já deseiivolviain modelos de seus 

usiiários. Entretanto, este modelo era mental e normalmente não individualizado, 

destinado ao grupo de usuários do sisteina. 

D~nailte a utilização de um sistema de informação baseado em diálogos, existem 

diversas formas de se obter informações sobre o usuário que abasteçam o modelo. 

KOBSA e WAHLSTER(1989) ressaltam as seguintes: 

3 fatos y adrões determinados p elo sistema 

3 rnodelos iniciais do usuário manlidos pelo sistema 

3 fatos obtidos a partir da interaçfio do usuário com o sistema 

3 fatos obtidos a partir da resposta do usuário ao sistema 

3 fatos obtidos a partirn do usuário mas através de mecanismos 

dferentes do linguístico. 

MAES(1994) descreve ainda outra possibilidade de aquisição de coihecimeiito: 
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9 troca de conhecimento, agentes que realizam a mesma tarefa podem 

trocar ou compartilhar conhecimentos. 

ZISSOS e WITTEN(1985) e SLEEMAN(1985) apresentam em seus traballios 

diiiiensões iinportantes que devem ser coilsiderados durante o processo de elaboração de 

um modelo de usuários: 

9 número de usuários aos quais o modelo se aplica 

O modelo pode representar o conhecimento sobre um único 

usuário ou ser construído de forma canônica, podendo ser aplicado a 

uma categoria de usuários. 

3 o momento de formação do modelo 

O modelo pode ser construído a paitir de iiiforinações foriiecidas 

pelo usuário para descrevê-lo ou para descrever suas iiecessidades ou 

então através da observação pelo sisteina das interações do usuário. 

9 abrangência do modelo 

O modelo pode ser formado por conhecimentos com grande 

tempo de vida ou com informações específicas para determinada 

tarefa. 

3 informação contida no modelo e como tratá-las 

As informações de conhecimento do usuário podem ser 

modeladas de diversas formas, como por exemplo, por iiúineros 

representando a complexidade de uma tarefa; através de pesos; como 

sub-conjunto do conhecimento de um especialista; e ainda como 

resultados da tarefa produzidos pelo sistema para serem comparados 

aos resultados do usuário. Cada uma dessas formas de informação é 

tratada de forina diferente pelo sisteina. 

A forma de coi~stiução do modelo de usuário está iiitimaineiite relacionada à 

tarefa que será desempenhada e por isso não existe um modelo melhor do que outro. 

Muitas vezes, é preciso uma combinação de tipos de modelos para atender plenamente 

as necessidades de um sistema. 

DOWNTOM(1992) apresenta unia classificação para os modelos, baseada na 

forina como são mantidos e utilizados. 
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3 Modelos estáticos alteráveis 

O modelo do usuário não é alterado e um mesmo inodelo inicial é 

utilizado para todos os usuários. As diferenças entre os usuários são 

modeladas a pastir da manutenção de um histórico de utilização do 

sistema e é sobre este liistórico que são detern~inadas as diferenças 

entre os usuários. Este liistórico é mantido no modelo. 

9 Modelos de comparação 

São utilizados dois modelos, sendo um estático não alterável e 

outro que pode ser alterado. O modelo estático reflete o 

comportanlento de um usuário especialista e é utilizado para coinparar 

com o inodelo do usuário para a tomada de decisões. 

3 Modelos Alternativos 

São modelos estáticos que caracterizam um tipo de 

coinpoi-tainento. A partir de um conjunto de regras, um modelo deste 

tipo é selecionado para ser utilizado para um usuário. Este tipo de 

modelagem considera que as características do usuário não são 

fiequentemente alteradas. 

9 Modelos baseados no reconhecimento de planos 

Este tipo de modelo, na realidade, não modela o usuário e sim as 

tarefas que ele irá desempenhar. É comum sua utilização em 

interfaces adaptativas. 

3 Modelos de utilização 

Neste modelo, as diferenças na utilização da informação no 

sistema são consideradas, baseadas na quantidade de iitilização de 

determinado item. As diferenças entre os usuários não são 

consideradas. 

LUCENA e GUARANYS(1995) propõem um novo tipo de inodelo de usuário, 

baseado na utilização de dois modelos estáticos, chamados de estereótipos, como 

apresentado a seguis: 

3 Modelo de dois estereótipos 

O primeiro modelo estereotipado representa características 

comuns de um giupo de usuários e o segundo representa o 
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coihecimento sobre a tarefa a ser realizada. Baseado nesses dois 

modelos e na utilização do sistema pelo usuário é possível constiuir o 

modelo do usuário. 

3.4 Conclusão 

Na literatura, podemos encontrar algumas propostas de interfaces adaptativas, 

principalmente associadas a internet e a sistemas hipermídia, inclusive de ambientes de 

deseilvolvimento de sistemas capazes de construis de forma automática interfaces 

adaptativas, como o ambiente GAIA descrito em (MARTINS, 1996) e o TRIDENT 

descrito em (VANDERDONCKT e BODART, 1993). 

A escolha do melhor modelo de usuário pasa um determinado sistema está 

viilculada às tarefas a serem desempeihadas por este e no nível de confiabilidade 

desejada. Assim, por exemplo, se desejamos que um sistema tenha um nível de 

confiabilidade alto, no que diz respeito à satisfação do usuário com as atitudes do 

sistema, não devemos escolher modelos estáticos baseados simplesmente em categorias 

de usuário. 

É impoi-tante manter sempre em mente que os usuários tendem a evoluir durante 

a utilização de um sistema, à medida que seu aprendizado cresce. Desta forma, 

consideramos indispensável a manutenção de um histórico de utilização do sistema no 

modelo do usuário, para que essas mudanças de compoi-tamento possam ser refletidas 

no sistema. 



Capítulo 4 -Arquitetura para Sistemas de Consultas 

Hsuais em SGBD-OOs com Interfaces Inteligentes 

Os sistemas de banco de dados têm evoluído bastante nas últimas décadas, no 

que diz respeito ao modelo de dados utilizado, bem como ao seu público consumidor. 

Esta variedade de usuários torna difícil a criação de iilterfaces e escolha de paradigmas 

de interação capazes de atender plenamente a todos os possíveis usuários do sisteina. 

Atualmente, com o consumo de micro computadores como bem doméstico e 

coni a grande interação possibilitada pela rede mundial de coinputadores (internet), o 

número e a variedade de usuários cresceu bastante. Os usuários consumidores de 

informações de bases de dados apresentam diversas categorias de conhecimento, e 

podem variar desde adolescentes em busca de informações para pesquisas escolares, 

pesquisadores das mais diversas áreas de interesse, médicos, jornalistas, advogados e 

entre outros. Esses profissionais não carregam consigo conhecimeiitos sobre a tarefa de 

realização de consultas, ou seja, não têm coidleciinentos sobre a tecnologia de banco de 

dados, sobre modelo de dados, sobre linguagem de consulta e ainda pode haver falta de 

coiiliecimeilto sobre a semântica das informações armazenadas. 

Buscando solucionar este problema, estamos propondo neste capítulo uma 

arquitetua que incorpora uma nova tecnologia aos sistemas de coilsulta, as interfaces 

inteligentes. Esta nova tecnologia requer do sistema o armazenamento e manutenção de 

informações que retratem o coiihecimento do usuário sobre o sistema e a tarefa, 

permitindo a realização de uma forma de cooperação, que é a cooperação do sisteina 

com o usuário. 

Este capítulo encontra-se dividido em 4 seções. A primeira seção apresenta uma 

introdução sobre os objetivos da proposta apresentada e as inudanças em relação aos 

sistemas atuais. Na segunda seção apresentamos e discutimos as características 
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fuilcionais e visuais pretendidas para os sistemas obtidos com esta arquitetw-a, e que 

caracterizain a cooperação pretendida. Na seção seguinte apresentamos a arquitetura e 

detalhamos seus inódulos. E finalmelite a quai-ta seção conclui este capítulo. 

4.1 Introdução 

A evolução dos sistemas de consulta ocorrida desde a década 60, vem 

denlonstrando a preocupação da comunidade de banco de dados em facilitar o processo 

de definição, mas principalmente de manipulação do banco de dados. Essa evolução tem 

se apresentado, principalmente, através da variação nos paradigmas visuais utilizados e 

das facilidades iinplementadas nos sistemas. 

Esses sistemas apresentam como arquitetusa básica a apresentada na Figura 4.1. 

Esta arquitetusa caracteriza-se pela existência de três camadas principais: interface, o 

sistema de consulta visual e o sistema gerenciador de banco de dados. 

Figura 4.1 - Arquitetura Tradicional 

A camada de interface é caracterizada pela existência de uma interface coinuin a 

todos os usuários do sistema, gerada pelo sistema de consulta visual. Essa interface 

padrão permite que os usuários acessem os dados armazenados na base através do 

SGBD. 

Em alguns sistemas, como ocorre no sistema ICONICBROWSER(TSUDA et al., 

1990), a interface pode variar de acordo com o esquema da base de dados consultada. 

Entretanto, essa variação da interface não configura uma nova interface, pois para cada 

base de dados uma única interface ocorre para todos os usuários. 

Os sistemas desenvolvidos, baseados nesta arquitetura, elaboram suas interfaces 

sem consideras dois aspectos impoi-tantes sobre os usuários do sistema: 
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3 a existência de um público alvo não homogêneo, ou seja, onde é 

diflcil de$nir características comuns entre os possíveis usuários do 

sistema, que possam determinar como a interfface deve ser 

construída. 

3 a capacidade de evolução do usuário, ou seja, o usuário pode, à 

medida que utiliza o sistema, ter suas características alteradas, o que 

resultaria em novas janelas, possivelmente com outras formas de 

interação, caso fosse feito um novo projeto de interfface. 

Para solucionar esses probleinas, estamos propondo uma arquitetura, para 

sisteinas de consultas visuais para banco de dados orientado a objetos, que incorpora 

ações inteligentes, permitindo uma cooperação da máquina com o usuário e garantindo 

uma inell-iora no processo de realização de consultas, principalmente para usuários 

inexperientes. Especificamente, para solucionar os aspectos considerados acima, a 

arquitetusa utiliza o conceito de interfaces inteligentes, mais especificamente de 

iilterfaces adaptativas. 

A escolha do modelo orientado a objetos, para a base de dados consultada pelos 

sisteinas desta arquitetusa, ocorreu em virtude do menor conhecimento deste modelo de 

dados pelos usuários e coilsequentemente maior dificuldade de utilização e pela 

existência de um menor número de sistemas de consulta deseiwolvidos. 

Figura 4.2 - Asquitetura proposta em alto nível. 

Em um nível elevado, a arquitetura que estainos propondo pode ser vista como 

mostra a Figura 4.2. Nesta arquitetura são utilizadas quatro camadas: a camada de 
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usuários com suas interfaces coi~espondeiites, a camada do navegador da rede mundial 

de coinp~itadores, a cainada do sisteina de consulta e a camada do sisteina gereiiciador 

de banco de dados orientado a objetos(SGBD00). 

Na camada de usuários, representados pelos usuários simbólicos (A, B e C), 

existe uma interface distinta para cada usuário em questão. A coiistrução desta interface 

é feita através de decisões tomadas pelo sistema, baseadas no histórico individual de 

utilização do sistema pelos usuários. 

Dessa forma, na fase projeto da interface do sistema não se define apenas uma 

única interface capaz de atender a todos os possíveis usuários do sistema e siin uma 

iilterface básica e variações possíveis para os possíveis tipos de usuários do sisteina. E, à 

medida que o l-iistórico da utilização do sisteina pelo usuário é mantido e utilizado para 

adaptar a interface, podemos garantir que tanto a evolução do usuário, quanto a 

alteração de suas características serão incorporadas nas interfaces produzidas pelos 

sistemas desta arquitetusa. 

O navegador eiicoiitra-se entre os usuários e o sisteina, como um meio provedor 

de apresentação das interfaces. Entretanto, a arquitetura proposta é independente da 

utilização de um navegador. Sua colocação no ambiente, apresentado na Figura 4.2, 

visa ressalta que uin dos objetivos desta arquitetura é atender aos usuários que acessam 

bases de dados orientadas a objetos através da rede mundial de coinputadores e neste 

caso existe a necessidade do uso de um navegador. 

Outra cainada apresentada é a do sisteina de consultas. Este sisteina, deseilvolvido 

de acordo com a arquitetura que será proposta, realiza a comunicação entre o usuário e o 

sistema gereiiciador de banco de dados orientado a objetos(SGBD00). O sistema de 

coiisulta se diferencia dos anteriores pela utilização de coilhecimento lia coiistiução de 

suas iiitei-faces e realização das consultas. 

Como já citamos, a arquitetura proposta permitirá que o sistema coopere com o 

usuário, tomando sua tarefa mais simples de ser concretizada. Para alcançar esta 

cooperação algumas características especiais, chainadas de características de 

cooperação, foram embutidas na arquitetusa. Essas características podem ser separadas 

em três tópicos: interface, funcionalidades de cooperação e geração de consulta. 
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A iiiterface dos sistemas é a forma de comunicação com o usuário e por isso 

corresponde ao meio de cooperação mais imediato dos sistemas. Quanto mais simples e 

imediata for a iilterface do sistema, mais rápida será a concretização da tarefa pelo 

usuário. As formas de interações visuais vêm sendo preteridas pelos deseiivolvedores de 

sistemas, por permitirem essa facilidade e rapidez ineilcionadas, melliorai~do a 

comuiiicação do sistema e garantindo um primeiro iiível de cooperação. 

Muitos autores, entre os quais podemos citar HUANG(1 B 8 ) ,  defeildein que o 

sucesso e a produtividade do usuário na realização de suas tarefas computacioilais estão 

intimamente selacionados à qualidade da iilterface do sistema que ele utiliza. Por isso, a 

escolha do paradigma visual tornou-se uma tarefa iinpoi-taiite no processo de 

desei~volvimento de sistemas. 

A proposta desta arquitetura está baseada na utilização de pasadiginas visuais 

pasa todas as iilterfaces iiecessárias ao sistema de consulta, de forma que o usuário crie 

suas consultas utilizando apenas a iilteração com os elementos visuais apresentados. 

Outra caractesística de cooperação embutida na iilterface é a adaptação. O 

sistema procura descobrir que elementos o usuário ilecessita para realizar suas 

coilsultas, bem como, que elementos ele poderá necessitar para consultas posteriores. 

Essas duas caractesísticas da iilterface serão descritas de forma mais detalhada no 

decorrer desta seção. 

Ao realizar o levantamento dos sistemas de consultas visuais existeiltes na 

literatura verificamos algumas funcionalidades iilteressantes, que já promovem um tipo 

de auxílio ao usuário na realização da tarefa de coilsulta e no processo de apreiidizado 

do esquema de dados. A arquitetusa proposta mantém esse conjunto de funcioilalidades: 

3 visualização da consulta(SQL ou OQL) gerada 

3 possibilidade de armazenamento de consultas 

3 utilização de consultas salvas como componentes de outras consultas 

3 possibilidade de visualizar subesquemas ou visões do esquema 

3 criação automática dos relacionamentos entre entidades na consulta 

3 apresentação dos objetos relacionados de um objeto no resultado da 

consulta 

Outra forma de cooperação adotada nesta asquitetua é realizada sobre a coilsulta 

visual construída pelo usuário. É possível que esta consulta retome resultados ilulos, que 
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pasa usuários inexperientes consiste em uma resposta difícil de ser tratada. Para 

solucioilas este problema, a arquitetusa incorpora um processo de relaxameilto das 

coiisultas. 

O relaxamento das coiisultas pode acarretar mudanças sobre o predicado da 

coasulta(cláusu1a WHERE) elou na coleção origem de dados da coi~sulta(cláusula 

FROM). 

Na maioria das metodologias de desenvolviinento de sisteinas, a elaboração da 

iiltei-face do sistema é feita durante a fase de projeto e estas são coilstruídas de acordo 

com as funções do sistema, sem uma preocupação adequada coin o usuário que isá 

utilizar o sistema. 

O tratamento de requisitos não fuiicioiiais como desempeidlo, facilidade de 

apreildizado, facilidade de utilização, segurança e privacidade não são considerados 

adequadaiiiente no processo de desenvolvimento de sistemas (PARKER et al., 1997). 

Os requisitos deseinpeiil.io(realização da tarefa), facilidade de aprendizado e 

facilidade de utilização estão intimamente associados ao paradigma de interação visual 

escolliido para o sisteina. 

Novas metodologias, baseadas no envolviiiiento do usuário durante o processo 

de elaboração das interfaces, estão sendo deseiivolvidas. A inetodologia apresentada por 

SUTCLIFFE e MCDERMOTT(1991), por exemplo, propõe a realização do projeto de 

interface utilizando métricas simples e baseadas ein julgameiito intuitivo para 

determinar a sofisticação das habilidades do usuário e o tipo de auxílio a ser fornecido. 

Esse tipo de metodologia pode ser aplicado a sistemas com um público alvo bem 

definido, onde é possível recoihecer os usuários do sisteina. Nossa proposta baseia-se 

no total descoiiliecimeilto dos usuários do sistema e por isso é preciso estabelecer 

formas de interação, ou seja, de comunicação coin o usuário, que sejam adequadas a 

qualquer tipo de usuário, com qualquer tipo de habilidade. 

A adaptação de intesface proposta nesta arquitetura é realizada entre sessões e 

em alguns casos, de acordo coin as decisões do sisteina, durante uma mesina sessão. A 

maior parte da adaptação é baseada no coiiteúdo apresentado, ou seja, lios elementos de 

coilsulta que serão dispoiiibilizados pelo sistema ao usuário. Essa escollia é feita 
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baseada nas infornlações do modelo do usuário, na base de inetadados e no conjunto de 

regras de adaptação. 

Elemento de consulta é qualquer componente associado ao esquema de dados da 

base consultada elou à tarefa de realização de consulta, que possa ser utilizado no 

processo de criação de uma consulta em um modelo orientado a objetos. 

Assim, podemos chamar de elementos da consulta as classes, atributos e 

métodos do esquema de dados, bem como os operadores da linguagem de consulta OQL 

e as consultas armazenadas deste usuário. Exceto o último elemento citado, todos os 

outros são iildispensáveis ao processo de coilstrução de consultas no modelo orientado a 

objetos. 

A adaptação entre seções ocorre na iniciação do sistema de consulta pelo 

usuário. Neste momento, o sistema descobrirá a pai-tir de iiiferêilcias à sua base de 

conhecimento que iiiformações devem ser apresentadas ao usuário em questão. O 

objetivo principal desta adaptação é criar uma interface que apresente os elementos de 

consulta "corretos" para o usuário criar suas coilsultas. 

A adaptação durante uma mesma sessão ocorre eiquanto o usuário utiliza o 

sistema de coiisulta e tem como objetivo principal melhoras a interface de coiisulta, 

aumentando ou dimiiiuiiido o volume de informações apresentadas, preveildo que 

elementos de coilsiilta o usuário poderá acessar no futuro próximo bem como que 

elementos ele não irá mais acessar. Essa forma de adaptação é baseada no nível de 

aceitação que o usuário demoiistrou com relação aos elementos de coiisultas já 

apresentados. 

Com estas inelhorias realizadas na interface, o usuário aumenta de forma gradual 

o seu conheciineilto sobre o esquema de dados consultado e o sistema coilstrói 

interfaces de consulta cada vez mais próximas do ideal para o usuário. 

É perfeitamente possível e aceitável que o sistema "erre" ao criar a interface do 

usuário. Como o sistema aprende à medida que é utilizado pelo usuário, as primeiras 

interfaces produzidas podem não atender aos requisitos desejados pelo usuh-io, ou seja, 

elementos de consulta que o usuário deseja utilizar não são apresentados, por isso, é 

indispensável que a interface permita que o usuário adicione e retire elementos de 

consulta da interface. 

Dentre os elementos de consulta que o sistema seleciona para um determinado 

usuário, encontram-se também os relacionamentos. Resolvemos realizar uma junção 
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entre a fuiicioiialidade de criação automática dos relacionainentos e a adaptação. 

Somente os relacionamentos selecionados para o usuário serão criados 

automaticamente, os demais devem ser explicitamente estabelecidos pelo usuário. 

Outra forma de adaptação menos explorada neste trabalho está baseada ila 

inclusão e remoção de elementos de interface. Elementos de Interface são os 

componentes visuais, como botões, painéis, quadros de texto, caixas de listas eiitre 

outsos, que podem ser apresentados em uma interface. 

4.2.3 Relnxnmento cln Consulta 

Relaxar uma cons~dta consiste em alterá-la aumeiltaiido a gania de resultados 

possíveis a fim de garantir resultados úteis ao usuário. Situações onde as consultas 

podem ser modificadas são as seguintes: quando uma coiisulta retorna um valor nulo e 

quando uma consulta está errada, ou seja, a consulta visual não pode ser traduzida em 

uma consulta declarativa. 

No primeiro caso, será realizado um relaxamento da consulta buscando aumentar 

o escopo dos possíveis resultados, fornecendo resultados aproximados ao que foi 

requisitado. Já no segundo caso, um tratamento de correção da coilsulta é necessário. 

Na literatura encontram-se retratadas alguns formas de implementação de 

relaxamento de consultas para o modelo de dados relacional. CHU et. a1.(1993) 

desenvolveu uma estrutura, chamada de árvore abstrata de tipos, composta por árvores 

de abstração sobre as relações, sobre tuplas das relações e sobre os valores dos 

elementos das tuplas. Esta estrutura de dados é utilizada em conjunto com regras que 

determinam como e quando o relaxaineilto da consulta deve ser efetuado. Outra 

proposta é apresentada por RAMOS et a1. (1 996), baseada na utilização de duas bases 

de coidieciinento. Uma base coiitéin informações sobre o domínio da aplicação, as 

relações, atributos, domínio dos atributos, chaves e outros. A outra base contém as 

regras para realizar as transformações nas consultas 

O relaxamento de consultas é mais um mecanismo de cooperação eiitre o 

sistema e o usuário baseado na inanuteilção de iilformações de coiilieciinento. 

Individualrneiite esse tipo de cooperação reduz o coiheciinento sobre a linguagem de 

consiilta necessário ao usuário e ainda permite um aprendizado do esquema da base de 

dados consultada, a partir das respostas produzidas. 
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Em conjunto com as outras características apresentadas, paradigma visual, 

adaptação da interface e fuilcionalidades que auxiliam o usuário, podemos obter 

sistemas que melhoram a realização da tarefa de consulta em banco de dados orientado 

a objetos por usuários inexperientes. 

4 3 Arquitetura 

A proposta deste trabalho é definir uma arquitetusa para o desenvolviineilto de 

sistemas de consultas visuais que sejam capazes de tratar diversos tipos de 

coiilieciinento(usuário e tarefa) para garantir uma cooperação do sistema com o usuário. 

Nossa arquitetura, apresentada na Figura 4.3, é baseada eni módulos com 

objetivos específicos. Essa divisão foi necessária em virtude da variedade de tiyos de 

inforinação que precisam ser considerados, informações de conhecimento, de interface e 

de Linguagem de consulta. 

Outra virtude obtida com a separação em módulos é melhorar o 

deseilvolvimento e a manutenção dos sistemas e possibilitar a troca de inódulos, em 

caso de necessidade de alteração. Estes inódulos se comunicam através de protocolos 

pré-estabelecidos. 

Para im mellios entendimento da asquitetma a ser proposta, torna-se necessário 

apresentar algumas associações realizadas na Figura 4.3 entre as formas gráficas 

utilizadas (representação) e a denominação utilizada para referenciar estes 

eleinentos(sigilificado). Assim, os elenlentos representados pelo retângulo cheio 

correspoildein aos módulos da arquitetusa, que podem participar de um agrupamento 

representado por um retângulo maior. A linha tracejada coin pontos representa uma 

camada da arq~~itetura, a liid~a tracejada com segmentos d i c a  ~im agrupanleiito de 

elementos que não são inódulos, as setas indicam a troca de mensagens entre os 

elementos, módulos ou camadas, através do uso de um protocolo de coin~micação, e os 

elementos ovais indicam componentes fora do nosso escopo de deseiivolvimento, ou 

seja, "pré-fabricados" externamente e necessários à arquitetusa. 

As camadas foram utilizadas como forma de facilitar a apresentação e o 

entendimento da arquitehu-a. Elas agrupam módulos que se comunicam coin as mesmas 

camadas e que possuem funcionalidades semelhantes. Assim, os inód~ilos que de 

alguma forma interagein com a interface foram agrupados em uma camada chamada 

Camada de Interface. Os inódulos que lidam com o conhecimento e tomam decisões 
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que interferem na tarefa do usuário estão agrupados ein uma camada chamada Camada 

de Conhecimento e fiiialiiieiite os inódulos que fazem a coisversação com os 

componeiites externos à iiiterface, a máquina de inferêiicia e o SGBD, estão agrupadas 

lia camada chamada de Camada de Tradutores. 

I Observador 11 Apresentador I Cons@utor de I Apresentador I 

Camadade i 
Conhecimento ! 

Figura 4.3 - Asquitetusa para Sisteinas de Coiisultas Visuais com Iisterfaces 

Inteligentes. 

Na Camada de Interface existe um módulo isolado chamado de Observador e 

uiii agr~ipameiito de módulos que coiitéin Apresentador de Interffnce, Construtor de 

Consultas e o Apresentador de Resultados. O inódulo Observador iião pai-ticipa do 
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agr~ipainento, pois ao contrásio dos demais, não interfere diretamente na interface, 

atuando como um vigia das ações do usuário na interface e infoi-inando-as à Camada de 

Conhecimento. 

Na Camada de Tradutores torna-se mais visível a vantagem do desenvolvimento 

da arquitetura em inódulos, pois caso ocorra alguma alteração nos elementos externos, 

somente os inódulos desta camada precisam ser alterados ou especializados. 

Os inódulos desta camada são responsáveis pelos processos de criação e 

inanuteiição da interface inteligente de consulta. A maioria dos inódulos desta camada 

atua sobre a interface modificando-a, incluindo ou removendo representações visuais 

dos elementos de consulta ou elementos de interface. 

4.3.1.1 Módulo Observador 

Este inódulo é responsável por obseivar as interações do usuário com o sistema. 

Essas interações são transformadas em informações e passadas para a camada de 

conheciinento que irá processá-las e determinará as ações a serem realizadas. Pai-te 

dessas inforinações são utilizadas para constiução e alteração do modelo do usuário. 

Interações relativas à interface do sistema de consulta são capturadas por este 

módulo com exceção das interações realizadas para consti-ução da consulta. 

A Tabela 4.1 apresenta o conjunto de mensagens que este nlódulo é capaz de 

tratar. Podemos perceber que todas têm origem na interface, ou seja, na interação do 

usuário com o sistema. Essas inensageils reproduzein as funcioilalidades que o sistema 

deve apresentar para garantir as características de cooperação descritas anteriormente. 

Uma das características de adaptação da interface é baseada na seleção de 

elementos de consulta que serão apresentados aos usuários. Entretanto, principalmente 

nas primeiras interações do usuário com o sisteina, essa seleção pode não atender às 

necessidades do usuário, por isso, é necessário permitir a adição e remoção de 

eleineiitos de consulta à interface. 
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Tabela 4.1 - Protocolo entrada do Módulo Observador 

4.3.1.2 Módulo Apresentador Interface 

Este inódulo é respoiisável por atender as requisições de alteração da iiiterface 

do usuário proveilieiites da camada de conheciineilto. É sua função decidir, de acordo 

coin o paradigina visual adotado, como os eleiiientos de coiisulta devem ser 

apreseiitados, ou seja que elemento visual deve ser utilizado ein cosrespoiidêiicia ao 

elemento de consulta que foi determiilado para apresentação e em que local deve ser 

inserido. Ao mesmo tempo, ein caso de retisada de eleinentos, é fimção deste inódulo 

reorganizar a intesface. Ein ambos os casos, deve procurar mantê-la aiiligável e de fácil 

utilização pasa o usuário. 

Este iiiód~ilo trata as ineilsageils apresentadas na Tabela 4.2. 
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Todas essas ineilsagens de entrada no inódulo apresentador de interface geram 

um ineilsagein de saída associada, destinada à interface. Essas mensagens de saída 

deterininain a realização efetiva da operação deteriniilada na ineilsagem de entrada. 

Por exemplo, para a ineilsagem Apresentar elemento de consulta, após o 

processainento efetuado neste módulo, una  mensagem de saída é gerada e enviada a 

interface determinando a apresentação do um elemento visual correspondente ao 

elemento de consulta. 
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4.3.1.3 Módzdo Apresentador Resultados 

A consulta construida pelo usuário é enviada à camada de conhecimento e 

processada pelo SGBDOO. As respostas produzidas por esta consulta são tratados pela 

camada de coirheciinento e quando este processo estiver completo os sesiiltados são 

enviados à canada de interface para serem apresentados. 

Na camada de interface, o inódulo apresentador de resultados organiza e 

apresenta ao usuário os res~iltados obtidos pela consulta. Este inódulo determina o 

paradigina visual a ser utilizado e a forma de apresentação, garantindo a navegação 

pelos relacionamentos dos objetos recuperados. 

A Tabela 4.3 apresenta as mensagens tratadas por este módulo : 
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Do mesmo modo coino acontece no módulo apresentador de interface, 

mensagens de saída associadas às mensagens de entrada do inódulo apresentador de 

res~iltados são geradas para a interface. 

Nesta arquitetura não fixamos nenhum paradigma visual de apresentação dos 

resultados, estabelecendo somente a navegação entre os relacionainentos recuperados na 

consulta realizada. 

4.3.1.4 Módulo Construtor de Consultas 

Neste inód~ilo da Camada de Iilterface são constr~lídas as coilsultas visuais, 

baseadas na organização de eleineiltos visuais, e capturadas as hterações do usuário 

com o sistema relativas à consulta, que são: o processo de coiistrução da coiisulta visual, 

visualização da coiisulta declarativa gerada(funciona1idade cooperativa) e alteração de 

parâinetros da consulta. 

Para cada base de dados dispoiiibilizada pelo sistema, um dicionário de 

elementos visuais tem que ser criado. Estes dicionário contém a representação visual 

que será utilizada pasa todos os elementos de coils~dta dos tipos: classes, atributos, 

inétodos e operadores. 

A combinação desses elementos visuais, de acordo com as regras estabelecidas 

neste il~ódulo, serão traduzidas em coilsultas válidas para o modelo orientado a objetos. 

Podemos dizer que esta combinação gera uma sentença de eleineiltos visuais. 

As regras pasa a criação de sentenças válidas serão apresentadas a seguir. Essas 

regras estão separadas pelos tipos de elementos de consulta que podem ser adicionados 

a Liiina sentença: 

9 Adição de classes 

As classes podem ser adicionadas às sentenças com dois objetivos 

distintos: 

estabelecer a coleção origem dos dados 

O primeiro elemento a sei- adicionado a uma sentença deve ser 

uma classe. A coleção associada a esta classe será utilizada coino 

fonte de dados para a operação da consulta. 

> realizar navegação 
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Quando o objetivo é realizar uma navegação, a classe pode ser 

adicionada à senteiiça e em seguida o relacionamento que permite 

alcaiiças esta classe será criado autoniaticainente pelo sistema ou 

adicionado pelo usuário. 

3 realizar uma juiição 

Para realizar uma junção é preciso adicionas a classe em seguida a 

um operador de coinparação(>, <, >=, <=, =, !=), construindo o 

predicado. 

3 Adição de relacionamentos 

Os relacioiiainentos podem ser adicioiiados à senteilça desde que a 

classe origem e a classe destino do relacioiiaineiito já componham a 

sentença. Através da inserção dos relacionamentos, garante-se o processo 

de navegação, descrito na linguagem OQL. Além disso, permite acessar 

novos eleineiitos de coilsulta(atributos, inetodos e classes) que podem ser 

utilizados na constiução do predicado da consulta. 

3 Adição de atributos e ou métodos 

Os atributos e métodos de uma classe podem ser adicionados à 

sentença desde que a classe correspondente já telilia sido também 

adicionada à sentença. 

3 Adição de operadores 

Os operadores podem ser adicionados em seguida à uma classe, 

atributo, método, coiisulta armazenada ou outro operador. Esta regra 

necessita de uma especialização de acordo com o tipo dos operadores, 

pois nem todos os operadores se aplicam a todos os tipos de eleinentos de 

consulta. Por exemplo, não coilstituí uma regra válida adicionar um 

operador de comparação seguido a outro operador de comparação. A 

seguir vamos apresentar as regias para cada tipo de operador 

individualmente. 

3 Operadores de comparação(>, <, >=, <=, =, !=) 

Devem ser aplicados entre elementos de coiisulta do mesmo 

tipo(nu1nérico ou cadeia de caracteres) quando se deseja obter valores 
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do tipo verdadeiro ou falso. São utilizados para conlpor os predicados 

das consultas. 

9 Operadores de agregação(suin, avg, count, miil, inax) 

Devein ser aplicados precedeiido eleinentos de cons~ilta que 

retorilein coilj~intos de tipo iiuinérico, com exceção do operador count 

que deve ser aplicado antes de elementos que represeiitem conjunto de 

eleinentos, que pode ser um atributo, inétodo, coilsulta arinazeilada ou 

a própria consulta que está sendo coilstruída. Neste caso, deve ser 

inserido no início da seiiteiiça. 

9 Operadores de coleção(fíi.st, last, iil) 

Devein ser aplicados precedendo eleinentos de consulta que 

retorilein conj~mtos . 

k Operadores de agr~ipamento(group by) 

Deve ser aplicado após um elemento que retome um valor 

atômico. A coleção de eleinentos que será agrupada é aquela que 

contém o eleineiito com valor atôinico. 

9 Operadores de ordenação(order by) 

Deve ser aplicado após um eleinento que retome wn valor 

atôinico. A coleção de eleinentos que será ordenada é aquela que 

contém o eleinento com valor atômico. 

Ao garantir essas regras de coilstrução de sentenças visuais, o módulo 

Coilstr~itor de Consultas garante a criação de coilsultas sintaticainente corretas pelo 

usuário, realizando desta forma uma cooperação implícita neste processo. 

Para verificar as restrições de cada regra de criação de senteilças, o inódulo 

requisita inforinações sobre o esquema de dados coilsultado à cainada de coiihecimento, 

como pode ser visto pelas mensagens do OQLBot provenientes deste inódulo. 

Além de garantir a correta coilstrução das sentenças visuais, este inód~ilo 

tainbéin atende as seguintes ineilsageils de entrada descritas na Tabela 4.4 a seguir: 



Arquitetura y a m  Sistemas de C017sultas Visuais eni SGBD-OO,r com Intelfaces Inteligentes 

Tabela 4.4 - Protocolo entrada do Módulo Construtor de Consultas. 

Os inódulos desta camada utilizam em sua denoininação o sufixo Bot, definido 

por A - I W T Z  et. al. (1994) como Software Robot para utilização em sistemas que 

apresentem algum tipo de inteligência para tomada de suas decisões e auxílio ao 

usuário. Esses módulos apresentam características de agentes inteligentes. 
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4.3.2.1 IntBot 

Este módulo é sespoilsável pela tomada de decisões relativas à constiução das 

interfaces. Ele apresenta uma iilteração muito foi-te com a máquina de inferêilcia através 

da cainada de tradutores. A pai-tir das respostas produzidas pela máquina de inferência e 

obtidas por este inódulo, pela camada de tradutores, é possível determinar que 

elementos de consulta devem ser apresentados pela camada de interface. 

A adaptação proposta nesta arquitetura pode ocorrer em duas etapas distintas: 

entre seções distintas de uso do sistema pelo usuário ou durante iiina mesma sessão. Ein 

ambos os casos, a ináquina de inferência é requisitada por este inód~ilo e através de suas 

infesências, baseadas nos dados do modelo do usuário, ilas iiSormações da base de 

inetadados e nas regras de adaptação, é possível determinas como a adaptação deve ser 

realizada. 

A adaptação entre seções distintas é caracterizada pela construção de uma nova 

interface, enquanto a adaptação em Lima mesma sessão é caracterizada pela inodificação 

de uma interface já apresentada ao usuário. Duas formas de adaptação durante  una 

inesina sessão foram definidas nesta arquitetura: através de faixas de adição e por 

proximidade. 

Para cada esquema de dados são definidas "iYY faixas de valores(<iniili,inaxi>, 

<inin2,max2>, ..., <inii~,,,inax,,>) não disjuiltas e o usuário terá "11" níveis de 

adição(l,2,3, ..., 11). A faixa de valores e o nível de adição do usuário possuem uina 

associação, de forma que o iiível de adição 1 correspoilde a faixa de valores 

<iniili,inaxi>, o nível de adição 2 corsesponde a faixa de valores <in&,inaxp, e assim 

sucessivainente. 

Cada eleinento de consulta é classificado com um valor, chamado faixa de 

adição, que pei-tence a uina dessas faixas de valores. Quando o IntBot deternliiiar a 

adaptação da interface por faixa de adição, serão enviados para à cainada de interface os 

elementos de consulta que apresentam um valor de faixa de adição que esteja entre a 

variação de valores possíveis, correspoildeiite ao iiível do usuário. 

De acordo com a aceitação dos elementos adicionados, o nível de adição do 

~lsuário pode aumentar ou diminuir. Em caso de aunleiito do nível de adição, novos 

eleinentos de consulta são adicionados à interface, no caso de redução do nível de 

adição do usuário, os elementos de coilsulta correspondeiites a faixa de valores 

associada ao nível são retirados da interface. 



Arquitetura para Sistenms de Consultns Visuais em SGBD-OO,y com Interfaces Inteligentes 

Outra forma de adicionar novas classes à interface é através da adição de classes 

próximas às classes mais utilizadas. Para esta adaptação, são definidos conjunto de 

proximidades, ou seja, conjuntos de classes consideradas próximas à classe avaliada, 

para cada classe do esquema. Esses conjuntos são ordenados para que possam ser 

adicionados à interface do usuário de forma gradual, ininimizando as desvantagens da 

adaptação durante uma mesma sessão, citadas no capítulo anterior. Novamente, de 

acordo com a aceitaqão do usuário, este processo pode avançar ou regredir. 

Este inódulo trata as seguintes mensagens apresentadas na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Protocolo entrada do IntBot. 

4.3.2.2 OQLBot 

A tendência é que todos os SGBDOO utilizem a OQL(CATTEL,1997) como 

liiiguagein de consulta, por isso adotamos o termo OQL para nomear este inódulo. 
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Este inódulo é responsável por trai~sfomar a sentença de eleineiitos visuais que 

o usuário coiistrói lia camada de interface em uma consulta em liiiguagein declasativa. 

Na realidade, este inód~ilo particiona a sentença de elelilentos visuais nas cláusulas de 

uma coslsulta OQL, obtém as inforinações iiecessárias a cada cláusula e envia para o 

Trad~ltor de Dados coilstruis a consulta, de acordo com a linguagem de consulta 

utilizada no SGBDOO. As variações que podem ocoi-rer entre as linguagens são 

pequenas, iiorinalmente as cláusulas se mantêm, sendo organizadas de foma  diferente 

da utilizada na OQL elou com palavras chaves um pouco distintas. 

Caso a consulta construída a partir da sentença de elementos visuais produza 

resiiltados vazios, o relaxainento da consulta será efetuado. Essa alteração pode ser 

realizada em duas etapas: no predicado da coiisulta(clá~~sula WHERE) ou na coleção de 

busca dos dados(cláusu1a FROM). 

No primeiro caso, iilforinações arinazeiiadas na base de inetadados são 

~itilizadas. Os atributos de todas as classes do esquema de dados são agrupados, 

coiistituindo o conceito de tópico(RAM0S et. al., 1996). Em cada tópico são definidos 

grupos de valores possíveis de ocorrer no atributo, com uma semântica associada. 

Através desses grupos é possível realizar o relaxamento do predicado. 

Como exemplo, vamos supor u n a  classe Vôo com um atributo hora de saída. É 

possível criar para este atributo um tópico chamado período. Neste tópico, quatro 

gi-~ipos distintos de períodos são criados, manhã, tarde, noite e madrugada e os possíveis 

valores são definidos para cada grupo. Assim, para o grupo maiiliã podemos defiilir que 

o atrib~~to pode variar entre seis horas e meio dia, para tarde entre meio-dia e dezoito 

horas, noite entre dezoito horas e meia-noite e madrugada entre meia-noite e seis horas. 

Assisn, suponha que o predicado Vôo.liora de saída > 9:00 esteja sendo 

relaxado. Inicialmente deve-se obter o tópico associado ao atributo, e em seguida o 

gr~ipo em que o valor utilizado se enquadra. O predicado então é alterado para Vôo.liora 

de saída > 6:00 e Vôo.liora de saída < 12:OO de forma que, não só os vôos que pai-tein 

após às nove horas, mas sim durante todo o período da manliã sejam considerados pela 

consulta. 

A segunda possibilidade de relaxaineiito de consulta é efetuada utilizando-se a 

llierarq~iia de classes do esquema de dados coilsultado. Estas inforinações são obtidas 

do SGBD, através da camada de tradutores. Esse tipo de relaxamento é um pouco mais 

difícil de se concretizas, pois é preciso que n e i h n  atributo da classe mais especializada 
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seja utilizado na consulta. Para apresentar nosso exeinplo, suponha a hierarquia de 

classes apresentada na Figura 4.4. 

Baseado nesta hierarquia, vamos supor que o usuário construísse uma coilsulta 

para selecionar os vôos com local de saída igual "Rio de Janeiro" e local de chegada 

igual ccBúzios" . Ao submeter a consulta à base de dados, o resultado obtido é vazio, e o 

processo de relaxainento da consulta será disparado pelo inódulo OQLBot. Vainos supor 

então que o inódulo ao realizar coi~sultas as suas regras de relaxaineilto, decidisse 

aplicas a seg~u~da forma de relaxainento, baseada na hierarquia de classes. 

Meio de Transporte 

hora de saída 
hora de chegada 
local de saída 
local de chegada 

I Ônibus 

número pedágios 

Figura 4.4 - Hierarquia de classes 

Ao analisar a hierarquia de classes apresentada na Figura 4.4 podemos verificar 

que existe uma classe superior à classe utilizada lia coilsulta e que todos os atributos 

utilizados na consulta pertencem a esta classe superior, portanto é possível modificar a 

coilsulta pasa que a origem dos dados seja a coleção de elementos da classe superior, 

ficando a consulta da seguinte forma: selecionar os meios de transporte com local de 

saída igual "Rio de Janeiro" e local de chegada igual "Búzios". 

Ao executar esta coilsulta é possível que o resultado não seja mais nulo, pois 

além dos vôos, os ônibus também serão verificados com relação ao predicado da 

consulta. 
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Dessa forma, a partir desses exemplos, é possível verificar que existem casos em 

que o relaxaineiito fori~ece informações iinpoi-tailtes ao usuário, sem que ele as telha 

requisitado diretamente evitando a coilstiução de uma nova consulta. 

O processo de relaxamento é guiado pelo coiljunto de regras de relaxamento 

armazenadas na base de conhecimento. 

A Tabela 4.6 apresenta as mensagens tratadas por este módulo: 
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Tabela 4.6 - Protocolo entrada do OQLBot. 

As três primeiras mensagens fornecem informações sobre a consulta realizada 

pelo usuário. Essas infosmações se trailsformarão em dados de coiihecimento e serão 
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armazenados no modelo do usuário. A quarta mensagem informa ao inódulo OQLBot a 

seqiiência de eleinentos visuais da coilsulta criada pelo usuário. As demais mensagens 

tem corno funcionalidade garantir as regras de constiução de sentença de elementos 

visuais do inódulo Coilstrutor de Consultas. Essas mensagens são passadas ao Tradutor 

de Dados para que suas hforinações sejam requisitadas ao SGBD. 

4.3.3 Camada de Tradutores 

Esta camada é responsável por realizar a con~unicação da camada de 

conl~eciinento com os coinponentes "externos" ao sistema, a ináquina de inferêiicia e o 

SGBD. 

4.3.3.1 Tkzdutor de Conhecimento 

Este inódulo é respoiisável diretamente pela comunicação com a máquina de 

inferênciaY realizando a tradução das perguntas enviadas pela camada de coiilieciineiito 

em hferências compreendidas pela máquina utilizada. 

Este módulo é capaz de compreender as mensagens apresentadas na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 - Protocolo entrada do Tradutor de Conheciinento. 
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Na mensagem "Inferir a máquina de inferêiicia" estão subentendidas as diversas 

perguntas determinadas pela inódulo IntBot para determinas a construção da interface de 

coiisulta do usuário, como: Que eleineiitos(de consulta e de iiitesface) devem ser 

apresentados ?, Que eleinentos(de consulta e de iiitesface) devem ser retirados da 

iiiterface ? e ainda Que elementos(de consulta e de inteiface) devem sei adicionados à 

iiiterface ? 

4.3.3.2 Tradutor de Dados 

Este inódulo trata as mensagens apresentadas na Tabela 4.8. 
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Sua função é realizar a mediação de dados, operando como interlocutor entre a 

camada de coiheciinento e o SGBDOO. 

As três primeiras mensagens são utilizadas para a obtenção de iufomações sobre 

o esquema da base de dados coilsultada para que o módulo OQLBot realize o 

relaxamento da consulta. As duas seguintes estão relacionadas à coiisulta criada pelo 

usuário e a sexta meilsagein é relacionada à apresentação dos relacioilaineiltos que 

coinpõein o resultado de uma consulta. As demais meilsageils são pai-a a construção de 

sentenças visuais sintaticamente corretas. 

Este componente faz paste da arquitetura básica dos agentes inteligentes e tem 

como hcionalidade obter respostas às questões enviadas pela Camada de Tradutores, 

através da manipulação dos dados da base de conhecimento. 

4.3.5 Modelo c10 Usuíírio 

Contém as informações individuais de cada usuário, permitindo desta forma a 

tomada de decisões na adaptação da interface e no relaxamento das coilsultas. Para 

deterininar que tipo de informações são relevantes ao processo de realização de 

coizsultas foram avaliados os trabalhos de CATARCI et. a1.(1991) e MAYHEW(1992) e 

elucidados os seguintes fatores : 

9 importância da tarefa para o usuário 

3 tipo de ucesso do usuário(opciona1 ou obrigatório) 

3 experiência do usuário na tarefa 

9 experiência do usuário no sistema 

3 j?equência de acesso do usuário 

9 tipo de consulta realizada pelo usuário(7.epetitivas ou 

extemporâneas) 

9 conzplexidade da consulta 

Avaliando a tarefa de realização de coilsulta, sentimos a necessidade de 

adicionar outras informações sobre a tarefa realizada pelo usuário. Essas informações 

apresentam uin lzistórico de utilização do sistema e também de acesso a base de dados, 

possibilitando que o sistema decida que inforinações devem ser disponibilizadas ao 

usuário. 
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Além desses fatores, alguns outros foram adicionados: 

9 número médio de operadores utilizados 

P número médio de classes utilizadas 

9 número de consultas realizadas 

9 número de acessos realizados 

P classes, operadores e relacionamentos usados pelo usuário 

9 as alterações que o usuúrio processou na interface 

9 as alterações que o sistema processou na interface 

9 momento no tempo em que as alterações se realizaram 

9 a aceitação das alterações de interffnce que o sistema realiza para 

o usuúrio 

O modelo de usuário desta arquitetura é individual, evolutivo, restrito à tarefa de 

realização de consultas, tendo suas informações amazenadas como ilúineros e pesos. 

4.3.6 Regras de Adaptaçiio 

As regras de adaptação são utilizadas pela máquina de inferêilcia para decidir o 

que deve ser apresentado ao usuário em sua interface, tanto ao iniciar a sessão do 

sistema de coiisulta quanto durante uma sessão. Utilizando a base de regras em conjunto 

com o modelo do usuário e os inetadados é possível responder às inferêiicias 

apresentadas lia Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 - Conjunto de inferências respondidas com o uso da Base de Regras de 

Adaptação 
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A constiução da base de regras para adaptação é feita de forma livre pelos 

sistemas implementados de acordo com esta arquitetura. Para tornar viável a utilização 

das regras de adaptação é iinpoi-tailte que elas sejam iildependentes do esquema de 

dados ~itilizado. 

Assim, propomos a defuição de conceitos, que possam ser utilizados para 

caracterizar os elementos de consulta, independente do esqueina de dados. Assim, a 

partir de u n a  pré-classificação dos eleinentos de coilsulta, de acordo com esses 

coiiceitos, a ináquina de iiiferência será capaz de informar quais elementos devein ser 

apresentados. Essa pré-classificação criará grupos de elementos de consulta, onde os 

elementos de um inesino grupo apresentem afinidades com relação aos usuários deste 

esquema de dados. 

Caso seja indispensável a criação de regras dependentes do esquema de dados, 

sugerimos a criação de uma segunda base de regras de adaptação, que será utilizada pela 

máquina de iiiferência soineilte na realização de consultas a base de dados 

correspoiidente. 

Tanto as regras para adaptação da interface entre sessões distintas, quanto 

durante uma niesnia sessão devem ser baseadas na existência desses conceitos. 

As regras de relaxaineiito são utilizadas pelo OQLBot através da ináquina de 

iiiferência para determinar como deve ser realizado o processo de relaxanleilto de uma 

determinada consulta. O conjunto de dados que abastece essas regras são a hierarquia de 

classes do esqueina coilsultado e a base de inetadados. 

As inferências realizadas sobre esta base de regras são apresentadas na Tabela 

4.10 a seguir: 

Tabela 4.10 - Conjunto de inferências respoildidas 

com o uso da Base de Regras de Relaxamento. 
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Esta base de dados armazena dados sobre o esquema de dados a ser consultado e 

é utilizada pelos dois módulos da Camada de Conhecimento para realização de suas 

tarefas iiiteligeiites. Ao contrário do modelo do usuário, os dados contidos nesta base 

não são alterados pelo sistema. 

O profissional responsável pela construção da base de metadados deve possuis 

bons conhecimentos na área de banco de dados orientado a objetos e também no 

esquema da base de dados que será consultado. Para cada esquema de dados, uma base 

de inetadados deve ser coiistruída. 

Metaclasse 

inediçãoConceitoClasse* 

faixaAdicaoClasse* 

l,n 1,l 
- pertence - 

o, 1 
I 

pertence 

cardinalidade 

inediçãoConceitoRelaciona~nento * 
faixaAdicaoRelacionainento* 

I 

proximidades 
faixaAdicaoMétodo* 

I 

I 

Metaoperadores 

0,n 

Figura 4.5 - Esquema da base de Metadados 

0,n 0 P  r" 
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Na Figura 4.5 apreseiitainos o esquema de dados da base de metadados. 

Podemos verificar que existem iiiforniações neste esquema de dados que serão 

utilizadas pelos dois inódulos da camada de coiilieciinento: 

9 pelo módulo OQLBot, para o relaxamento da consulta. 

9 pelo módulo IntBot, em conjunto com as informações provenientes do 

Tradutor de Conhecimento para construçlío e manutenção da 

inteiface do usuário. Os atributos utilizados para esta tarefa estão 

assinalados com o símbolo *. 

As classes "Tópico" e "Grupos" são utilizadas para realizar o relaxamento da 

consulta, na primeira forma defiiiida pelo OQLBot. Os atrib~itos são classificados eni 

tópicos, sendo que atributos diferentes podein fazer parte de um mesmo tópico e os 

tópicos podein ser agrupados em outros tópicos. A classe "Gr~ipos" apresenta o 

agrupamento de valores possíveis para os atributos, armazenando ein "variaçãoValores" 

os possíveis valores de cada grupo do tópico relacionado. 

AS classes com prefixo "Meta" arinazeiiain meta informações sobre os 

elenientos de consulta associados. Os atributos com o sufixo "Associado(a)" 

asniazenani qual o elemento do esquema de dados a que o objeto se refere. Os atributos 

com o prefixo "faixaAdição" são utilizados para a adaptação da interface durante uma 

sessão do usuário. 

Os atributos com o prefixo "mediçãoCoiiceito" são utilizados para classificar os 

eleinentos de consulta de acordo com os conceitos, criados para as regras de adaptação. 

Através deste atributo é que se realiza a pré-classificação dos elementos, permitindo ao 

niódulo IntBot selecionar o grupo de eleinentos de consulta correspoiideiite ao conceito 

determinado para apresentação pelo Tradutor de Conhecimentos. 

Na classe "MetaClasse" o atributo proximidades é utilizado para realizar a 

adaptação da interface durante unia sessão já descritos no iiiódulo IntBot. 

Na classe "MetaRelacionainento" o atributo "nome" informa o nome do 

relacioilainento na classe origem, o atributo "classeDestino" idorina qual a classe 

objetivo deste relacionamento e o atributo "cardinalidade" como é a relação entre a 

classe origem e a classe destino do relacioiiainento, no que se refere a quantidade de 

elenientos da classe destino. A cardinalidade pode ser do tipo 1 : 1 indicando a existência 

de um único objeto da classe destino ou 1:ii iiidicaiido uin conjunto de objetos da classe 
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destino. Essas informações são utilizadas para a geração da consulta declarativa pelo 

OQLBot. 

4.4 Con ckusão 

A grande difusão de iilformações, através da utilização da rede inundial de 

coinputadores, aliada a maciça utilização de coinputadores pelos mais diversos usuários 

foi o grailde fator impulsioiiador do estudo de sisteinas de consulta capazes de atender 

inell-ior a usuários iilexperientes. 

Ao propor esta asquitetura, preteildeinos solucionar alguinas falhas desse rápido 

processo de difusão dos coinputadores e dos sistemas de bases de dados entre usuários 

não especialistas ein iiifor~nática, atacando principalmente o processo de coilstrução de 

coilsultas. 

As bases de regras, da forma como foram idealizadas iiesta arquitetura, são 

independentes do esquema de dados que esta sendo coilsultado. Caso haja iiecessidade 

de definição de regras específicas para uin esquema de dados, deve-se utilizar uina base 

de regras separada, para não restringis o sistema de coilsulta. A inesina idéia pode ser 

utilizada para a base de inetadados. 

Coin relação aos critérios de classificação de sistemas de coiisulta apreseiitados no 

capítulo sobre Sistemas de Consultas Visuais, podemos dizer que a arquitetura proposta 

knpriine aos sistemas construídos algumas características relacioiladas a esta 

classificação. 

A estratégia de iilteração utilizada na atividade de compreensão do doiníiiio de 

interesse da consulta é a de refiilaineilto de cima para baixo, já que o processo de 

adaptação da iilterface durante uma mesma sessão caracteriza-se, entre outras 

atividades, por aumentar o ilúinero de eleineiltos apresentados ao usuário expaiidiiido 

sua visão do esqueina de dados da base consultada. Já ila forinulação da consulta, a 

asquitehua caracteriza os sistemas por utilizar subcoi~sultas, coinpoiido conceitos 

interinediái-ios e podeinos dizer também que alguinas idéias do conceito de navegação 

lia parte iiiteilcioilal do esqueina são utilizadas, já que os relacioilaineiltos entre as 

classes são explicitanleilte utilizados na criação da consulta. 

O arinazeiiaineilto e a reutilização de consultas é implantado iiesta arquitetura, de 

forma que o usuário possa salvar coilsultas realizadas e alterar seus parâinetros durante 
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a nova execução e ainda utilizar uma consulta arinazeiiada como paste de uma nova 

coiisulta coilstruída. 

A adaptação do sistema ao usuário é a característica mais inascaiite desta 

asquitetusa e portanto será obtida nos sistenlas a serem deseiivolvidos. Ao contrário dos 

demais sistemas apresentados, as facilidades dos sistemas ocorrem no sentido sistema 

usuário e iião no sentido iiivesso. 



Capítulo 5 - Protótipo 

A irnplementação de um sistema de consulta, baseado na arquitetura descrita 

no capítulo anterior, será apresentada iieste capítulo. Esta impleineiltação foi 

desenvolvida utilizando-se a linguagem JAVATM, como linguagem de programação e 

de criação das interfaces visuais, a máquina de iilferência ESSLN(LE,V.T., 1990) e 

o Gerente de Objetos Arinazeilados(GOA++) (MAURO, 1998) deseiivolvido na 

COPPE, para acesso a bases de dados orientada a objetos. 

Este capítulo encontra-se dividido em quatro seções. A primeira seção é uma 

introdução à iinplemeiitação realizada, ressaltaildo principalmente as características 

de cooperação descritas para a arquitetura que foram implementadas neste sistema. 

A seg~mda seção descreve de forma detalhada como foi feita a implemeiitação do 

sistema, qual a arquitetusa de iinplementação utilizada e a base de regras de 

adaptação. A terceira seção apresenta um exemplo de utilização do sistema que 

permite verificar as funcionalidades desenvolvidas. E finalineiite na quarta seção 

apresentamos algumas coilclusões sobre a implementação deste protótipo. 

5.1 Introdução 

Nem todas as características de cooperação, apresentadas no capítulo anterior 

para a arquitetura, foram iinpleinentadas iieste protótipo, como mostra a Tabela 5.1 

apresentada abaixo. Someiite as características inarcadas com X foram realmente 

implemeiltadas. 

O paradigma visual selecioilado para a iinplemeiitação deste protótipo foi o de 

ícones e a manipulação direta, que serão discutidos ainda nesta seção. 

A adaptação da interface foi a característica tratada com maior eilfoque nesta 

iinpleiiieiitação, pela inexistência de sistemas de consulta, retratados lia literaiusa, que 
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utilizem este paradigma para inelliorar o processo de iilteração com seus usuários. 

Tanto a adaptação entre as sessões de um usuário, quanto durante uma mesina sessão 

foram realizadas como descrito no capítulo anterior. 

Tabela 5.1 - Tabela de características cooperativas. 

A adaptação durante a sessão do usuásio é realizada somente em algumas 

sessões, de acordo com as regras de adaptação utilizadas no sistema. A característica 

mais interessante desta adaptação é que ela só ocorre quando o sistema infere que já 

houve uma "acomodação", no modelo mental do usuário, das alterações realizadas na 

última adaptação. Dessa forma, buscamos alterar a interface de forma amena, 

miniinizando o sentimento de perda de controle por parte do usuário comum nas 

interfaces adaptativas, em virtude das constantes mudanças na interface. Outras 

formas de adaptação podem ser mais agressivas, determinaildo alterações na interface 

ein cada nova sessão iniciada pelo usuário. 

Ao criar a sentença de ícones que representa a consulta desejada pelo usuário é 

possível verificar como é a consulta declasativa gerada para àquela sentença. Além 

disso, pode-se armazená-la com um nome para posterior utilização. Neste protótipo 

não iinplementamos a possibilidade de alterar os parâmetros de uma consulta 

armazenada nem de utilizá-la como sub-componente de outra consulta. 
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A visualização de subesquemas ou visões do modelo é realizada de forma 

intrínseca pelo sistema, através do processo de adaptação da interface. Como o 

sisteina seleciona quais os elementos de consulta que são visíveis ao usuário, 

implicitamente se determina quais as partes do modelo de dados consultado serão 

vistos pelo usuário. 

Os relacionamentos entre as classes são criados automaticamente pelo sistema, 

durante o processo de constiução da sentença de ícones(coi~su1ta). Como citado no 

capítnlo anterior, a criação automática ocorre somente para os relacionanlentos 

selecionados pelo sistema para o usuário. 

Os resultados das consultas serão apresentados por este sisteina através de 

tabelas de dados, mas quando o valor do atributo for um relacionainento, um botão 

será disponibilizado ao usuário permitindo a navegação entre os objetos relacionados. 

O relaxamento de consultas não foi implementado neste sistema em virtude do 

tempo, e ao contrário da técnica de adaptação de interface, o relaxamento já foi 

irnpleinentado e testado em alguns sistemas de consulta como apresentam CHU et. 

a1.(1993) e RAMOS et. a1.(1996). 

5.1.1 Paraíligmn Visual 

Baseados nos estudos realizados por CATARCI et al. (1 99 l), escolhemos 

como paradigma visual para esta impleinentação a manipulação direta e os ícones. 

Todos os elementos de consulta são apresentados na interface através de ícones e 

podem ser selecionados e arrastados na interface, e ainda, dependendo do elemento de 

coilsulta representado, é possível aplicar fimções específicas. 

Sobre o uso da manipulação diseta na realização de consultas, EBERTS e 

BITTIANDA(1993) afirmam que apesar deste paradigma ser mais rápido na 

realização de tarefas complexas, sua utilização para realização de consultas é 

dificultada em virtude da complexidade do problema e do volume de conhecimento 

que o usuário necessita para realizar esta tarefa. Em nossa arquitetura, ininimizareinos 

essa dificuldade, dimiiluindo os conheciinentos que o usuário necessita para realizar a 

tarefa. 

5.1.1.1 Maniyulação Direta 

A manipulação direta representa a sensação do usuário em operar diretamente 

sobre os objetos apresentados, utilizando as técnicas de apontamento e seleção. Ao 



invés de fornecer comandos na iiiterface, que atuem sobre determinado objeto, o 

usuário atua sobre estes na iiiterface, determiiiaildo a realização da operação 

desejada. 

As priiicipais vantagens em seu uso são a facilidade de aprendizado e 

inemorização, os objetos vistos na tela são os objetos que o sistema 

poss~ii(WYsWYG), a iiiterface é flexível com ações reversíveis, o retorno das ações é 

visual(de acordo com o contexto) e permite uina redução do número de erros 

cometidos pelos usuários. 

Eiltretailto, apresenta como desvantagens principais o fato de não ser auto- 

explicativa, podendo se tornar iiieficiente, a necessidade de seleciona os ícoiies 

corretos, ou seja, que permitam ao usuário uma associação entre seu modelo mental e 

a represeiitação selecionada e a difícil utilização das interfaces quando o iiúiinero de 

objetos elou ações é niuito grande(GENTNER e NIELSON, 1996). 

Os ícoiies são pequenas imageils utilizadas para representar objetos e ações, ou 

ainda, dados e processos, em programas de conlputador a fim de realizar a 

coin~~iiicação entre o usuário e a aplicação. São caracterizados por proporcionar às 

pessoas um recoiheciineilto instantâneo de símbolos familiares. 

De acordo com CHANG(1988), os ícoiles utilizados nas linguagens visuais 

são compostos por duas partes distintas: uma lógica, que possui seu significado e uma 

física que é a imagem a ser apresentada. Os ícones devem ser deseiivolvidos baseados 

em uin contexto e i~uilca operam isoladaineilte, na realidade deve-se adotar um 

sisteiiia de ícones(CHANG, 1988), que consiste em um conjunto estruturado de ícones 

relacioiiados, armazeiiados em um dicionário de ícoiies. 

Os ícones são utilizados para representar diversos tipos de objetos e ações de 

Luna aplicação. Os tipos de objetos a serem representados podem ser: objetos naturais 

encontrados lia ilatuseza, que são facilmente representados pela sua imagem real e já 

conhecida pelas pessoas; objetos artificiais, mas q11e existem fisicamente e por isso 

possuem uina forma já conhecida e podem ser representados por essa forma; e 

fiiialmeiite os objetos abstratos, os mais difíceis de representar pois não existem no 

mundo real e normalmente são expressos através de símbolos. 
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As ações também são difíceis de representar, pois possuem embutidas uma 

dinâmica, que não é passada para os ícones, que são estáticos. Dessa fosma, 

BAECKER et a1.(1991) defendem a animação dos ícones, a fim de, eiii.iquecer sua 

capacidade de representação, facilitando o entendimento, tanto de usuários novatos 

quanto experientes. Outra forma de enriquecimento sugerida por NIELSEN(1993) é a 

associação de sons aos ícones. 

Ein alguns casos, é necessário utilizar a coinbinação de dois ou mais ícones 

coid~ecidos para representar um objeto ou ação, ou ainda acoplar ao ícone alguin texto 

para facilitar sua coinpreeilsão. 

Existem algumas estratégias defendidas por HUANG(1988) para facilitar o 

deseilvolviinento e a aceitação de interfaces baseadas em ícones que foram utilizadas 

no desenvolvimento deste protótipo. Podemos citar entre essas estratégias: 

O dependência cultural e da aplicação 

O ícone deve ser desenvolvido considerando-se sua semântica na 

cultura em que o sistema será inserido bem como de acordo com a 

aplicação a que se destina. 

O fhcil reconhecimento 

Uin ícone deve ser recoizliecido e meinorizado por suas fosmas, que 

devem apresentar um significado preciso. 

O distinção de outros ícones do sistema 

, Todos os ícones de um mesmo sistema devem possuir alguma 

peculiaridade que o diferencie dos demais ícones do sistema. 

O consistência no ambiente 

O desenho e o formato dos ícones devem ser consistentes dentro de uin 

inesino ambiente. 

5.2 O Sistema de Consulta 

O sistema de consulta implementado é baseado em uma arquitetura cliente 

servidor, onde o cliente pode ser executado nos diversos locais da rede mundial de 

computadores e o servidor é executado em um único local, que tem acesso aos dados 

arinazeilados, tanto os de conhecimento quanto os da base de dados consultada. 
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Outro aspecto importante que será considerado nesta seção é a forma de 

apresentação selecionada para o sistema, ou seja, como são as interfaces de interação 

com o usuário construídas neste prótotipo. 

5.2.1 Arquitetura do sistema 

Como já dissemos, a arquitetura utilizada para implementar o sistema de 

coiisulta, apresentada na Figura 5.1 abaixo, é baseada na técnica cliente servidor. 

Desta forma, é possível existir diversos clientes e uni único servidor atendendo a 

todos. 

v 

Base de Conhecimento 

Figura 5.1 - Asquitetura da iinplementação do sistema de consulta. 

Tanto o cliente quanto o servidor desta aplicação foram implementados em 

linguagem JAVATM. No cliente foi implementada a Camada de Interface, enquanto no 
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servidor foram irnplemeiitadas a Camada de Coill.ieciinento e a Camada de 

Tradutores, descritas na arquitetusa proposta nesta tese. O cliente e o servidor se 

coin~micain através de troca de mensagens utilizaiido sockets. 

O módulo Obseivador foi implementado através de inétodos de uma classe 

escrita em JAVATM que implementa a janela de consulta do sistema. Estes métodos 

informam ao servidor todas as ações do usuário lia interface. 

O inódulo Apresentador de Iiiterface foi também impleineiitado através de 

inétodos da jaiiela de coiis~ilta do sistema e é responsável por receber do servidor 

mensagens determinando a apresentação de eleinentos de interface e de eleinentos de 

coiisulta. Estes inétodos tratam essas mensagens e determinam como e onde os 

elemeiitos serão apresentados. 

O inódulo Apreseiitador de Resultados possui uma classe específica que 

recebe os dados a serem apresentados e constrói a tabela de apresentação. As 

mensagens que informam os dados coiiténl tanto dados de tipo atômico quanto 

relacionainentos e este módulo separa estes elemeiitos e os apresenta de forina 

diferente lia tabela(text0 e botão). 

O módulo Construtor de Coiisultas foi iinpleinentado em uma classe específica 

chamada Painel de Desenho. Esta classe gerencia todo o processo de coiistrução das 

sentenças de ícones e todos as fuiicionalidades disponibilizadas neste processo como 

iiiclusão e remoção de ícones na consulta, inovimentação de ícones na área da 

consulta, adição de relacionainentos e outras. Este módulo também envia ao servidor 

a consulta coiistiuída para que este informe os resultados obtidos. 

O inódulo IiitBot é respoiisável por todo o processo de adaptação da interface. 

Este módiilo coiistrói e envia as iiiferêilcias para o inódulo Tradutor de Coiiliecimeiito, 

que as envia para a ináquiiia de inferência e obtém as iiiforinações que determinam 

que eleinentos de interface e de consulta devem ser apresentados. 

O módulo OQLBot ficou restrito neste protótipo por não ter sido 

iinplenieiitado o processo de relaxameiito de consultas. Este inódulo foi inlpleinentado 

através de inétodos que armazenam as informações provenientes das consultas 

realizadas pelos usuários, além de constsuis a consulta em linguagem declarativa e em 

seguida determinalido sua execução através do Tradutor de Dados. 



A máquina de iuferêilcia ESSLN(LE,1990) é uma shell, que permite escrever 

as regras e fatos em uma linguagem intermediária entre a linguagem PROLOG e o 

português. Essa shell roda sobre o SWI-PROLOG(WIELEMAKER,1997), uma 

iinpleinentação do PROLOG, que pode ser executada em micro computadores em 

ambiente WINDOWS. O objetivo da utilização desta shell é facilitar o processo de 

coilstrução das regras de adaptação e dos fatos do modelo do usuário . 

O Trad~itor de Coiiliecimento encontra-se impleinentado parte em Luna classe 

escrita em JAVATM e outra parte em uina biblioteca, iinplementada em linguagem C. 

Esta biblioteca garante o acesso à máquina de iderêilcia, escrita em SWI-Prolog, a 

pai-tis das classes escritas em JAVATM, sendo capaz de enviar as iilferêilcias 

provenientes do servidor para a máquina e no sentido contrário, enviar as respostas 

produzidas pela máquina ao servidor. 

O Tradutor de Dados é composto por uma classe iinplementada em JAVATM e 

~ u n  pacote de classes chamado de Servidor GOA++, desenvolvida por 

MAURO(1998). Este pacote realiza a troca de mensagens entre o servidor do sistema 

de consulta e o GOA++, garantindo com isso a execução das coiwultas e apresentação 

dos resultados. 

E importante ressaltar neste contexto que o servidor da aplicação roda em 

ambiente Wiiidows 95 e o Gerente de Objetos Asmazenados(GOA++) que atua como 

o SGBDOO roda em ambiente UNIX. Toda a comuilicação é transparente ao usuário 

e realizada pelo mód~ilo Tradutor de Dados. 

A base de coid~eciineilto do protótipo utiliza duas bases: a base de regras de 

adaptação e a base de fatos do usuário, representada na arquitetusa proposta no 

capítulo anterior pelo modelo do usuário. A primeira base é exatamente como foi 

descrita e será detalhada na próxima seção. A segunda base, base de fatos do usuário, 

é gerada a cada novo acesso do usuário ao sistema, a pastir das informações contidas 

em um l-iistórico de utilização do sistema pelo usuário. 

Desta forma, durante uma sessão do usuário, o seu liistórico de utilização é 

atualizado, a pastir de suas interações com o sistema e a base de fatos se mantém 

estável. Na próxima sessão do usuário, uma nova base de fatos será gerada, baseada 

no novo histórico do usuário obtido com seu último acesso. Esta forma de trabalho foi 

adotada para facilitar o processo de manutenção das iiiformações de coid~ecimeiito do 



usuário no liistórico do usuário, sem ficar restrito ao que seria compreendido pela 

máquina de infesência. 

Para maiores detalhes de implementação, o Apêndice I1 apresenta os modelos 

de projeto do cliente e do seividor. 

O sistema utiliza três interfaces básicas: interface de seleção do banco de dados, 

iiiterface pasa realização da consulta e a interface para apresentação dos resultados. 

A primeira interface é simples e baseia-se na apresentação de uma lista de 

ícones que representam as bases de dados disponíveis para consulta. A interface de 

consulta é um pouco mais complexa e baseia-se na estrutura apresentada na Figura . 

5.2. 

A área de apresentação de coilsultas salvas apresenta a lista de coiisultas 

arinazeiiadas do usuário. Esta área pode ou não existir ila interface de Liin usuário, 

sendo determinado pelo seividor na coiistiução da interface. 

Área de apresentação das consultas salvas 

Ásea de apresentação dos ícones de classe 

Área de apresentação dos ícones de atributos 

Ásea de 

apresentação dos 

ícones de 

operadores 

Área para colocação de botões 

Figura 5.2 - Interface básica para criaçáo de consultas. 

A área de apresentação dos ícones de classe apresenta as classes selecioiiadas 

para a interface do usuário, utilizando o paradigma visual de ícones. Da mesma forma, 
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se coilstrói a área de apresentação dos ícones de atributos e de operadores. Em todas 

essas áreas é possível adicionar e retirar os elementos de consulta cossespoi~dentes, 

caracterizando uma adaptação da interface disigida pelo usuário. 

A área para construção de consultas é destiuada à cosistrução das sentenças de 

ícones, que se transformarão em coilsultas, através do processo de arraste e solte dos 

elementos das áreas de apresei~tação(classes, atributos e operadores). 

A sentença de ícones é construída de acordo com as regras do módulo 

Coilstrutor de Coilsultas, apresentadas no capítulo anterior. Em nossa implementação, 

adicionamos algumas características às sentença de ícones buscando facilitar o 

processo de apreildizagein do usuário sobre o modelo de dados consultado, 

explicitando os tipos de relações entre os elementos de consulta e a aplicação dos 

operadores. 

Para explicitar a relação entre os elementos de coilsulta, defuimos que os 

atributos e os relacionamentos trariam consigo uma conexão associada, diferenciada 

de acordo com a relação estabelecida. Assim, os atributos são ligados às suas classes 

através de uma linha verde, enquanto os relacionamentos são representados por linhas 

brancas orientadas e nomeadas, onde a orientação indica a classe destino do 

relacionainento. A aplicação dos operadores é ressaltada ao usuário através do 

envolviinento dos eleinentos que participam da operação por linhas tracejadas da cor 

vermelha. Essas novas características permitem a coilstrução das sentenças seguindo 

um formato em áivore. 

A última área, chamada área para colocação de botões, é utilizada para 

apresentar botões que executam funções gerais do sistema. Os botões utilizados neste 

protótipo executam as seguintes fuiições: salvar consultas, executar coilsultas, pedir 

a~~xílio, cancelar uma consulta e sair da janela de consultas. Esses botões são fixos e 

sempre ocossem para todos os usuários. Para os usuários que não possuem área de 

apresentação de consultas salvas, um outro botão, que permite visualizar e selecionar 

as coiisultas armazenadas pelo usuário, é disponibilizado nesta área. 

A interface de apresentação de resultados é simples, baseada na apresentação 

dos valores em forma de tabelas, com a combinação de colunas de tipos simples e 

colunas de botões para acessar os relacionamentos. 
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5.2.3 Regras de arlnytaç60 

A forma como as regras de adaptação são constiuídas, tanto no nível sintático 

quanto semântico, consiste em uma decisão de iinplementação do sistema e não faz 

paste da asquitetura proposta. 

No nível sintático, as regras em nosso protótipo foram escritas em uma 

linguagem iiitermediásia entre o português e o PROLOG, interpretadas pelo ESSLN*. 

No nível seinâiitico as regras forma definidas utilizando as infosinações sobre o 

modelo de usuários, descritas no capítulo ailterior, que são maiitidas e abalizadas pelo 

sistema. Nesta seção, isemos apresentar as regras de adaptação utilizadas, de uma 

fornla gráfica. 

No Médio de 

/~x~eriêricia 
no Sistema 

No Médio de 
Operadores 

I 

Semelhança 
das Consultas 

/ I~i~er iê i ic ia  
na Tarefa 

Figura 5.3 - Organização dos fatos e regras para coiistiução da interface 

adaptativa. 

Importância F1 da Tarefa 
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Na Figura 5.3 apreseiltainos os relacionamentos de dependência entre os 

diversos fatos e regras utilizados para a construção da iilterface entre sessões. Os 

elementos gráficos representados pelo retângulo são os fatos e os hexágonos são as 

regras. As setas indicam a dependência entre esses elenieiitos, sendo o elemento da 

ponta da conexão orientada o que depende do elemento na origem da conexão. Os 

retâng~ilos cortados representam os fatos que não podem ser determiiiados pelo 

sisteina e precisam ser informados pelo usuário. 

Podemos verificar pela Figura 5.3 a existência de quatro fatos que precisam ser 

informados pelo usuásio. É claro que perguntar sii~~plesmente ao usuário, por 

exemplo, se ele tem experiência na tarefa ou no sisteina pode acarretar em respostas 

iilcorretas para o sisteina. Assim, em nosso protótipo, optamos por associar à cada 

fato que precisa ser obtido do usuário um coiijuilto de perguntas, com pesos 

associados, que realmente possam inforinar ao sistema o fato sobre o usuário. Essas 

perguiitas são configuráveis permitindo com isso iilcluir e retirar perguiitas e ainda 

modificar os pesos associados. 

Assim, por exeinplo, para saber se o usuário tem experiência no sisteina, foram 

elaboradas as perguntas, apresentadas na Tabela 5.2, sobre todas as fi~ncioiialidades 

dispoiiibilizadas pelo sisteina. De acordo com suas respostas, é possível saber se o 

usuário realmente tem ou não experiência no sistema. As perguiitas elaboradas são 

bem específicas, para que respostas do tipo sim e não sejain suficientes, e também 

são claras para que o usuário não tenha dificuldades em coinpreeiidê-las. 

Tabela 5.2 - Perguntas sobre o fato experiência no sisteina. 
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Entre esses fatos obtidos por perguntas ao sistema, existem dois que podem ser 

alterados coin a ~itilização do sistema, que são a experiência no sisteina e a 

experiêiicia na tarefa. Para garailtis a reciprocidade entre esses fatos e o coid~eciinento 

real do usuário, regras foram defiiiidas para que a cada sessão do usuário, esses fatos 

possanl ser reavaliados. Essas regras são baseadas i10 liistórico de utilização do 

sisteina pelo usuário. 

As regras necessárias para a adaptação da interface durante uma inesina sessão 

são apresentadas na Fig~ira 5.4. A separação foi feita soineilte para facilitar a 

visualização das depeiidêilcias, pois na realidade coinpõein uma única base de regras 

de adaptação. 

Utilização da 
Adaptação 

Acesso em que o 
Sistema Adaptou 

I a Iilterface 

Acesso em que o 
Usuái.io Adaptou 

/ / I a Interface I 

Adaptação 

(por A z j $  1 Adaptação 1 

Figura 5.4 - Organização dos fatos e regras para adaptação da iiiterface de consulta. 

Durante a descrição da arquitetura no capítulo anterior, defiiiiinos a 

necessidade de se criar coilceitos que agrupassem os eleinentos de coilsulta para 

facilitar o processo de iiiferência. Desta forma, neste protótipo forain criados os 

seguintes coiiceitos: 

Para adaptação entre sessões de uin usuário, os eleineiltos de coilsulta foram 

agmpados em: 



O mais importantes 

Apresentar os eleinentos mais iinportantes de acordo com o 

grau de iinportâilcia definido por um profissional e armazenado na 

base de inetadados. 

O mais usados 

Apreseiitar os eleinentos mais usados de acordo a utilização dos 

eleineiitos pelo usuário. 

O todos 

Este conceito determina a apresentação de todos os elementos 

de consulta de uma determinada categoria. 

Para adaptação durante uina mesma sessão do usuário, os elementos de 

coiisulta foram categorizados da seguinte forma: 

O mais próximos 

Adicionar ou retirar os eleineiitos mais próximos da classe mais 

usada, de acordo com a lista de proximidade para as classes definida 

na base de inetadados. 

O por faixa 

Adicionar ou retirar os elementos de acordo coin a faixa de 

adição, definida na base de inetadados para os eleinentos de 

consulta. 

Foram definidas por volta de 110 regras para deternlinação da adaptação da 

interface que podem ser vistas com detalhes no Apêndice I. 

5.3 UtilizapZo do sistema 

Nesta sessão vainos apresentar as iiiterfaces que são coiistiuídas para um 

deterininado usuário, cujo login name é marieta. O acompanhamento deste exemplo 

permitirá coinpreender como ocorre a adaptação da interface e como é o processo de 

coilstiução de coilsultas neste sistema. 

Iiiicialmente, o sistema apresenta ao usuário uma janela com a lista de bases de 

dados disponíveis para coilsulta, como mostra a Figura 5 S. Nesta tela, o usuário digita 

sua coiita(1ogin) e senha, e seleciona entre as bases de dados apresentadas na lista 
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horizontal de ícones, aquela que deseja consultar. No exemplo apresentado, 

selecioilamos a base de Viagens. 

Figura 5.5 - Tela inicial do sistema. 

Figura 5.6 - Janela de perguntas do usuário. 



Caso seja o primeiro acesso do usuário ao sisteina, ou sua primeira consulta à 

base de dados selecioiiada, o sistema apresentará a Janela de Perguntas, que contém 

um conjunto de perguntas, do tipo sim/não, para estabelecer os fatos que não podem 

ser disetamente deteminados pelo sistema, que são: experiência ila tarefa, experiência 

no sistema, importância da tarefa e o tipo de acesso so usuário, se é por obrigação ou 

por opção. Através de suas respostas, o sistema determinará, baseado nos pesos 

associados de cada resposta, os fatos iniciais do sistema. Essa janela de perguntas é 

apresentada na 

Figura 5.6. 

Após o processarnento das respostas do usuário, o sistema irá apresentar a 

Janela de Consultas, como mostra a Figura 5.7. 

Figura 5.7 - Primeira janela de consulta do usuário marieta. 

De acordo com as respostas fornecidas pelo usuário, o sisteina decidiu 

apresentar os elementos de coiisulta mais importantes a este usuário. Assim, de acordo 

com as informações fornecidas na base de metadados, as classes, da direita paua a 

esquerda, Roteiro de Viagens, Cidade, Hotéis, Parques e Monumentos, 

respectivamente, são apresentadas na área de ícones de classe. 
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Os atributos mais impoi-tantes incluídas na área de apresentação de ícones de 

operadores para a classe Cidade foram o Nome e a Localização. Os operadores 

incl~~ídos, de cima para baixo e da direita para a esquerda, foram: operador para 

realização de projeção, cliarnado Mostra, operador de comparação Maior que, 

operador de comparação Igual e o operador que pei-inite atribuir valores constailtes, 

chamado de Valor. 

Os botões incluídos na barra inferior da janela são da direita para esquerda: 

botão de execução da consulta, botão de cancela, para limpar a área de construção de 

consultas, botão de sair para finalizar a criação de consultas, botão de asmazenameiito 

de consultas, que no momento se apresenta não habilitado, sendo habilitado somente 

quando uma consulta for corretamente executada, botão que lista as consultas 

armazenadas e o botão de ajuda, ainda não iinplementado. 

Em cada uma das áreas de ícones, o usuário pode selecionar com o botão direito 

do mozise um menu sensível ao contexto, que lhe permite adicionar novos elementos, 

retirar elementos e ainda requisitar auxílio, todas essas fimções são sensíveis ao 

contexto onde o menu é disparado. 

Esta funcionalidade pode ser verificada na Figura 5.7, onde o menu foi 

disparado da área de ícones de atributos e métodos. Se a opção selecionada for 

adicionas um elemento, uma lista com os atributos não visíveis será apresentada ao 

usuário e aquele que for selecionado será inserido na área de ícones de atributos. Se a 

opção desejada for a retirada de elementos, o elemento selecionado será retirado da 

área em questão. A opção de auxílio ainda não está implementada. Vamos supor em 

nosso exemplo que o usuário adicione o atributo populaçZo da classe cidade. 

Para exemplificar a construção de uma consulta no sistema desenvolvido, 

suponha que desejamos saber quais os roteiros de viagens que passam por cidades 

com mais de 500.000 habitantes ? 

Como já citamos, a consulta é construída arrastando-se a representação visual 

dos elementos de consulta para a ásea de construção de consultas, construindo uma 

seqüência visual de ícones. Assim, vamos supor que as classes Roteiro de Viagens e 

Cidade tenham sido arrastadas da área de apresentar,ão dos í~ones de classes para a. 

área de construção de consultas, como mostra a Figura 5.8. 

Podemos verificar que as classes se mantiveram disjuiltas, ou seja, nenhuma 

conexão foi estabelecida entre elas, pois o relacionamento correspondente não foi 
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selecionado para a interface deste usuário. Dessa forma, o usuário deve estabelecer o 

relacionainento de forma manual, através do uso do menu sensível pela opção 

Adiciona. Assim, o sistema irá fornecer uma lista de relacionamentos originados na 

classe selecionada, para que o usuário selecione aquele que deseja, no caso o nome do 

relacionainento é Passa por(Roteiro de Viagem Passa por Cidade). 

Figura 5.8 - Estabelecimento do relacionamento entre as classes da consulta. 

O próximo passo é estabelecer o predicado da consulta, ou seja a restrição 

população > 500.000, como mostra a Figura 5.9. Para isso, o usuário deve arrastar 

para a seqüência de consultas o atributo população, que ele próprio inseriu na 

interface. Ao incluir este atributo na área de consultas, uma conexão se estabelece 

entre o atributo e sua classe. A seguir, será criado o predicado, arrastando-se para o 

lado direito do atributo população o operador Maior que e em seguida o operador 

Valor, onde através de um duplo clique uma Janela de Valor Associado será 

apresentada para que o usuário entre com o valor constante a ser utilizado no 

predicado. Automaticamente, quando o operador de comparação foi inserido à 

consulta, uma área retangular tracejada é criada, indicando uma seqüência visual que 

contém operadores. Para a consulta exemplo, a seqüência visual de ícones esta 

completa e portanto a consulta pode ser submetida ao gerenciador de objetos GOA++. 
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Figura 5.9 - Estabelecimento do predicado da consulta. 

Os resultados desta consulta são apresentados na Figura 5.10. Para cada 

atributo dos objetos recuperados é criada uma coluna, cujo título é o próprio nome do 

atributo. Quando os atributos correspondem a relacionainentos, sua apresentação é 

realizada sob a forma de botões, perinitindo que o usuário navegue pelos objetos 

relacionados ao objeto apresentado. 

Para diferenciar quando uma janela de objetos corresponde ao resultado da 

consulta de quando foi obtida por navegação, decidimos utilizar títulos diferentes. 

Para as janelas de resultado da consulta, o título é "Resultado da Consulta", para as 

janelas de navegação o título é formado por "Navegação " mais o nome do 

relacionamento que está sendo navegado. 
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Figura 5.10 - Resultado da Consulta. 

Figura 5.11 - Navegação em vários níveis pelos resultados da consulta. 
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Podemos verificar na Figura 5.11 uma navegação em vários níveis, realizada a 

partir do resultado da consulta anterior. O relacionamento escolliido para navegação 

foi Utiliza Onibus, do primeiro objeto da lista de resultados. Ao selecionar este 

relacionamento, uma nova janela de resultados é apresentada, com a lista de objetos 

do tipo ônibus vinculado ao objeto selecionado. Nesta lista, novas navegações são 

possíveis e assim sucessivamente sobre todos os relacionamentos apresentados. 

Após um determinado tempo de uso do sistema pelo usuário marieta, o 

sistema realiza uma adaptação durante uma sessão do usuário, baseada na adição das 

classes mais próximas à classe Cidade. Dessa forma, foram adicionadas a interface do 

usuário as classes Montanhas, Praias, Lagos e Museus que correspondem a primeira 

zona de proximidade definida na base de metadados. A interface deste usuário se 

apresentará como mostra Figusa 5.12. 

Figura 5.12 - Interface de consulta após a adaptação. 

Para este mesino usuário, uma nova adaptação entre sessões é realizada após 

outro intervalo de tempo, onde o usuário realiza várias consultas, produzindo a 

interface de consulta apresentada na Figura 5.13. Nesta interface, área de consultas 
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salvas foi preenchida com a lista de consultas armazenada pelo usuário. O botão(+) 

permite adicionar a consulta selecionada na lista à área de construção de consultas. 

Figura 5.13 - Interface de consulta após adaptação. 

Além disso, as classes apresentadas nesta interface são as mais utilizadas pelo 

usuário, Cidade, Hotéis, Parques de Diversão e Praias, respectivamente, bem como 

os operadores apresentados também são os mais utilizados. 

Ao selecionar a linguagem JAVATM como linguagem de programação do 

sistema de consulta, possibilitamos sua utilização na internet. 

A escolha do SWI-PROLOG ocorreu principalmente por sua execução em 

ambientes Windows 95, o que facilitou bastante o desenvolviinento. Entretanto, seu 

desempenho em conjunto com a shell ESSLN foi muito baixo, tornando o sistema 

bastante lento nos momentos em que um número de regras relativas a um assunto é 

grande. 

Este problema de desempenho não teria ocorrido se durante o processo de 

implementação do protótipo, a shell JESS(Java Expert System Shell) já estivesse 
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disponível para ser utilizada neste sistema, pois foi completamente desenvolvida em 

JAVATM e evitaria a necessidade de criação de uma biblioteca em C e a consequente 

troca de contextos e formatos de representação dos dados que ocorreu para pernlitir a 

comunicação em JAVATM, C e SWI-PROLOG nos dois sentidos. Nosso protótipo 

realiza as adaptação durante uma mesma sessão do usuário basicamente no conteúdo 

da área de apresentação de ícones de classes, mas é possível realizar nas outras áreas 

também, a partir do conceito de faixas de adição. 

Existe na literatura uma grande discussão retratada em (HUANG,1988, 

CAROLIS et al., 1995, WATERWORTH et al., 1993, FAMILANT e DETWEILER, 

1993) sobre a universalidade da linguagem dos ícones e se realmente eles facilitam a 

coinuiiicação entre o usuário e o sistema. 

Apesar das dificuldades na escolha dos ícones, que requer a consideração de 

fatores como a cultusa dos usuários, seu nível educacional e o ambiente em que 

vivem, ainda assim é um consenso entre os autores de que eles propiciam um 

aprendizado e uma memorização mais eficiente do que as outras formas de interação, 

aumentando significativainente o desenlpenl~o na realização das tarefas. 

Alguns autores são mais profundos em sua análise sobre a correta escoll-ia dos 

ícones, como CAROLIS et a1.(1995) e defendem a adaptação dos ícoiies de acordo 

com as necessidades e características dos usuários. 

Ein nossa iinpleinentação cumprimos todas as fases do processo de adaptação 

descrito por BROWNE et a1.(1990). A primeira fase é a realização do projeto da 

intesface, avaliando quais as possibilidades existentes. A segunda fase é a escolha da 

variação de interface a ser utilizada. A terceira fase é a realização da avaliação, 

verificando se as adaptações proinovidas foram úteis para o usuário, que é feita 

implicitamente pelo sistema, através do acompanhamento de uso das classes 

adicionadas pelo sistema. 



Capitulo 6 - Conclusão 

Os sistemas de consulta são responsáveis pelo principal processo de 

inanipulação realizado nos bancos de dados, pois realizando consultas é que os usuários 

obtêm as iilfornlações necessárias para a tomada de decisões. 

Esses sistemas apresentaram uma grande evolução pois passaram a utilizar 

formas de interação baseadas em paradigmas visuais, tanto para apresentação do 

domínio de interesse quanto para construção das consultas, ininimizando os 

conheciinentos sintáticos necessários nesta atividade. 

Avaliando diversos sistemas descritos na literatusa, foi possível perceber que os 

mecanismos iinplantados para melhorar a interação dos sistemas com seus usuários 

ainda são ineficientes para usuários que tenham pouco ou nenhum conhecimento sobre a 

tarefa a ser realizada ou ainda sobre o modelo semântico consultado. 

A arquitetusa proposta nesta tese visa construir sistemas de consultas visuais, 

que realizem uma cooperação com seus usuários, baseados na utilização de interfaces 

adaptativas, relaxamento de consultas e de paradigmas visuais. Os sistemas produzidos 

com esta arquitetusa apresentam mecanismos de gerenciameiito indiseto, ou seja, 

realizam funções para auxiliar o usuário sem que este as tenha requisitado. 

Baseado nesta arquitetusa desenvolvemos um protótipo utilizando os ícones 

como forma de representação visual. Essa escolha foi impulsionada pelo fato dos ícones 

serem considerados na literatura como a forma mais eficiente de aprendizado e 

meinorização e com isso mais indicados para facilitar a realização de consultas por 

usuários inexperientes. 

Entretanto, somente a utilização de ícones não garante a construção de um 

sistema de consulta que seja eficiente para esse tipo de usuário. Outros aspectos, como a 

forma de operar sobre esses ícones, sua organização na interface e principalmente a 



maneira de combiná-los para construção de consultas, são importantes para garantir a 

coilstiução de um sistema com esta qualidade. 

De acordo com a pesquisa realizada, este protótipo é o primeiso sistema de 

consulta que utiliza o mecanismo de interfaces inteligentes. Outros sistemas de consulta 

já foram deseiivolvidos utilizando o relaxamento de coilsultas mas a adaptação de uma 

interface visual de consulta é uma inovação. 

O uso de interfaces adaptativas, consideradas interfaces inteligentes, não vem 

sendo muito difundido se compararmos, por exemplo, com o número de assistentes 

inteligentes desenvolvidos. As razões para que isto ocorra podem ser percebidas no 

coinentário realizado por ZWICKER e REINHARD(1990): "de modo geral, não se 

justifica o uso de interfaces inteligentes para sistemas de fácil utilização. Mesmo 

sistemas mais complexos devem ser considerados com cautela, . . . Iilterfaces inteligentes 

são recursos cei-tainente úteis, porém, para um conjunto limitado de contextos". 

Avaliando este comentário, surge a pergunta: Será que os sistemas de consulta 

fazem paste deste contexto limitado? 

A construção de consultas é uma tarefa complexa em virtude do volume de 

iiiformações envolvidas na realização desta tarefa. Não só o conl~eciineilto sobre o 

sistema de consulta, mas também sobre o esquema de dados da base consultada são 

necessários para que o usuário seja capaz de realizar suas consultas. A cada nova base 

de dados disponibilizada pelo sistema, o usuário necessita de novos coiihecimentos. 

Este fato já é suficiente para validar o uso de interfaces adaptativas em sistemas de 

coiisulta, pois o processo de aquisição de novos conhecimeiitos pelos usuários nunca 

termina. 

Para ininimizar as desvantagens geradas com o uso de interfaces adaptativas, 

como a falta de previsão da intesface e principalmente o sentimento de perda de controle 

por paste do usuário, propomos lia arquitetura formas lentas de adaptação da interface, 

baseadas em zonas de proximidade das classes do modelo mais utilizadas pelo usuário, 

e por faixas de adição pré definidas. 

Em nosso protótipo, as regras definidas para o sistema também consideram o 

teinpo de compreensão, pelo usuário, das adaptações realizadas. Novas alterar,ões só são 

efetuadas na interface se a última alteração dirigida pelo sistema ou pelo usuário já tiver 

sido realizado a n acessos anteriores, sendo n defiliido de acordo com outras 
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características do usuário, como por exemplo sua categoria, iniciante, médio ou 

especialista. 

A principal desvantagem desta arquitetura é sua dependência em relação a um 

profissional que constiua a base de metadados, estabelecendo as zonas de proximidade, 

o grau de importância dos elementos de coilsulta, as faixas de adição e os tópicos que 

irão detesininar como a interface será adaptada e como o relaxamento de consulta será 

realizado. Se este profissional não estabelecer esses paâmetros de fosma coi-seta, o 

sistema pode se tornar iileficiente. 

Um trabalho futuro que pode ser desenvolvido é a criação de formas automáticas 

para construção da base de metadados, principalmente com relação aos dados 

necessários à adaptação da interface e ao relaxameiito da consulta. Uma possibilidade 

seria utilizar um agente inteligente que fosse capaz de obter essas inforinações, a partis 

de iiin esquema de dados. 

Esta tese mostrou que é possível desenvolver sistemas de consulta ~itilizando a 

representação visual baseada em ícones e a manipulação direta e principalmente a 

tecnologia de interfaces adaptativas. 

Para finalizar este trabalho, vamos completar as tabelas apresentadas no capítulo 

2, incluindo o protótipo desenvolvido. A Tabela 6.1 apresenta as operações da 

linguagem de consulta implementadas pelos sistemas. A Tabela 6.2 apresenta a 

classificação dos sistemas de acordo com os critérios estabelecidos no capítulo 2. 
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1 PROT~TIPO 1 00 1 seleção, projeção, junção I 
Tabela 6.1 - Tabela de operações de consulta iinplementadas nos sistemas de 

coilsulta. 
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Ícones & Refinamento Subconsultas parcial Adaptação 

Diagramas 1 &Navega@o 1 1 1 interrlce 

Tabela 6.2 - Tabela comparativa dos sistemas de coilsultas visuais. 



Apêndice I - Regras do Protótipo 

usuario X tein -experienciaSistema 'sim': - 

usuario X tem experiencia sistema, - 

usuario X efetuou -numero Z de - 

acessos, 

numero Z inenor 10, - 

usuario X efetuou -numero J de - 

consultas, 

nuinero J menor 10. - 

usuario X tein experienciasistema 'sim': - 

usuario X tem experiencia sistema, - 

usuario X efetuou -numero Z de - 

acessos, 

numero Z inaior 10, - 

- usuario X efetuou -numero J de 
consultas, 

numero J menor 10. - 

~isuario X tem -experienciaSistema 'sim': - 

usuario X efetuou -numero Z de - 

acessos, 

numero Z inaiorIgua1 10, - 

- usuario X efetuou numero J de 
consultas, 

numero J inaiorIgual20. - 

usuario X tem experienciaSistema 'sim': - 

- usuario X efetuou numero Z de 
acessos, 

numero Z inaiorIgua1 10, - 

- usuario X efetuou numero J de 
consultas, 

nuinero J maiorIgua1 10, - 

interface do usuario X foi melhorada 
numero J vezes, - 

numero J inaiorIgual3, - 

usuario X aceitou -numero M de 
Lelhorias, 

nuinero M maiorIgiial3. - 

usuario X tem experienciaTarefa 'sirn': - 

usuario X nao tem experiencia tarefa, - 

- usuario X efetuou numero J de 
consultas, 

numero J inenor 15, - 

usuario X realiza -numero V per - 

cento de consultas parecidas, 

- numero V inenoi-Igual40, 
usuario X utiliza em media -numero 

M de operadores, 

numero M maiorIgual3, - 

usuario X utiliza em media -numero - 

L de classes, 

nuinero L inaiorIgual2. - 

usuario X tein experienciaTarefa 'sim': - 

usuario X tein experiencia tarefa, - 

usuario X efetuou -numero J de - 

consultas, 

nuinero J inaior 10, - 

usuario X realiza numero V per - 

cento de consultas parecidas, 

numero V inenorIgual50, - 

usuario X utiIiza em media -numero - 

M de operadores, 

nuinero M maiorIgual3, - 

usuario X utiliza em inedia numero  
L de classes, 

nuinero L maiorIg~ial2. - 

usuario X tem -experienciaTarefa 'sirn': - 

usuario X efetuou numero J de - 

consultas, 
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numero J inaiorIgual 15, - 

iisuario X realiza numero V per - 

cento de consultas parecidas, 

numero V inenorIgual60, - 

usuario X utiliza em media -numero 
A 

M de operadores, 

numero M maiorIgual3, - 

usuario X utiliza em media -numero - 

L de classes, 

numero L inaiorIgual2. - 

usuario X e t i p o  'iniciante' : - 

usuario X nao tem experiencia tarefa, 

usuario X nao tem experiencia - 

sisteina. 

- usuario X e t i p o  'iniciante' : 
usuario X nao tem experiencia tarefa, - 

usuario X tem experiencia sisteina. - 

usuario X e t i p o  'inedio' : - 

usuario X tein experiencia tarefa, 
A 

usuario X nao tem experiencia - 

sisteina. 

usuario X realiza nenhum -consultas. - 

usuario X e t i p o  'inedio' : - 

usuario X tem experiencia tarefa, - 

- usuario X tem experiencia sistema, 
usuario X realiza nenhum consultas. - 

usuario X e t i p o  'especialista' : - 

usuario X tem experiencia tarefa, - 

- usuario X tem experiencia sistema, 

- usuario X realiza -consultas 
'coinplexas'. 

usuario X realiza acessos 'frequentes' : - 

usuario X tem experiencia tarefa, - 

usuario X tem experiencia sistema, - 

usuario X considera tarefa 
A 

'importante', 

usuario X realiza -acesso - 

'inandatorio', 

A usuario X apresenta intervalo de 
- niiinero Z dias, 
numero Z inenorIgual5, - 

usuario X efetuou -numero I< de - 

acessos, 

numero I< maior 10, - 

usuario X efetuou numero M de - 

coi~sultas, 

numero M inaior 15. - 

usuario X realiza -acessos 'frequentes' : - 

usuario X tein experiencia tarefa, - 

usuario X tem experiencia sistema, - 
usuario X considera tarefa - 

'iinpoi-tante', 

jsuario X nao realiza acesso 
'~nandatorio', 

usiiario X apresenta intervalo de - 
inmero Z dias, - 

numero Z inenorIgual10, - 
usuario X efetuou -numero I< de - 

acessos, 

nuinero I< inaior 10, - 

usuario X efetuou -numero M de - 

consultas, 

numero M maior 15. - 

usuario X realiza acessos 'frequentes' : - 

usuario X tem experiencia tarefa, 
A 

iisuario X tem experiencia sisteina, - 

usuario X nao considera tarefa - 

'importante', 

usuario X realiza -acesso - 

'inandatorio', 

usuario X apresenta intervalo de - 

nuinero Z dias, - 

numero Z inenorIgual 10, - 

usuario X efetuou numero I< de - 

acessos, 

numero I< maior 10, - 

usuario X efetuou -numero M de - 

consultas, 

- minero M maior 15. 

usuario X realiza acessos 'frequentes' : - 

usuario X tem experiencia tarefa, - 

usuario X tem experiencia sisteina, - 

usuario X nao considera tarefa - 

'importante', 

usuario X imo realiza acesso - 

'mandatorio', 

usuario X apresenta intervalo de - 

numero Z dias, - 

numero Z inenorIgual20, - 
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usuario X efetuou -numero I< de - 

acessos, 

numero I< maior 10, - 

- usuario X efetuou numero M de 
consultas, 

numero M maior 15. - 

- usuario X realiza -acessos 'frequentes' : 

- usuario X tem experiencia tarefa, 

- usuario X nao tem experieiicia 
sistema, 

usuario X considera tarefa - 

'impoi-taiite', 

- usuario X realiza -acesso 
'inandatorio', 

usnario X apresenta intervalo de - 

iiuinero Z dias, - 

nuinero Z ineiiorIgual3, - 

usuario X efetuou numero I< de 
- 

acessos, 

- numero I< maior 10, 
iisuario X efetuou -numero M de - 

consultas, 

numero M maior 15. - 

usuario X realiza acessos 'fi-eqiientes' : - 

- usuario X tem experiencia tarefa, 
usuario X nao tem experiencia - 

sisteina, 

- usuario X considera tarefa 
'importante', 

usuario X liao realiza acesso - 

'inandatorio', 

- usuario X apresenta intervalo de 
iiuinero Z dias, - 

iiiiinero Z inenorIgual5, 

usuario X efetuou numero I< de - 

acessos, 

iiuinero I< inaior 10, - 

usuario X efetuou -numero M de - 

coilsultas, 

numero M inaior 15. - 

usuario X realiza acessos 'frequentes' : - 

iisuario X tem experiencia tarefa, - 

usuario X m o  tem experiencia - 

sistema, 

usuario X imo considera tarefa - 

'importante', 

usuario X realiza acesso  - 

'inandatorio', 

usuario X apresenta intervalo de - 

nuinero Z dias, - 

iiuinero Z ineilorIgual5, - 

- usuario X efehiou numero I< de 
acessos, 

numero K inaior 10, - 

- usuario X efetuou nuinero M de 
consultas, 

nuinero M inaior 15. - 

usuario X realiza -acessos 'frequentes' : - 

usuario X tem experiencia tarefa, - 

- usuario X nao tem experiencia 
sistema, 

usuario X iiao considera tarefa - 

'importante', 

usuario X nao realiza acesso 
'mandatorio', 

usuario X apresenta intervalo de - 

numero Z dias, - 

iluinero Z meiiorIgua1 10, - 

usuario X efetuou -numero I< de - 

acessos, 

numero I< inaior 10, - 

usuario X efetuou numero M de - 

consultas, 

numero M inaior 15. - 

usuario X realiza acessos 'frequentes' 

usuario X nao tem experieiicia tarefa, 

- usuario X nao tem experiencia 
sisteina, 

usuario X considera tarefa - 

'impoi-taiite', 

usuario X realiza acesso - 

'inandatorio', 

- usuario X apresenta intervalo de 
nuinero Z dias, - 

nuinero Z inenorIgua1 1, - 

usuario X efetuou numero I< de - 

acessos, 

nuinero I< inaior 10, - 

usuario X efetuou numero M de - 

consultas, 

- numero M maior 15. 

usuario X realiza -acessos 'frequentes' : - 

- usuario X imo tem experiencia tarefa, 
usuario X nao tem experieiicia - 

sisteina, 
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usuario X considera tarefa 
A 

'iinportante', 

usuario X iiao realiza -acesso - 

'inandatorio', 

- usuario X apresenta intervalo de 
numero Z dias, - 

nuinero Z menorIgual2, - 

usuario X efetuou numero I< de - 

acessos, 

nuinero I< inaior 10, - 

usuario X efetuou numero M de - 

consultas, 

numero M maior 15. - 

jsuario X realiza acessos 'fi-equentes' : 

usuario X nao tein experiencia tarefa, - 

usnario X nao tem experiencia - 

sisteina, 

iisuario X nao considera tarefa - 

'importante', 

usuario X realiza -acesso 
A 

'inandatorio', 

usuario X apresenta intervalo de - 

numero Z dias, 
- 

numero Z inenorIgual5, - 

- usuario X efetuou -numero I< de 
acessos, 

numero I< inaior 10, - 

usuario X efetuou -numero M de - 

consultas, 

nuinero M inaior 15. - 

usuario X realiza acessos 'frequentes' : - 

A usuario X nao tein experiencia tarefa, 
usuario X nao tem experiencia 

A 

sistema, 

usuario X inao considera tarefa - 

'iinportante', 

usiiario X nao realiza acesso - 

'inandatorio', 

usuario X apresenta intervalo de 
A 

numero Z dias, - 

numero Z menorIgual5, 

usuario X efetuou -numero I< de - 

acessos, 

numero I< inaior 10, - 

- usuario X efetuou -numero M de 
coilsultas, 

ju inero  M maior 15. 

usuario X nao tem experiencia tarefa, - 

usuario X tein experiencia sistema, - 

- ~isuario X considera tarefa 
'importante', 

usuario X realiza -acesso - 

'inandatorio', 

usuario X apresenta iutervalo de - 

numero Z dias, 
A 

nuinero Z menorIgua1 5, - 

usuario X efetuou -numero I< de - 

acessos, 

numero I< inaior 10, - 

- usuario X efetuou numero M de 
consultas, 

iiuinero M maior 15. - 

>suario X realiza acessos 'frequentes' : 

usuario X nao tein experiencia tarefa, - 

usuario X tem experiencia sistema, - 

usuario X considera -tarefa 
'importante', 

usuario X nao realiza acesso - 

'inandatorio', 

usuario X apresenta intervalo de - 

numero Z dias, - 

numero Z inenorIgua1 10, - 

usuario X efetuou -numero I< de - 

acessos, 

numero I< inaior 10, - 

usuario X efetuou -numero M de - 

consultas, 

nuinero M inaior 15. - 

usuario X realiza -acessos 'fiequentes' : 

usuario X liao tein experiencia tarefa, - 

nsuario X tem experiencia sistema, - 

- usuario X nao considera tarefa 
'impoi-tante', 

usuario X realiza -acesso - 

'inandatorio', 

usuario X apresenta intervalo de - 

numero Z dias, - 

nuinero Z ineiiorIgual 10, - 

usuario X efetuou -numero K de 
acessos, 

numero I< inaior 10, - 

usuario X efetuou -numero M de - 

consultas, 

nuinero M maior 15. - 

usuario X realiza acessos 'frequentes' : 
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usiiario X realiza -acessos 'frequentes' : - 

- usuario X nao tem experiencia tarefa, 
usuario X tem experieiicia sistema, 

usiiario X m o  considera tarefa - 

'iinpoi-tante', 

- usuario X nao realiza acesso 
'inandatorio', 

- usuario X apresenta intervalo de 
nuinero Z dias, - 

numero Z raeiiorIgual20, - 

usuario X efetuou -numero I< de - 

acessos, 

nuinero I< inaior 10, - 

- usuario X efetuou nuinero M de 
coilsultas, 

- numero M maior 15. 

usuario X constroi -consultas 'repetitivas' : - 

usuario X realiza -acessos - 

'frequentes', 

- usuario X realiza numero Z per 
cento de consultas parecidas, 

nuinero Z inaiorIgual60. - 

usuario X constroi -consultas 'repetitivas' : - 

- usuario X realiza nenhum -acessos, 

- usuario X realiza -numero Z per 
cento de consultas parecidas, 

numero Z maiorIgua1 80. - 

usuario X realiza -consultas 'complexas': - 

- usuario X realiza -acessos 
'frequentes', 

usuario X tein experiencia tarefa, - 

usuario X tem experiencia sisteina, 

- usuario X utiliza ein media -numero 
Z de operadores, 

numero Z inaiorIgual5, - 

- usuario X utiliza ein media -numero 
Y de classes, 

nuinero Y maiorIgual5. - 

~isuario X realiza -consultas 'coinplexas': 

usuario X realiza nenhum -acessos , - 

- usuario X tem experiencia tarefa, 
usuario X tem experiencia sisteina, - 

- usuario X utiliza em media numero 
Z de operadores, 

numero Z inaiorIgual4, - 

usuario X utiliza em media >lumero - 

Y de classes, 

numero Y maiorIgual5. - 

- usuario X realiza-consnltas 'coinplexas': 
usuario X realiza -acessos - 

'frequentes', 

usuario X tem experiencia tarefa, - 

- usuario X nao tem experiencia 
sisteina, 

usuario X utiliza em media Auinero - 

Z de operadores, 

numero Z inaiodgual4, - 

usuario X utiliza em inedia -nuinero - 

Y de classes, 

nuinero Y maiorIgiial4. - 

usuario X realiza -consultas 'complexas' - 

usuario X realiza nenl~uin acessos, - 

usuario X tein experiencia tarefa, - 

usuario X nao tem experiencia - 

sistema, 

usuario X utiliza em inedia -1iiiinero 
3 de operadores, 

nuinero Z inaiorIg~ial3, - 

usuario X utiliza em inedia -numero - 

Y de classes, 

nuinero Y maioi'lgual4. - 

usuario X realiza -consultas 'coinplexas': - 

usuario X realiza acessos - 

'frequentes', 

- usuario X nao tem experiencia tarefa, 
usuario X imo tein experieiicia - 

sisteina, 

- usuario X utiliza em media -numero 
Z de operadores, 

nuinero Z inaiorlgual2, - 

usuario X utiliza em media u i n e r o  
de classes, 

nuinero Y inaiorIgual4. - 

interface do usuario X tein a r e a  'consultas 
salvas': 

usuario X realiza nenhiiin acessos, - 

usuario X constroi -coiis~iltas - 

'repetitivas'. 

interface do usuario X tem -ares 'consultas 
salvas': 
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usuario X realiza -acessos - 

'frequentes'. 

interface do -us~iario X coin classes 
'mais-~isados' : 

usuario X realiza acessos 
- 

'frequentes', 

usuario X coiistroi -consultas - 

'repetitivas'. 

interface do -usuario X com todas classes: 

- usuario X realiza acessos 
'frequentes', 

usuario X constroi nenhuma - 

- consultas. 

iiiterface do usuario X com classes 
'inaisusados' : 

- usuario X realiza nenliuin acessos, 
usuario X constroi consultas 

'repetitivas'. 

interface do usuario X coin -classes 
'mais-iriiportaiites' : 

usuario X realiza nenhum acessos, - 

usuario X constroi nenhuma - 

- consultas. 

interface do -tisuario X adicionar -classes 
'inaisjroxiinas' : 

- usuario X e t i p o  'iniciante', 

- usuario X constroi iiedium 
- consultas, 

- usuario X realiza acessos 
'frequentes', 

usuario X realizou alteracao no 
- 

- numero Y de acessos anteriores, 
numero Y inaior 4, - 

interface do -~isuario X adicionou 
classes 'inaisgroxiinas' no -~iunero W 
de acessos anteriores, 

nuinero W maior 6, - 

o sisteina realizou para o usuario X 
alteracao no -1luinero J de acessos 
anteriores, 

numero J maiorIgual4. 

interface do usuario X adicionar classes 
'mais-proxiuias' : 

usuario X e t i p o  'iniciante', - 

- usuario X constroi nenliuin 
- consultas, 

- usuario X realiza -acessos 
'frequentes', 

- usuario X realizou alteracao no 
nuinero Y de acessos anteriores, - 

nuinero Y inaior 4, - 

interface do -lisuario X adicionou 
classes 'inaisgroxiuias' no -numero W 
de acessos anteriores, 

numero W igual O, - 

o sistema realizou para o usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
anteriores, 

nuinero J inaiorIgual4. - 

interface do -tisuario X adicionar classes 
'inaisgroxiinas' : 

usuario X e t i p o  'iniciante', - 

usuario X coilstroi -consultas - 

'repetitivas', 

usuario X realiza -acessos - 

'fi-equentes', 

usuario X realizou alteracao no - 

nuinero Y de acessos anteriores, - 

nuinero Y inaior 8, 

interface do -~isuario X adicionou 
classes 'inaisgroxiinas' no numero W 
de acessos anteriores, 

nuinero W maior 6, 

o sisteina realizou para o -usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
anteriores, 

iiiterface do -usuario X adicionar -classes 
'inaisgroxirnas' : 

usnario X e t i p o  'iniciante', - 

usuario X constroi consultas - 

'repetitivas', 

usuario X realiza -acessos - 

'frequentes', 

usuario X realizou alteracao no - 

numero Y de acessos anteriores, - 

nuinero Y inaior 8, - 

interface do usuario X adicionou 
classes 'mais-proxunas' no -numero W 
de acessos anteriores, 

nuinero W igual 0, - 

o sistema realizou para o usuario X 
alteracao no numero J de acessos 
anteriores, 
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numero J inaiorIgual4. - 

iiiterface do usuario X adicionar -classes 
'maisyroxirnas' : 

usuario X e t i p o  'iiiiciante', - 

usuario X realiza nenhum -acessos, - 

usuario X constroi -cons~iltas - 

'repetitivas', 

usuario X realizou alteracao no - 

- nuinero Y de acessos anteriores, 
iluinero Y inaior 3, - 

interface do jsuario X adicionou 
classes 'inaisjroxiinas' no -11uinei-o W 
de acessos anteriores, 

iiuinero W maior 6, 

o sisteina realizou para o -tisuario X 
alteracao no numero J de acessos 
aiiteriores, 

iiuinero J inaiorIgual4. - 

interface do -usuario X adicionar -classes 
'inaisyroxiinas' : 

- ~isuario X e t i p o  'iniciante', 
usuario X realiza iieidiuin -acessos, - 

- usuario X constroi -coiisultas 
'repetitivas', 

usuario X realizou alteracao no - 

nuinero Y de acessos anteriores, - 

nuinero Y inaior 3, - 

interface do usuario X adicionou 
classes 'inaisgroxiinas' no -numero W 
de acessos anteriores, 

- numero W igual 0, 
o sistema realizou para o usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
aiiteriores, 

- nuinero J inaiorIgual4. 

interface do -~isuario X adicionar classes 
'inaisgroxiinas' : 

usuario X e t i p o  'inicialite', - 

usuario X realiza iieidi~iin acessos, - 

j suar io  X constroi nenhum 
- consultas, 

usuario X realizou alteracao no - 

nuinero Y de acessos anteriores, 

nuinero Y inaior 6, - 

interface do usuario X adicionou 
classes 'inaisgroxiinas' no -numero W 
de acessos anteriores, 

iiuniero W maior 6, - 

o sistema realizou para o -~isuario X 
alteracao no -1nnnero J de acessos 
anteriores, 

nuinero J inaiorIgual4. - 

interface do usuario X adicionar classes 
'maisgroximas' : 

usuario X e t i p o  'iiiiciante', - 

usuario X realiza nenhum acessos, - 

usuario X constroi neihuin 
- consultas, 

usuario X realizon alteracao no - 

numero Y de acessos anteriores, - 

iiuinero Y inaior 6, - 

interface do usuario X adicionou 
classes 'mais-proxiinas' no -1iuinero W 
de acessos anteriores, 

nuinero W igual 0, - 

o sisteina realizou para o -usuario X 
alteracao iio -1iuinei.o J de acessos 
aiiteriores, 

iiuinero W inaiorIgual4. 

interface do   s sua rio X adicionar classes 
'maisgroximas' : 

usuario X e t i p o  'iniciante', - 

usuario X efetuou numero I< de - 

acessos, 

iiuinero I< inaior 6, - 

- usuario X realizou alteracao no 
- numero Y de acessos anteriores, 

juinero Y igual 0, 

interface do -~isuario X adicionou 
classes 'mais-proxiinas' no -numero W 
de acessos anteriores, 

nuinero W maior 6, - 

o sisteina realizou para o usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
anteriores, 

nuinero J inaiorIgual4. - 

interface do -usuario X adicionar classes 
'inaisgroxiinas' : 

jsiiario X e t i p o  'iniciante', 

usuario X efetuou numero I< de - 

acessos, 

iluinero I< maior 6, - 

- usuario X realizou alteracao no 
numero Y de acessos anteriores, - 

numero Y igual 0, - 
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interface do  su sua rio X adicionou 
classes 'maisgroximas' no -numero W 
de acessos anteriores, 

nuinero W igual 0, 
- 

o sistema realizou para o -usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
anteriores, 

- numero J inaiorIgual4. 

iuterface do usuario X adicionar classes 
'rnaisgroxhas' : 

- usuario X e t i p o  'iniciante', 
~isuario X efetuou numero I< de - 

acessos, 

iiuinero I< inaior 6 ,  - 

usuario X realizou alteracao no 
- 

iiuinero Y de acessos aiiteriores, - 

- numero Y igual 0, 
iiiterface do usuario X adicionou 
classes 'maisgroximas' no -numero W 
de acessos anteriores, 

iiuinero W igual O, - 

o sistema realizou para o -usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
aiiteriores, 

iiuinero J igual O. - 

interface do -lisuario X adicionar classes 
'maisgroxhas'  : 

usuario X e t i p o  'inedio', - 

usuario X coiistroi -consultas - 

'repetitivas', 

usuario X realiza -acessos - 

'fkequentes', 

usuario X realizou alteracao no - 

nuinero Y de acessos anteriores, - 

numero Y maior 12, - 

interface do ~ s u a r i o  X adicionou 
classes 'mais-proximas' no -numero W 
de acessos anteriores, 

nuinero W inaior 4, - 

o sistema realizou para o usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
aiiteriores, 

nuinero J inaior 3. - 

interface do usuario X adicionar -classes 
'inaisgroxiinas' : 

usuario X e t i p o  'inedio', 
- 

- usuario X consti-oi nenhum 
- consultas, 

usuario X realiza acessos - 

'frequeiites', 

usuario X realizou alteracao no - 

numero Y de acessos anteriores, - 

nuinero Y maior 8, - 

interface do -usuario X adicionou 
classes 'inaisgroxiinas' no -numero W 
de acessos anteriores, 

numero W inaior 4, - 

o sistema realizou para o   s sua rio X 
alteracao no numero J de acessos 
anteriores, 

nuinero J inaior 3. - 

interface do usuario X adicionar classes 
'maisgroximas' : 

usuario X e t i p o  'inedio', - 

usuario X constroi -consultas - 

'repetitivas', 

usuario X realiza nenliuin -acessos, - 

usuario X realizou alteracao no - 

- niimero Y de acessos anteriores, 

- numero Y maior 7, 
iiiterface do usuario X adicionou 
classes 'maisgroxirnas' no -iiuinero W 
de acessos aiiteriores, 

numero W inaior 4, - 

o sistema realizou para o usuario X 
alteracao no -1iuinero J de acessos 
anteriores, 

nuinero J inaior 3. - 

interface do jsuario X adicionar classes 
'inaisjroxirnas' : 

usnario X e -tipo 'inedio', - 

usuario X constroi iieiiliuma - 

- coiisultas, 

- usuario X realiza iienhuin -acessos, 

- usuario X realizou alteracao no 
nuinero Y de acessos anteriores, - 

- numero Y maior 10, 
interface do -~isuario X adicioiioii 
classes 'inaisgroxiinas' no -numero W 
de acessos anteriores, 

nuinero W inaior 4, - 

o sistema realizou para o usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
anteriores, 

- iiuiiiero J maior 3. 

interface do usuario X adicionar -classes 
'rnaisqroximas' : 
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- usuario X e t i p o  'inedio', 
j suar io  X efetuou numero K de 
acessos, 

numero I< inaior 12, - 

usuario X realizou alteracao no - 

- nuinero Y de acessos anteriores, 
numero Y igual 0, - 

interface do usuario X adicionou 
classes 'inaisgroxiinas' no -numero W 
de acessos anteriores, 

nuinero W inaior 4, - 

o sistema realizou para o -1isuario X 
alteracao no numero J de acessos 
aiiteriores, 

iiuinero J inaior 3. - 

iuterface do -usuario X adicionar classes 
'inaisgroximas' : 

usuario X e t i p o  'inedio', - 

- usuario X constroi -coiisultas 
'repetitivas', 

usuario X realiza -acessos - 

'fiequeiites', 

usuario X realizou alteracao no - 

- numero Y de acessos anteriores, 
nuinero Y inaior 12, - 

interface do -~isuario X adicionou 
classes 'iiiais-proximas' no -nuiiiero W 
de acessos anteriores, 

numero W igiial0, - 

o sistema realizou para o  su sua rio X 
alteracao no -numero J de acessos 
anteriores, 

nuinero J inaior 3. - 

interface do usuario X adicionar classes 
'inaisjroxiinas' : 

usiiario X e t i p o  'medio', 
- 

- usuario X consti-oi nenliuin 
- consultas, 

- usuario X realiza -acessos 
'fi-equentes', 

- usuario X realizou alteracao no 
- numero Y de acessos anteriores, 

iiuinero Y inaior 8, - 

iiiterface do usuario X adicionou 
classes 'niaisjroxiinas' no -1iuinero W 
de acessos anteriores, 

iiuiiiero W igual 0, 

o sistema realizou para o usuario X 
alteracao no numero J de acessos 
anteriores, 

numero J inaior 3. - 

interface do -~~snario X adicionar -classes 
'inais~roxiinas' : 

usuario X e t i p o  'inedio', - 

- usuario X constroi -consultas 
'repetitivas', 

~isuario X realiza nenhum acessos, - 

usuario X realizou alteracao no - 

iiuinero Y de acessos aiiteriores, - 

nuinero Y maior 7, - 

interface do usuario X adicionou 
classes 'inaisgroxunas' no -1iuinei-o W 
de acessos anteriores, 

- numero W igual 0, 
o sistema realizou para o usuario X 
alteracao no -1iuinero J de acessos 
aiiteriores, 

iiuinero J inaior 3. - 

interface do usuario X adicionar -classes 
'mais-proximas' : 

usuario X e t i p o  'inedio', - 

usuario X coilstroi neiiI1uina - 

- consultas, 
usuario X realiza nenlmn -acessos, - 

- usuario X realizou alteracao no 
niiinero Y de acessos anteriores, - 

nuinero Y maior 10, - 

iiiterface do usuario X adicionou 
classes 'inaisgroxiiiias' no -1iuinero W 
de acessos aiiteriores, 

numero W igual O, - 

o sisteina realizou para o -usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
anteriores, 

- numero J maior 3 

interface do usuario X adicionar classes 
'inaisgroxiinas' : 

- usuario X e -tipo 'inedio', 
usuario X efetuou -numero I< de - 

acessos, 

numero I< inaior 12, - 

usuario X realizou alteracao no - 

- nuinero Y de acessos anteriores, 

- minero Y igual 0, 
interface do usuario X adicionou 
classes 'inaisgroximas' no -numero W 
de acessos anteriores, 

numero W igual 0, - 
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o sistema realizou para o usuario X 
alteracao no -1nmero J de acessos 
anteriores, 

numero J inaior 3. - 

iuterface do usuario X adicionar classes 
'maisgroxiinas' : 

nsnario X e t i p o  'especialista', - 

usuario X constroi -consultas - 

'repetitivas', 

- ~isiiario X realiza acessos 
'fiequentes', 

usuario X realizou alteracao no - 

- iluinero Y de acessos anteriores, 
numero Y maior 18, - 

interface do usuario X adicionou 
classes 'inais~proxiinas' no -nuinero W 
de acessos anteriores, 

iiumero W inaior 3, - 

o sistema realizou para o usuario X 
alteracao no -11uinero J de acessos 
anteriores, 

nuinero J inaior 2. - 

interface do usuario X adicionar classes 
'inaisgroxiilias' : 

usuario X e -tipo 'especialista', - 

usnario X constroi nenhuin - 

consultas, 
- 

usuario X realiza -acessos - 
'frequentes', 

- usuario X realizou alteracao no 
numero Y de acessos anteriores, - 

iiuinero Y inaior 14, - 

interface do usuario X adicionou 
classes 'inaisgroximas' no -numero W 
de acessos anteriores, 

iiumero W maior 3, - 

o sisteina realizou para o usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
anteriores, 

- numero J maior 2. 

interface do usuario X adicionar classes 
'inaisgroximas' : 

usuario X e -tipo 'especialista', - 

usuario X constroi -~onsultas - 

'repetitivas', 

- usuario X realiza nenhum acessos, 
usuario X realizou alteracao no - 

nuinero Y de acessos anteriores, - 

numero Y maior 13, - 

interface do usuario X adicionou 
classes 'mais-proximas' no numero  W 
de acessos anteriores, 

numero W maior 3, - 

o sistema realizou para o -usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
anteriores, 

numero J inaior 2. - 

interface do -usuario X adicionar classes 
'inaisgroxiinas' : 

usuario X e t i p o  'especialista', 

usuario X constroi neihuma - 

- consultas, 
usuario X realiza iienhuin acessos, - 

usuario X realizou alteracao no - 
numero Y de acessos anteriores, 

numero Y maior 16, - 

interface do usuario X adicionou 
classes 'inaisgroxiinas' no -numero W 
de acessos anteriores, 

- numero W maior 3, 
o sisteina realizou para o usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
anteriores, 

- nuinero J maior 2. 

interface do -usuario X adicionar classes 
'inais-proxiinas' : 

usuario X e t i p o  'especialista', - 

- usuario X efetuou -numero 1C de 
acessos, 

nuinero IC inaior 18, - 

- usuario X realizou alteracao no 
- iiumero Y de acessos anteriores, 

- numero Y igual 0, 
interface do usuario X adicionou 
classes 'maisgroxiinas' no -1111inero W 
de acessos anteriores, 

iiuinero W inaior 3, - 

o sisteina realizou para o usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
anteriores, 

nuinero J inaior 2. - 

interface do usuario X adicionar classes 
'inaisqroxiinas' : 

iisuario X e -tipo 'especialista', - 

usuario X coilsti-oi -consiiltas - 

'repetitivas', 

usuario X realiza acessos - 

'frequentes', 
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usuario X realizou alteracao no - 

numero Y de acessos anteriores, - 

numero Y inaior 18, - 

interface do usuario X adicionou 
classes 'inaisgroxiinas' no -numero W 
de acessos aiiteriores, 

numero W igual 0, - 

o sistema realizou para o usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
anteriores, 

nuinero J inaior 2. - 

interface do usiiario X adicionar classes 
'inaisgroxiinas' : 

usuario X e -tipo 'especialista', - 

usuario X constroi nenhum 
- 

- coiisultas, 
usuario X realiza -acessos - 

'frequentes', 

usuario X realizou alteracao no - 

ilumero Y de acessos anteriores, - 

iiurnero Y inaior 14, - 

interface do usuario X adicionou 
classes 'inaisgroxiinas' no numero W 
de acessos anteriores, 

nuinero W igual 0, 

o sistema realizou para o usuario X 
alteracao no numero J de acessos 
aiiteriores, 

numero J inaior 2. - 

interface do usuario X adicionar -classes 
'inaisgroximas' : 

usuario X e t i p o  'especialista', - 

- usuario X constroi -consultas 
'repetitivas', 

usuario X realiza nenhuin acessos, - 

- usuario X realizou alteracao no 
iiumero Y de acessos anteriores, - 

- iiuinero Y maior 13, 
interface do -usuario X adicionou 
classes 'inaisgroxiinas' no -numero W 
de acessos anteriores, 

- iiuinero W igual 0, 
o sisteina realizou para o usuario X 
alteracao 110 -numero J de acessos 
anteriores, 

nuinero J inaior 2. - 

interface do usuario X adicionar classes 
'inaisgroxiinas' : 

usuario X e -tipo 'especialista', - 

- usuario X constroi nenhuma 
- coilsultas, 
usuario X realiza neiiliuin acessos, - 

usuario X realizou alteracao no - 

- iiumero Y de acessos anteriores, 
iiuinero Y maior 16, - 

interface do usuario X adicionou 
classes 'inaisgroxiinas' no numero W 
de acessos anteriores, 

- minero W igual 0, 
o sisteina realizou para o -~isuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
anteriores, 

nuinero J inaior 2. - 

interface do usuario X adicionar -classes 
'inaisgroxiinas' : 

usuario X e -tipo 'especialista', - 

usnario X efetuon-numero I< de - 
acessos, 

ilumero I< inaior 18, - 

j suar io  X realizou alteracao no 
- numero Y de acessos aiiteriores, 

- ilumero Y igual 0, 
iiiterface do usuario X adicionou 
classes 'inaisgroximas' no -1uinero W 
de acessos anteriores, 

nuinero W igual 0, - 

o sistema realizou para o usuario X 
alteracao no -numero J de acessos 
anteriores, 

numero J inaior 2. - 

interface do usuario X adicionar classes 
'faixa 1': 

usuario X e t i p o  'iniciante', - 

- usuario X efetuou numero I< de 
acessos, 

numero I< maior 12, - 

usuario X realizou alteracao no - 

- nuinei-o Y de acessos anteriores, 
nuinero Y igual 0, - 

o sisteina realizou para o -usuario X 
alteracao no -numero W de acessos 
anteriores, 

- niiinei-o W inaior 4. 

iuterface do usuario X adicionar classes 
'faixa 2': 

usuario X e t i p o  'iaiciante', 
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- usuario X efetuou -numero IC de 
acessos, 

iiuinero K maior 12, - 

jsuai-io X realizou alteracao no 
- numero Y de acessos anteriores, 

- ~mmero Y maior 6, 
o sistema realizou para o usuario X 
alteracao no -numero W de acessos 
anteriores, 

iiuinero W maior 4. - 

iiiterface do -11suario X adicionar -classes 
'faixa 3': 

usuario X e t i p o  'niedio', - 

usuario X efetuou -numero IC de - 

acessos, 

numero IC inaior 18, - 
usuario X realizou alteracao no - 

iiuinero Y de acessos anteriores, - 

- numero Y maior 10, 
o sistema realizou para o -umario X 
alteracao no -numero W de acessos 
anteriores, 

- nuinero W maior 6. 

interface do -usuario X adicionar -classes 
'faixa 4': 

usuario X e t i p o  'inedio', - 

usuario X efetuou -1niinero K de - 

acessos, 

- numero I< maior 24, 

- usuario X realizou alteracao no 
nuinero Y de acessos anteriores, - 

numero Y igual 0. - 

interface do usuario X adicionar -classes 
'faixa 5': 

- usuario X e t i p o  'rnedio', 

- usuario X efetuou -numero IC de 
acessos, 

- numero IC maior 24, 
usuario X realizou alteracao no - 

numero Y de acessos anteriores, - 

nuinero Y inaior 14, - 

o sisteina realizou para o -11suario X 
alteracao no -numero W de acessos 
anteriores, 

- usuario X e t i p o  'iniciante', 
interface do usuario X adicionou 
classes 'inaisjroxiinas' no -minero Y 
de acessos anteriores, 

- numero Y inaiorIgnal5, 

- usuario X nao utilizou classes 
'rnaisgroximas'. 

hterface do usuario X retirar classes 
- 

'inais~roxiinas' : 

usuario X e t i p o  'inedio', - 

interface do - usuario X adicionou 
classes 'inaisyroximas' no -numero Y 
de acessos anteriores, 

- iiuinero Y inaiorIgual6, 

- usuario X nao utilizou classes 
'inaisgroxiinas'. 

iiiterface do -~isuario X retirar classes 
'inaisgroxiinas' : 

- usuario X e -tipo 'especialista', 
interface do -usuario X adicionou 
classes 'inaisgroxiinas' no -11~1rnero Y 
de acessos anteriores, 

nuinero Y inaiorIgual7, - 

usuario X nao utilizou classes - 

'maisjroximas'. 

iiiterface do usuario X retirar classes - 

'faixa 1' : 

- usuario X e -tipo 'ii~iciante', 
interface do -usuario X adicioiion 
classes faixa 1, 

usuario X nao utilizou classes faixa 1, - 

interface do -~isuario X adicionou 
classes da faixa no -minero Y de 
acessos anteriores, 

numero Y inaiorIgual3. - 

interface do usuario X retirar classes 
- 

'faixa 2' : 

usuario X e t i p o  'iniciante', - 

interface do usuario X adicioiiou 
classes faixa 2, 

usuario X nao utilizou classes faixa 2, - 

interface do -usuario X adicionou 
classes da faixa no -numero Y de 

- iiuinero W maior 6. 
acessos anteriores, 

i~iiinero Y maiorIgual3. - 

iuterhce do usuario X retirar -classes 
'iiiaisgroxiinas' : 



Regras do Protótipo 

interface do -~isuario X retirar classes 
'faixa 3' : 

usnario X e t i p o  'inedio', - 

iuterface do usiiario X adicionou 
classes faixa 3, 

usuario X nao utilizou classes faixa 3, - 

interface do -usuario X adicionou 
classes da faixa no numero Y de 
acessos anteriores, 

- numero Y maiorIgual3. 

interface do -~isuario X retirar -classes 
'faixa 4' : 

usuario X e t i p o  'medio', - 

interface do usuario X adicionou 
classes faixa 4, 

usuario X nao utilizou classes faixa 4, - 

interface do usuario X adicionou 
classes da faixa no -minero Y de 
acessos anteriores, 

minero Y maiorIgual3. - 

interface do -lisuario X retirar classes 
'faixa 5' : 

usuario X e t i p o  'inedio', - 

interface do usuario X adicionou 
classes faixa 5, 

- usuario X nao utilizou classes faixa 5, 
interface do -11suario X adicionou 
classes da faixa no -1luinero Y de 
acessos anteriores, 

numero Y inaiorIgual3. - 

interface do usuario X com atributos 
'inais-usados' : 

usuario X realiza -acessos - 

'frequentes', 

usuario X constroi -consultas - 

'repetitivas'. 

interface do -lisuario X com todos 
- atributos : 

usuario X realiza -acessos - 

'frequentes', 

- usuario X constroi nenhuma 
- consultas. 

interface do -lisuario X coin -atributos 
'inaisusados' : 

- usuario X realiza nenhum acessos, 

usuario X coiistroi consultas - 

'repetitivas'. 

interface do usuario X com -atributos 
'inaisnportantes' : 

usuario X realiza nenhum -acessos, - 

usuario X constroi nenhuma - 

- consultas. 

interface do usuario X 
relacionainentos 'inaisiisadosl : - 

usuario X realiza acessos - 

'frequentes', 

- usuario X constroi consultas 
'repetitivas'. 

interface do -lisuario X coin 
relacionainentos : - 

usuario X realiza acessos - 

'frequentes', 

- usiiario X constroi neih~~nia 
- consultas. 

interface do usuario X 
relacionamentos 'inai-sados' : - 

C0111 

todos 

coin 

usuario X realiza nenhiiin acessos, - 

usuario X constroi -consultas - 

'repetitivas'. 

interface do usuario X coin 
relacioiiainentos 'inaisiinportantesl : - 

usuario X realiza neiilium acessos, - 

usuario X constroi neihuma 
- consultas. 

interface do -iisuario X com -operadores 
'mais-usados' : 

- usuario X realiza nenhum -acessos, 

- usuario X realiza -coilsultas 
'coinplexas', 

- usuario X realiza -numero Z per 
cento de consultas parecidas, 

numero Z maior 60. - 

interface do usuario X coin operadores 
'mais-importantes' : 

- usuario X realiza nenhum -acessos, 

- usuario X realiza -consultas 
'coinplexas', 

- usuario X realiza numero Z per 
cento de consultas parecidas, 
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numero Z menor 40. - 

interface do -1isnario X coin operadores 
'inai-sados' : 

- usuario X realiza -acessos 
'frequentes', 

usuario X realiza consultas 
- 

'complexas', 

usuario X realiza -numero Z per - 

cento de consultas parecidas, 

nuinero Z inaior 60. 

interface do -lisuario X coin operadores 
'mais-iinpoi-tantes' : 

- usuario X realiza acessos 
'frequentes', 

- usuario X realiza -consultas 
'coinplexas', 

usuario X realiza -numero Z per - 

cento de consultas parecidas, 

numero Z inenor 40. - 

interface do -lisuario X coin -operadores 
'inai-sados' : 

- usuario X realiza nenhum -acessos, 

- usuario X realiza -consultas 
'coinplexas', 

usuario X realiza Suinero Z per - 

cento de consultas parecidas, 

- numero Z maior 60. 

interface do -usuario X com operadores 
'inaisiinportantes' : 

usuario X realiza iieihum -acessos, - 

- usuario X realiza consultas 
'complexas', 

usuario X realiza -numero Z per - 

cento de consultas parecidas, 

nuinero Z inenor 40. - 

interface do usuario X coin operadores 
'inai-sados' : 

usuario X realiza acessos - 

'frequentes', 

iisuario X realiza -consultas - 

'complexas', 

usuario X realiza >mero Z per - 

cento de consultas parecidas, 

numero Z inaior 70. - 

interface do usuario X com operadores 
'inaisiinportantes' : 

usuario X realiza -acessos - 

'frequentes', 

usuario X realiza -consultas - 

'coinplexas', 

iisuario X realiza -numero Z per - 

cento de consultas parecidas, 

numero Z menor 50. - 

interface do usuario X com -operadores 
'niai-sados' : 

~ s u a r i o  X realiza nenhum acessos, 

- usuario X realiza nenhuina 
- consultas, 

usuario X realiza numero Z per - 

cento de consultas parecidas, 

nuinero Z maior 80. - 

interface do usuario X com -operadores 
'inais-iinportaiites' : 

usuario X realiza nenhum -acessos, - 

usuario X realiza nenhum -consultas, - 

usuario X realiza -numero Z per 
cento de consultas parecidas, 

nuinero Z menor 80. - 

interface do -iisuario X coin -operadores 
'inaisiinpoi-tantes' : 

- usuario X realiza -acessos 
'fsequentes', 

usuario X realiza nenliuin -consultas, - 

- usuario X realiza -numero Z per 
cento de consultas parecidas, 

nuinero Z inenor 70. - 

interface do -11suario X coin operadores 
'mais-usados' : 

- usuario X realiza -acessos 
'frequentes: 

usuario X realiza neiiliuma - 

- consultas, 
usuario X realiza -numero Z per - 

cento de consultas parecidas, 

- numero Z maior 70. 

interface do -usuario X coin todos 
- operadores : 

usuario X realiza acessos - 

'frequentes', 



usnario X realiza -coilsultas - interface do usuario X com -operadores 
'coinplexas', 'iliaisiiilpoi-taiites' : 

usuario X realiza -1luinero Z per - - usuario X realiza -acessos 
cento de consultas parecidas, 'frequentes', 

- nuinero Z menor 50. - usuario X realiza neiiliuin -consultas, 

usuario X e t i p o  'iniciante'. - 



Apêndice 11 - Modelos de Projeto 
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