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Abstract

Hypertext is a form of electronic document wich includes a number of new
features and where the selection of documents is done by association. This tech-
nology opens some very exiting new possibilities, particularly for new uses of the
computer as a communication and thinking tool.

In this work we survey most of the existing hypertext systems, their appli-
cations and their design. The advantages and disadvantages of hypertext are
discussed and we show in some detail its fundamental features as well as design
options for constructing Hypertext Systems, providing a background for several
lines of research.

Using the ideas developed in this work, we designed and built an Hypertext
System called Based Hypertext System for PC—based microcomputer.

The user interface employs a form of direct manipulation designed to exploit
a two—bottom mouse. The database is a graph of textual nodes that can be
distributed across an indefinite number of files and be as large as available disk
space permits. The nodes in the database correspond to windows on the screen
on a one to one basis.

Windows may contain any number of individual items linked to other nodes or
used to invoke programs. A browser displays the current node and its neighbors
showing how nodes are directly related with each other in the graph.



Resumo

Neste trabalho apresentamos as principais características dos Sistemas Hiper—
texto e discutimos os objetivos atuais e futuros desta tecnologia. Discutimos,
também, as vantagens e desvantagens dos sistemas hipertextos e analisamos os
aspectos mais relevantes ao projeto desses sistemas.

Um sistema hipertexto é uma ferramentanão convencional para a organização
e recuperação de informações, que pode ser visto como uma nova, e muito inte-
ressante, técnica de representação de conhecimento.

Como resultado desses estudos, propomos o projeto de um Sistema Base para
Hipertextos para ambiente de microcomputador PC—compativel e realizamos sua
implementação.

A interface com o usuário utiliza um dipositivo de manipulação direta, mouse,
e múltiplas janelas para a seleção e apresentação das informações.

A base de dados está representada por um grafo cujos nós e arestas correspon-
dem, respectivamente, aos arquivos de texto e às ligações estabelecidas entre os
conteúdos desses arquivos. Cada nó pode ter um número qualquer de ligações que
são utilizadas, também, para ativar a execução de programas. Um browser apre—
senta ao usuário o nó corrente e os nós na vizinhança à qual ele está diretamente
relacionado.
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Capítulo 1

Introdução

Imagine-se lendo este trabalho na tela de um terminal de um computador onde
o mesmo está. armazenado de forma tradicional. Ao observar a lista de capítulos
da figura 1.1, sente—se interessado em consultar a seção Soluções Adotadas nos
Princípais Sistemas. Para alcançar o conteúdo desejado percorre todo o documento
existente entre a figura e aquele capitulo. Depara, então, com uma referência
bibliográfica que lhe interessae resolve consultar a bibliografia. Novamente torna-
se necessário deslocar—se através de todo o documento existente entre sua posição
atual e o destino desejado. Essa é a essência do acesso sequencial.

Imagine agora que, ao decidir alcançar o conteúdo de Soluções Adotadas nos
Principais Sistemas, fosse possível posicionar o cursor sobre o nome do capítulo e
ativar a execução de um comando que trouxesse o conteúdo desejado automati—
camente a tela. Imagine que o mesmo pudesse acontecer no caso da referência bi-
bliográfica. Poderia ser possível, também, selecionar por exemplo o nome de uma
figura durante sua referência no texto, obtendo como resultado a apresentação da
figura na tela. Outro exemplo seria selecionar em algum momento a referência
à Quinta Sinfonia de Beethoven, tendo como resultado a execução da peça no
aparelho de som acoplado ao computador. Resultado análogo poderia ser obtido
com a seleção do nome de um filme: ele seria exibido no equipamento de vídeo_
conectado à sua máquina. O sistema que armazena, recupera e apresenta as in-
formações desta maneira é um sistema hipertexto e o documento gerenciado é
chamado hiperdocumento.

O documento é armazenado na forma de nós, que contêm as informações de
texto, som, imagem, etc. Esses nós são consultados interativamente na tela de um
terminal de computador. Embutidas no conteúdo dos nós existem ligações que
os relacionam. Por exemplo, em um nó existe a frase “o homem é um mamífero”

l
l
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Figura 1.1: Estrutura do Trabalho



e em outro nó existe um texto que explica o significado da palavra mamífero.
Urna ligação poderia ser embutida na frase de modo que, quando selec1onada,__,_ "
pelo usuário, o texto relacionado fosse apresentadª Consideramos essa a forma“naturaldeconsultarumhiperdocumentO' realizar acesso não sequencial e navegar
interativamente pelas informações armazenadas.

Os Vsrstemasàigçrrtextopodem servistos como uma nova técnica de represen-
tação “de conhecimento. Depois de armazenada no sistema, a forma pela qual
a informaçãoe relacionada com outras informacões representa uma estruturação
específica desse conhecimento, o qual é utilizadopara informar ao usuário sobre os
pontos relevantes do problema. Estabelecendo-se uma comparaçãoentre sistemas
hipertexto e sistemas especialistas, podemos dizer que o- primeiro informa ao
usuário o conhecimento armazenado sobre um problema, enquanto que o segundo
é utilizado para resolver um problema específico.

___—__

Utiliza—se o termo hººermedia para designar os sistemas que permitem acesso
não sequencial sobre—quaisquer—tipos de informação possíveis de serem processa-
das num sistema computacional, como por exemplo informações gráficas, sons e
imagens animadas, etc. No decorrer deste trabalho, utilizaremos o termo hiper—
texto para designar tanto os sistemas que manipulam apenas informações textuais

'

como aqueles que são capazes de manipular quaisqueroutros tipos de informação,
utilizando-se de ªçõgéêiiíííítmãíêãõéssõ “hão“seqâéneialí

'''''' ji
“"_”—_ , ,_,./

A comunidade científica credita a Vanevar Bushaproposta dos princípios dos
sistemas hipertexto. Em 1945 Bush propôs a construçãode um sofisticado sistema
de biblioteca utilizando a tecnologia disponível em sua época — microfilmagem
e fotocélulas [Bush 45]. Em sua proposta, denominada sistema Memex, Bush
permite o estabelecimentode ligações entre dois pontos quaisquer de documentos
armazenados no sistema.

Os sistemas hipertexto atuais dispõem de muito mais recursos, oferecidos pelo
desenvolvimento de todas as áreas da ciência da computação e demais tecnologias,
o que lhes garante maior flexibilidade e os tornam efetivamenteúteis a uma vasta
gama de aplicações.

Jeff Conklin [Conklin 87] comenta o fato de vários autores sugerirem que os
conceitos e vantagens dos sistemas hipertexto estiveram claros por várias décadas,
mas não puderam ser aplicados devido ao pouco desenvolvimento tecnológico.
Conklin considera que essa posição pode ser simplista, porque existe entre os
pesquisadoresmais antigos o sentimento de que algo mais mudou: há nos dias de
hoje uma facilidade de aceitação do papel do computador como uma ferramenta
para o processamento de idéias e conhecimento e como um veículo de comunicação



entre os homens — e não apenas como um mero manipulador de dados. A
aceitação desta tendência pela comunidade é recente e é também responsável
pelo atual interesse nos sistemas hipertexto.

Com o objetivo de ilustrar as ligações embutidas no conteúdo dos hiperdocu-
mentos, escrevemos os nomes de alguns tópicos deste trabalho em letras do tipo
sans serif em algumas das seguintes situações: (a) no índice existente no início
deste trabalho; (b) na apresentação de tópicos (os capítulos do trabalho ou as
subseções de uma seção, por exemplcãe (c) na própria definição do tópico.

Entre as facilidades normalmenteoferecidas pelos sistemas hipertexto, encon-W
tra—se uma ferramenta gráfica chamada browsergrafiço. Essa ferramenta apre—
senta ao usuário uma visão gráâca das partesque formam o hiperdocumento da l

seguinte maneira: associa os ítens que são fontes das ligações aos nós de um 1

grafo e as ligações existentes entre os itens às arestas do grafo. Como resultado, i

o usuário visualizauma árvore como a da figura 1.1, no caso da porção do do- ,

cumento estar organizada hierarquicamente, ou visualizaum grafo com ciclos se ;

existirem referências cruzadas no hiperdocumento. —

lu . , ,
..

/
Quando o browser gráfico estiver implementadonum sistema, um grafo como

o mostrado na figura 1.1, pode ser apresentado ao usuário, sempre que ele desejar
ter uma visão geral da sua posição dentro do documento. As ligações do grafo
podem ser selecionadas diretamente pelo usuário, o que o leva diretamente a
porção do documento destino da ligação.

Os parágrafos seguintes indicam a estrutura de elaboração deste trabalho:

Apresentamos no capítulo 2 os lconceitos básicos relacionados aos sistemas

Meno5
Mostramos no capítulo 3 a evoluçao dos sistemas hipertexto nas últirãêx

decadas, através de referências a vários Sistemas que possuem característicasde
hipertexto., ' ._., —- —»—---—__—--mun-__,___..__.....____._.]

No capítulo 4 discutimos detalhadamente questões relevantes ao projeto de
' sistemas hipertexto.:Essas questões são estudadas, no capítulo seguinte, através
da<análise das opções de projeto dos principais Sistemas hipertexto discutidosna
literatura

,/'“
Apresentamos no capítulo6 as/principais características do sistema imple—

kmentado e um exemplo de interação com o usuário. No capítulo 7 analisamos “»,

aspectos relevantes do projeto proposto e implementado.

Organizamos no apêndice A um conjunto de ilustrações de alguns sistemas

, 4



estudados e que correspondem, normalmente, a fotografias de telas de terminais
de computador.



Capítulo 2

Sistemas Hipertexto — Apresentação

Com o objetivo de realizar uma apresentação de sistemas hipertexto, discutimos
& seguir os seguintes tópicos: Abordagem Geral, As Primeiras Propostas, Aplicações,
Navegação, Facilidades, Questões Relevantes e Linhas Atuais de Pesquisa.



W

Sistemas Hipertexto — Apresentação

Abordagem Geral

As Primeiras Propostas

Aplicações

"__—' Navegação .»

—' Facilidades
Questões Relevantes

“__—*_* Linhas Atuais de Pesquisa

2.1 Abordagem Geral

O desenvolvimento tecnológico atual permite o armazenamento dos mais diver—

sos tipos de informação em sistemas de computação. Os avanços constantes no
projeto de dispositivos de armazenamento permitem manter cada vez mais in—

formações em menor espaço físico e a custos decrescentes.

Entre as pesquisas importantes realizadas atualmente em ambientes ligados a
sistemas de computação, encontramosaquelas que buscam ferramentas para a o_r_-

ganização e a recuperação das informagoes armazenadas atravesde metodologias
não convencionais. O siStema hipertexto é uma dessas ferramentas.

'A'"
" ' "

. ,,,,....,....._;r—- - "" ' " '

_ . ..Um Sistema hlpertexto organiza o armazenamento das informaçoes de um
documento de modo a ossibilitar a realiz ão de es uisas não se íienciais. Para

l /,____.. _______.___ , _?

, 7



isso, o'sistema suporta ligações embutidas no conteúdo do documento, ligações
Xessas

que permitem acessar diretamente uma 9utraporçãodealgum..documento XV

..e

do sistema;"— '

O termo hypertext é atribuído a Ted Nelson [Nelson 81] e diz respeito aos
primeiros sistemas construídos com a filosofia de ligações embutidas. Atualmente
utiliza-se o termo hypermedia para designar os sistemas que permitem o mesmo
modo de acesso não sequencial, porém, o acesso pode se dar sobre quaisquer
tipos de informação possíveis de serem armazenadas (áudio, imagem estática
ou animada, por exemplo) ou processadas (uso do sistema como interface com
qualquer programa executavel) em um sistema computacional.

2.2 As Primeiras Propostas

A comunidade científica credita a Vanevar Bush a criação da filosofia dos sistemas
hipertexto. Em 1945 Bush propõe a utilização da tecnologia disponível em sua
época — microfilmagem e fotocélulas — para a construção de um sofisticado
sistema de biblioteca, no qual poderia ser armazenada toda a literatura científica
[Bush 45]. Em sua proposta, Bush permite o estabelecimento de ligações entre
dois pontos quaisquer de documentos armazenados. Bush define seu sistema,
batizado Memex, da seguinte forma:

Um dispositivo no qual um indivíduo guarda todos os seus livros, re-
gistros e comunicações e o qual e' mecanizado de modo a poder ser
consultado com extrema velocidade e flexibilidade. O dispositivo e' um
suplemento da própria memória do indivíduo.

Possivelmente, Bush não imaginava o que seria possível armazenar num dis—

positivo físico quarenta anos depois. É provável que, se Bush pudesse imaginar
onde a tecnologia chegaria em curto espaço de tempo, ele especiâcasse seu sistema
de modo a acessar também gráficos, informações de áudio, imagens animadas, etc.

Podemos observar que Bush relaciona as ligações existentes entre os docu-
fmentos com as ligações realizadas por nossa mente sobre as informaçõesn/la/
armazenadaj As palavrasde Vanevar Bush continuam servmdoa nõSSareali—
dadéí



Amente_humana . . . opera por associação. O homem não pode esperar
que esse processo mental seja completamente duplicadomaspodecer-
tamentePamndercom elesznguem pode esperar igualar a admitia—(FXX,
,eflexibilidade com a qual a mente humana segue um caminho asso— l

,! ciativo, mas deveria ser possível vencer decisivamente a mente no
que diz nespeito à permanencza e a clareza dos ítens recuperados do

.*

º armazenamento ""

Jeff Conklin publicou em 1987 um artigo [Conklin 87] no qual apresenta um
survey sobre os principais sistemas hipertexto. Nesse artigo, Conklin conside-
ra que a característica essencial descrita por Bush, na especificação do sistema
Memex, é a facilidade para o interrelacionamento de ítens. Essa característica
influenciou o projeto de Douglas Engelbart ao propor o sistema H—LAM/T [En-
gelbart 63]. Engelbart é considerado o primeiro sucessor de Bush em relação às
idéias sobre hipertexto. Esse e outros sistemas serão discutidos mais adiante.

Nos dias de hoje, um texto armazenadonum sistema hipertexto podeservisto
"como um texto convencional acrescido de ligações embutidas em seu conteúdo.
Essas ligações permitem ao documento ser criado e consultado de maneira não,
seqiiençia'l. O texto é gerado em unidades normalmente pequenaschamadas nós
e o documento final, chamadotherdocumento, comp"__s_e_deumaredede nas

)
conectadospelas ligações embuti as no texto. As ligações permitem ao usuário,

sequencial do documento. Ao usuário que gera odocumento, as ligações permitem
a criação dos itens na ordem julgada mais conveniente.

2.3 Aplicações

Os sistemas hipertexto pretendemincorporar oprocessode assoc1açao realizado ,

apresentam excelentes facilidades dé interação homem—Ímaqulna telas de vídeo
de altíssima resolução e de dimensões adequadas,por exemplo—— e dispositivos
de transmissão e armazenamento com enorme velocidade e capacidade. Esses
sistemas têm por objetivo servir como ferramenta para áreas como:

e engenharia de software;

o projeto auxiliado por computador;

o suporte ao ensino;



o correio eletrônico;

. automação de escritórios;

. gerenciamentoe manutenção de grande quantidade de informação;

. organização de assuntos pessoais;

. manutenção de manuais on-Iine;

. organização de idéias;

o gerenciamento de organizações; etc.

2.4 Nave a_ção * "

Para seguir uma ligação em um sistema hipertexto, o usuário realiza os seguintes
passos:

1. seleciona a ligação através do cursor —— com auxílio de um mouse ou das
teclas de direção;

2. executa um comando para seguir a ligação — geralmente acionando uma
única tecla.

Nesse momento oxsÉí'eírhrianHrperteae o—se encarrega de bus_ca_r__n_aªselie dados
o nó relacionado àquela ligação, exibindo-“º'"íítêlãem—Éaqane pode ou
não sobrepor total ou parcialmente o nó origem da busca. Isso ocorre sempre que
a ligação estiver associada a um nó que deve ter seu conteúdo exibido na tela.
No caso da ligação estar relacionada à execução de_u_rr_1_p_rogramakpor exemplo,
o sistema toma as providências necessárias para essa execução.

Alguns sistemas oferecem esquemas adicionais de navegação, como por e—

xemplo a pesquisa .por padrão “naubase de dados e a visualização gráfica de um
subconjunto de nós da rede, também chamada broWserfgráiico;



2.5 ' Facilidades

Os sistemas hipertexto variam bastanteno que diz respeito às facilidades ofereci-
das ao usuário para a utilização do sistema. Algumas facilidades que podem ser
encontradas são: '

. permissão ao usuário para, ao realizar uma consulta, gerar ligações para
suas anotações particulares;

, manutenção automática. de diversas versõe do, documento;

o suporte para que os nós não contenham apenas texto, mas também gráficos,
sons, imagens animadas, etc. Tais sistemas são chamados hypermedia;

Asª—__"- . . , ,o suporte para que a base de dados esteja distrlbiiª-atravesde uma rede de
computadores;

o suporte para que anos usuários nham acesso ao sistema de modo dis-
tribuído;

,6 visualização gráfica dos nó—sÉede e suas ligações;
e n ,- «..Wtela, utilizando um sistema
de janelas; etc.

2.6 Questões Relevantes

Ao consultarmos a literatura, deparamos com questões apresentadas pelos au-
tores como sendo relevantes ao projeto de sistemas hipertexto. Algumas questões
comuns são:

como deve ser aiW Qual a sua importância?

o como gerenciar a base de dados?

o comoaWo que procura?

o comoevWªerdido na base de dados?

o é necessário fornecer uma visão gráfica da base de dados?

o que tipos de nós devem ser fornecidos?

. que tipos de ligações devem ser oferecidas?

" 11



2.7 ' Linhas Atuais de Pesquisa

Várias instituições cie-pesquisa,, entre universidades e empresas, desenvolvem a-
tualmente pesquisas na área de hipertexto. Entre 'as linhas de pesquisa atuais
encontram—se:

. definição da interface com o usuário;

' e criação de ferramentas paraperos;. estudos sobre a utilização de sistemas hipertexto para a criação de docu-
mentos; .

. estudos de como transfo ar docume ' ' ' s em hiperdocumen—'
tos;

e definição de quando fornecer visualizações gráficas da rede; etc.

A seguir apresentamos uma evolução histórica dos sistemas hipertexto.



Capítulo 3

Evolução Histórica.

Apresentamos a seguir uma lista cronológica e não exaustiva de sistemas que
possuem característiCas de hipertexto. Ela contém alguns dos projetos que têm
influenciado significativamente o desenvolvimento desses sistemas.

1945 — Memex , 1960 — Xanadu , 1963 —- H—LAM/T ,

1968 — NLS , 1972 —_'ZOG , 1973 — IBIS .

1980— PIE . 1981 —"KMS , 1983 — Textnet ,
1984 ª— CREF , 1985 —— Document Examiner ,

>

1985 — Intermedia' , 1985— SYNVIEW , 1986 — WE ,
1986 — Neptune, 1986 "— lHyÍperties 9.86 -— PlanText ,

"1987 — NoteCar 7 — HyperCard ,
1987 :. e , 1988 — nglS.

1945 — Memex

Como citamos, Vanevar Bush [Bush 45], com sua proposta do sistema Memex,
introduziu os conceitos relacionados aos sistemas hipertexto.

1960 — Xanadu

O projeto Xanadu, iniciado por Ted Nelson em 1960, além de permitir o ar-
mazenamento das informaçoes e deligaçoes entre elas, possui ferramentas para
a reconstrução automáticade diferentes versões de um mesmo documento. Esta.
última característica. é considerada, na atualidade, de bastante importância para
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sistemas, hipertexto. Com sua proposta, Nelson tornasse pioneiroem outro ponto:
ele propõe o uso “do termo hipertexto para identificar os sistemas com carac-
terísticas comuns ao Xanadu. [Nelson 80, 81].

A primeira versão comercial do sistema Xanadu deve estar presente no mer-
cado em 1989 [Byte 88]. Ted Nelson discute sobre as características e imple-
mentações das últimas versões do Xanadu em [Nelson 88].

1963 —4 H-LAM/T

Douglas Engelbart propõe o sistema H—LAM/T — Human using Language, Arti-
facts, and Methodology, in which he is Traincd [Engelbart 63]. Nesse sistema o
homem é apresentado como um elemento essencial que atua dinamicamente na
base de informações armazenadas. Na mesma época Elgelbart apresenta outra
de suas invenções, talvez a mais conhecida: o mouse.

1968 — NLS.

Engelbart e English implementam o sistemaNLS, oN Line System [Engelbart 68].
Os autores propõem que o sistema seja uma ferramenta de apoio ao desenvolvi—
mento de projetos e permita. a um grupo de pesquisadores armazenar, de maneira
adequada e conveniente, as informações necessárias ao desenvolvimento. de um
projeto, em arquivos compartilháveis (especificações, planos, projetos, progra—
mas, documentação, artigos, memorandos, bibliografia, referências, etc.). O sis—

tema proposto permite a criação de qualquer número de ligações de referência
intra e entre os arquivos manipulados pelo sistema.

O NLS evoluiu para o sistema NLS/Augmente hoje é comercializado junta-
mente com um sistema para rede de computadores.

1972 — ZOG

Uma equipe da Carnegie-Mellon University desenvolve o sistema batizado ZOG,
proposto para serum sistema hipertexto de propósitogeral [Akscyn 84]. Entre os
pontos defendidos pela equipe da CMU estão a implementaçãode um único tipo
de nó (o qual possui tamanho fixo), alimitação do número de nós apresentados
na tela e a grande importância dadaa alta velocidade de acesso aos nós, que
podem estar espalhados em uma rede de estações de trabalho. O sistema KMS
(vide a seguir) é a versão comercial do ZOG.
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1973 — IBIS

Rittel propõe o sistema IBIS, Issue Based Information Systems, que é uma ferra-
menta para trabalhar com análise de sistemas [Rittel 73]. O Sistema. IBIS fornece
3 tipos de nós (questões, posições e argumentos) e nove tipos de relações (respos-
ta, defesa, contra-argumentação, etc.), sobre os quais os usuários trabalham. O
sistema IBIS permite que o usuáriomova-se rapidamente entre questões diferen-
tes e entre argumentos distintos para a mesma questão. Existe atualmente uma
versao do sistema IBIS executável em computadores pessoais da Apple.

1980 —— PIE

Goldstein e Bobrow propõem _o sistema PIE, Personal Information Enviroment
[Goldstein 80, 84] que tem como objetivo inicial ser uma ferramenta para auxiliar
o desenvolvimento de projetos de software. Toda documentação, especificação e
arquivos de programas fontes são representados como nós do sistema hipertexto.
O sistema oferece facilidades diversas, de acordo com o interesse do usuário.

1981 —- KMS

A equipe da Carnegie—Mellon UniVersity que desenvolveu o sistema ZOG cria
a empresa KnowledgeSystems com o objetivo de“ implementar uma versão co-
mercial para o sistema ZOG. O sistema comercial 'é chamado KMS, Knowledge
Management System [Akscyn88] e uma primeira versão torna-se disponível em
1983. Atualmente o KMS é um sistema comercial com características que o
diferenciam dos demais sistemas hipertexto, tais como: a limitªçãº do tamanho
do nó, o número de nós-apresentados simultaneamente na tela e a distribuição
desses nós na tela. Este sistema é comentado com maiores detalhes na seção 5.4.
Veja figuras A.1 e A.2.

1983 — Textnet

Em sua tese de PhD, Randall Trigg [Trigg 83] propõe um sistema de hipertexto,
Textnet, o qual possui algumas características definidas: as peças de texto são
armazenadas em dois tipos distintos de nós; tipos variados de ligações são supor—
tados para oferecer conteúdo Semântico a cada ligação; listas compostas por nós
e ligações formam caminhos que podem ser visitados de forma programada pelo
usuário para, por exemplo, obter determinadas visões de um conjunto de nós ou
para imprimir um documento.
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1984 — CREF

Pitman propõe o sistema CREF [Pitman' 85]. Em sua proposta original Pitman
desejava que seu sistema fosse um protótipo de'editor' especializado em textos
e gráficos. Porém, o CREF acabou sendo usado por Pitman para a realização
de estudos referentes aos aspectos de implementação de sistemas hipertexto. O
sistema é constituído de peças de texto chamadas segmentos, que são organizadas
em coleções São fornecidos Quatro tipos de ligações, 'que permitem estabelecer

' conexões hierárquicas ou não entre os segmentos. Outra ferramenta fornecida “

pelo CREF é um mecanismo que permite ao usuário relacionar um conjunto
de segmentos em teorias. Essas teorias funcionam como filtros que selecionam
contextos distintos referentes ao mesmo dado.

1985 — Document Examiner

Walker propõe o Document Examiner [Walker 85], cºmo um sistema exclusiva-
mente de consulta. O sistema constitui um manual on-Iz'ne, correspondente aos
doze volumes referentes ao gerenciamento de telas da Simbolic Lisp Machine.
Além de apresentar o texto página a página (como pequenos nós), certos cam—

pos de texto são sensíveis ao cursor, como ligações. Essas ligações, quando sele-
cionadas, fazem com que a seção relevante do manual seja adicionada ao conjunto
de páginas correntemente visualizadas na tela.

1985 — Intermedia

« Uma equipe da Brown University prºpõe o'Sistema Intermedia. Esse sistema é
desenvolvido com o objetivo, de ser uma ferramenta para o ensino universitário
[Beeman 87], [Garrett 86], [Smith 88], [Yankelovich 85, 87, 88]. O sistema Inter-
media é desenvolvido no Institute for Research in Information and Scholarship,
IRIS, que é vinculadoà Brown University. O 'sistema'é composto por um conjunto
de ferramentas que permitem construir e alterar diversos tipos de nós, os quais
podem conter texto ou informação gráfica. O Intermedia permite que ligações
embutidas sejam selecionadas, criadas e consultadas pelos alunos de uma aula de
biologia ou literatura inglesa por exemplo. Veja figurasA.3 A.4 e A.5. Discuti—

mos mais detalhadamente este sistema na seção 52.



1985 — SYNVIEW

David Lowe propõe o sistema SYNVIEW [Lowe 85], uma ferramenta para a
análise de sistemas, que _é' similar ao sistema IBIS de Rittel, comentado ante-
riormente. O SYNVIEW possui uma» característica adicional em relação ao IBIS:
ele permite que os usuários tenham acesso às infºrmações que validam ou invali-
dam, por exemplo, os argumentos e questões da base de “dados.

1986 — WE

É desenvolvido na Universidade da Carolina do Norte o sistema WE, Writing
Enviroment [Smith 86] O objetivo do sistema é auxiliar o processo de criação de
documentos, o que faz daseguinte forma: exige que o usuário organize primeira-
mente as idéias em hierarquias, as quais sao posteriormente detalhadasem uma
sequência linear de palavras, sentenças, etc.O sistema possui um conjunto de
comandos especializados para auxiliar a estruturaçao do material que esteja sen-
do escrito e utiliza uma base de dados relacional para o armazenamento dos nós
e das ligações da rede.

1986 — Neptune

O sistema Neptune foi desenvolvido pela'equipe de _Norman Delisle [Delisle -86a]
para suportar CAD, Computer Aided Design. A grande evoluçãotrazida pelo .

Neptune é a construção ,do sistema na fºrma de níveis de programas. Neste
conjunto de níveis, 0 subsistema que fornece ao Neptunesuas earaCterístiças de
hipertexto'e chamado Hypertext Abstract Machine,HAM. Asfunções implemen-
tadas pelo HAM podem ser utilizadas por programas específicos que servem a.

aplicações determinadas. Estes programas especificos, ao utilizar as funções do
subsistema HAM, estabelece-myrnais “um nivel de camada de programas. Entre os
serviçossuportados, pelo HAM está o controle automático de versões. 0 HAM é
analisado mais detalhadamente na“ seção 5.1.

1986 — Hyperties

O Hyperties está sendodesenvolvido pela equipe de Ben Shneiderman e Gary
Marchionini [Marchionini 88] cºm dois objetivos. 0 primeiro é o de ser uma fer-
ramenta de aprendizagemutilizada por sistemas de ensino: o Hyperties auxilia

,. 17



o leitora pesquisar em uma base de conhecimento. O segundo objetivo _da equi—

pe é construir um instrumento de estudo sobre interfaces de sistemas hipertexto
com os usuários. O Hyperties tem como nós pequenos artigos, os quais são
interconectados por qualquer número de ligações. Uma característica encontrada
nesse sistema é a manutenção, ao lado de cada ligação, de um pequeno resumo
sobre o artigo destino da ligação, Esse resumo é utilizado para ser mostrado
quando o usuário seleciona “a ligação que leva ao artigo; De posse desse resumo
na tela, o usuário decide pelo aprofundamento ou não naquela direção da base
de dados. Outra característica é que as ligações são indicadas alterando-se o tipo
de letra do textoque é fonte da ligação. Veja a figura _A.6, onde as ligações são
indicadas em negrito.

1986 -— PlanText

O sistema PlanText foi desenvolvido na Microeletronics and Computer Technolo-
gy Corporation, MCC, por Eric Gullichsen e outros [Gullichsen 88]. ' Seu objetivo
inicial era servir como protótipo de um.. sistema hipertexto, mas logo acabou
tornando—se uma ferramenta. utilizada por vários grupos de trabalho da MCC. O
PlanText está baseado no sistema de arquivos do UNIX e no sistema de gerenci-

. amento de janelas SUN Sunview. Veja as figuras A.7 e A8.

1987 — NoteCards

Frank Halasz, Randall Trigg e ThomasMoran construíram no XEROX PARC o
sistema NoteCards [Halasz 87], com o objetivo de auxiliar os usuários a trabalha—
rem com idéias. O sistema fornece uma rede de nós, que o usuário utiliza para
representar e organizar suas idéias. Este sistema é comentado mais detalhada-
mente na seção 5.3. Veja figuras de A. 9 a A.13.

1987 — HyperCard

Bill Atkinson, criador de várias ferramentas para os computadores Macintosh,
apresenta o sistema Hyper_Card [Williams 87]. »O HyperCard apresenta algu—

mas características que permitem classifica—lo com sistema hiperteXt,o'_para mono-
usuário. Apesar de não permitir'ligações'embutidasno exato sentido da palavra,
o sistema admite relacionar ligações com cada nó da base, o que facilita a cons-
trução, pelo usuário, de diVersos níveis de hierarquia de nós. O sistema ainda
mantém armazenado o caminho visitado pelo usuário numa determinada sessão,
para permitir o retorno pelo mesmo Caminho. Outra ferramenta muito útil é a
linguagemHyperTalk que permite ao usuário programar um cºnjunto de eventos
que podem ocorrer no sistema. Veja as figuras A. 14 e A. 15.
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1987 — Guide

.É lançado pela OWL International's o sistema Guide [Fiderio 88], desenvolvido
para ser executávelem computadoresMacintosh e IBMPc AT. Osistema suporta
uma base de nós de texto e permite que esses nós sejam conectados por três tipos
diferentes de ligações.

1987 — ngls

MichaelBegeman e Jeff Conklin apresentam o sistema gIBIS, que encontra-se
em desenvolvimento na MCC [Conklin 87][Begeman 88]. O sistema é proposto
para ser uma ferramenta gráfica capaz de suportar trabalho em grupo com o uso
da metodologia IBIS. Veja a figura A. 16. "

A tabela 3.1 fornece um resumo do histórico apresentado neste capítulo.
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,
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'
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Tabela 3.1: Evolução Histórica

* sistemas que permitem processamento multi-usuário.
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Capítulo 4

Aspectos Relevantes ao Projeto de
Sistemas Hipertexto

Apresentamos algumas discussões relativas às características comuns aos prin—

cipais sistemas hipertexto, assim como procuramosmºstrar particularidades es—

pecíiicas desses sistemas. As especificidades dos sistemas-decorremdas distinções
existentes entre os objetivos—para os “quais são construídos e do hardware sºbre o
qual o sistema pode ser implantado.

<—Os tópicos escolhidos cobrem os principais aspectos de projeto dos sistemas
hipertexto,“ que são:

Implementação de Nós, Implementação de_Ligações, Navegação em Hiperdocu-
mentos, Criação de'Hiperdocumentos, Adaptação de Documentos, Controle de Ver—

sões e Trabalho Cooperativo.

Em [Pimentel89a] apresentamos uma visão geral dos aspectos discutidosneste
capítulo.



Aspectos Relevantes ao Projeto de Sistemas Hipertexto

' Implementação de Nós

Implementação de Ligações

“___—* Navegação em Hiperd'ocum'entos

Criação de Hiperdocumentos

Adaptação de Documentos

“___" Controle de Versões

Trabalho Cooperativo

4.1 Implementação de Nós

A implementação de nós envolve decisões relacionadas com O Tamanho do Nó e
0 Tipo do Nó, as quais passamos a avaliar.

'

4.1.1
.

O Tamanho do Nó

Divisão de um documento umaprimeira. distinção entre sistemas hiper-
texto pode ser observada'em relaçãoàforma de tratamento dos documentos.
Existem sistemas que dividem os docúmentos em vários nós enquanto outros
consideram todo o documento como um único nó.



Implementação de Nós

O Tamanho do Nó

0 Tipo do Nó

, .|

o no caso do documento não ser dividido em pequenas porcõ_e_s, o sistema
Marlen“ ligaçoesentre documentos e deve ter mecanismos definidos
para permitir ao usuário zar o documento como um nó da base de
documentos. O sistema perties por exemplo, divide os documentos em
páginas para apresentação ao usuário. Na. figura A.6 temos a. exibição£wdewo
duas páginas de documentos distintos. kde «N' % diu'ÍNWª

. no caso do ocumentoÁsia dividido em pequen =

pode ter tamanho fixo ou variável. O sistema por exemplo, imple—
menta apenas um taman o xo e 6, correspongc —* e a toda a tela. Porém,
ele permite que os nós sejam visualizados de dois modOs: apresentação ape—

nas de sua metade eSquerda - -
. . A.1), ouapresent

'

ão completa do nó
(figura A.2). Os sistemas& .-

'

(figura A.5)
admitem nós de tamanhos quaisquer», ,

'

. cvções, ou nós,) da nó

Um sistema pode admitir nós de apenas um tamanhofixo ou várias opções
de tamanhos fixos. Além disso, pode—se permitir ao usuário escolher ou mesmo
definir que tamanhos de nós pretende utilizar.

Questões relevantes ao. tamanho do nó: a. definição do tamanho 'do nó
requer a discussão de alguns aspectos de projeto:

o 'se alguns tamanhos fixos devem ser oferecidos, quais são eles ?

o se um único tamanho fixo deve ser oferecido,“ qual Será ele?
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. se'vários tamanhos forem fornecidos

— será permitido misturar nós de tamanhos diferentes no mesmo docu-
mento ?

— como o usuário selecionará, o tamanho desejadO?

- será. permitido ao usuário definir os tamanhos com os quais deseja
trabalhar '?

maioria dos sistemasatuais 11

obti a,
imita o tamanho do nó. A flexibilidade

entretanto, exige maiorsofisticação no controle por parte do Sistema

4.1.2 0 Tipo do Nó

Dizemos que os nós são de tipos distintos quando o sistema realiza sobre eles
tratamento diferenciado.

Existem sistemas que oferecem apenas um tipo denó, enquanto outros são
tão flexíveis que deixam ao usuario a tarefa de espec1ficar todos os tipos de nós
com os quais deseja trabalhar. Tipos distintos de nós podem ser oferecidoscom
objetivos diversos, como:

'

conter tipos distintos e'“? a Os "ja figuras A.3 eA12, onde alguns nós
contêm gráficos, outros textos, etc);

servir para fins distint (código fonte, documentação, animação, etc.);

documento. s filebozesdo sistema NoteCards,
por1.exemplo, têm a função de estruturar hierarquicamente um conjunto de
nós (os três nós existentes na parte inferior da figura A. 10, são fileboxes);

. permitir a extensão do sistema implementando-,se novos tipos de nós.

Entre as possibilidades de tipificaçãode nós que podem ser oferecidºs por um
sistema, destacamos as seguintes:

Um tipo distinto de nó paracada tipo delnfõª'maçao' neste caso o
sistema oferece tratamento diferenciadoparaos diverso, fjipos de informação su-
portados (por exemplo, informações de áudio e imagem animada).
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Implementação de Ligações

Ligação e Ãncora

' Objetos Ligados

Direção &Njgação

Visualização da “Ligação

Operações sobre a Ligação

___—*_* Ligações Tipificadas e Não Tipiiicadas

4.2 Implementação [de Ligações

São vários os aspectosreferentes à implementaçao de ligações embutidas nos
sistemas hipertexto. As questões que diàcutimosa, seguirsão: Ligação e Ãncora,
Objetos Ligados, Direção da.Ligaçao, Visualização da Ligação, Operações Sobre a
Ligação e Ligações Tipificadas e Não Tipi'âcadas.

4.2.1 Ligação e Ãncora

Ligação: denomina-se ligaçãLÇponteir que relaciona diretamente dois objetos
da base de nós Dizemos :

, jetos são lzgados. Pºr objetos da. base de
dados, referimofnos & um ponto dentro de um nó, ao nó como um todo ou
a qualquer porção do nó que possa. ser especificada.

Ancora: denomina-se âncora . ob'eto que, possui .uma ou. mais, ligações a. ele
relacionadas. Dizer-nos que uma ligação é ancomda'ao objeto e que toda.

rim





4.2.3' Direção da Ligação

Ligação unidirecionai: podemos navegar diretamente do nó fonte para o nó
destino, mas não vice-versa. A maioriados sistemashipertexto atuais imple-
menta um esquema para guardar o percurso que o usuário esteja seguindo.
Isso lhe permite retornarpºr esse percurso, mesmo que não haja ligações
explícitas nessa direção.

Ligação bidirecional: nestecaso sabemos da existênciada ligação, e podemos
selecionei-la, estando na âncora fonteou destino da ligação.

Podemos verificar que existe .um “número muito grande de possibilidades de
combinação dos ítens direção da ligação com os ítens objetos relacionados e, ainda,
com o número ,de ligações ancoradas a ,uma mesmo objeto. Essas combinações
oferecem uma grande quantidade de alternativas as, quais o projetista do sistema
pode manipular, usando toda sua capacidade criativa, tendo sempre em vista
o que já. comentamos anteriormente: que as ferramentas oferecidas devem ser
amigáveis ao usuário.

4.2.4 Visualização da Ligação

Ligação transparente:
'

Neste caso 'o usuário conhece a priori a existência da
ligação em um determinado ponto do texto, o que tórna desnecessária, redundante
e indesejada a existência de marcas visuais para sua indicação.

Podemos colocar nesta classificação a forma devisualização que é uma varia-
ção da ligação transparente: a ligação normalmentenão é Visualizada pelo usuário
mas, quando o usuário colocao cursor sobre a âncora, o sistema apresenta um
sinal visual dessa existência, por exemplo, mudando a forma de apresentação do
cursor.

Marca textual: classificamos como visualizaçãotextual da ligação o seguinte:
o conteúdo do nó é apresentado normalmente na tela do usuário e o sistema faz
com que trechos do conteúdo— uma letra ou uma palavra, por exemplo — sejam
apresentadosde forma diferente (com a tela invertida, de cer diferente, etc.). O
usuãrio reconhece o conteúdo como uma âncora. Esse tipo; de, viSualização recebe
várias críticas, entre elas, a privação do'usuário em utiliZar, como recursos de
edição, as facilidades visuais alocadas para a identificação das âncoras.



Marca especial: esta é a forma de visualização na qual o sistema utiliza
símbolos especiais para indicar a existência de ligações. Esses símbolos espe—
ciais -—— os quais não são permitidos ao usuário utilizar normalmente dentro de
seu texto — são escolhidos, ou criados, de modo a não serem símbolos conven—
cionais. Por exemplo, na figura A.2 as marcas especiais são pequenos círculos,
na figura A.4 são retângulos pequenos que contêm setas e, na A.9, as marcas
são indicadas por frases embutidas em retângulos. Um dos impasses, geralmente
encontrado na definição desses símbolos, refere—se à escolha de seu tamanho. Se
por um lado um símbolo de tamanho pequeno atrapalha pouco a visualização do
conteúdo do nó, por outro lado ele pode ser um objeto difícil de ser visualizado
e selecionado. Existem sistemas que permitem ao usuário inibir a apresentação
do símbolo indicador de ligação, se julgar que o mesmo esteja atrapalhando mo-
mentaneamente a visualização do conteúdo do nó. Outra possibilidade é permitir
ao usuário especificar, dentre um conjunto de símbolos possíveis, qual símbolo o
sistema deve utilizar para representar as ligações.

A criação de visualizações de ligação que forneçam informações sobre o destino
da ligação ou o tipo da ligação pode ser uma alternativa. Um argumento a favor
do uso desse tipo de marcas é que elas permitem ao usuário decidir por seguir ou
não uma ligação possuindo mais informação do que apenas o contexto no qual
a ligação esteja embutida.. Um argumento contrário é o fato de que tais marcas
podem congestionaro campo visual do usuário.

4.2.5 Operações sobre a Ligação

Alteração do objeto ligado

Algumas questões surgem quando o objeto onde encontra-se a âncora ou a ligação
é modificado, entre elas:

Eliminação de objeto fonte ou destino: se um objeto fonte ou destino de
uma ligação, ou de uma âncora, for eliminado, o que acontece com a ligação?

(

Providências devem ser tomadas, como a eliminação da ligação inteira, ou
a atracação do extremo afetado a um item especial para essa situação ou
ainda, notificação ao usuário para medidas complementares.

Transferência de contexto: se um objeto, que era uma âncora, for trans—

portado para outro lugar, pode ocorrer que o contexto no qual a ligação se
apoiava seja perdido, pois no novo local a ligação pode não ter mais o mesmo
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(ou nenhum) significado. Estratégias semelhantes àquelas do parágrafo an-
terior devem ser adotadas.

Alteração do objeto: Suponhamos que uma âncora seja alterada, por exemplo,
trocando-se & palavra pilha pela palavra fila. Se a palavra for originalmente
a fonte de uma ligação para um conjunto de algoritmos para manipulação
de pilhas, ocorre novamente perda de contexto, o que exige providências
para contorno dessa situação.

, Herança de contextos R“,
(ªrenª,... ,. »

Um problema que surge quando permitimos a realização de ligações entre nós é
o que fazer quando uma ligação conecta dois nós que já possuem outras ligações?
Duas alternativas possíveis são: '

o a partir de cada um dos nós ligados, herda—se diretamente o direito de
acessar as demais ligações existentes nos destinos;

. as ligações existentes anteriormente são invisíveis quando acessadas através
da ligação efetuada a posteriori.

A primeira alternativa apresenta vantagens em relação à implementação, que
é mais simples, porém não deixa opção ao sistema ou ao usuário para permitir
acessos diferenciados ao mesmo documento, por exemplo.

Já a segunda alternativa implica perda de conhecimento (o usuário deixa de
ter acesso às informações existentes no destino), o que pode muitas vezes ir contra
o próprio objetivo do sistema hipertexto.

Essas opções produzem resultados distintos quando implementadas, por exem-
plo, com ligações unidirecionais ou documentos estritamente hierárquicos. Veri—

ficamos então que tais questões devem ser estudadas no conjunto do projeto do
sistema hipertexto e não isoladamente.

4.2.6 Ligações Tipadas e Não Tipadas

Uma questão bastante debatida entre os projetistas de sistemas hipertexto diz
respeito ao tipo das ligações. As alternativas básicas são implementar um único
tipo de ligação ou implementar um número fixo de tipos de ligações. No primeiro
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caso a ligação não fornece nenhuma informação a respeito do tipo do relaciona-
mento dos objetos; essa implementação, apesar de ser inflexível, é provavelmente
a mais simples.

No caso do oferecimento de um número fixo de tipos de ligações, podemos
pensar em utilizei—las, por exemplo, para permitir que o usuário diferencie as
ligações que estruturam hierarquicamenteum documento daquelas que realizam
referências cruzadas ou ativam a execução de programas. Outra aplicação seria
a atribuição de semântica às ligações.

Podemos perceber que quanto maior o número de tipos de ligação, mais in-
formação o usuário pode ter a respeito de uma determinada ligação. Entretanto,
o custo da implementação de diversos tipos de ligações deve tornar-se maior a
cada novo tipo implementado.



4.3 ' Navegação em Hiperdocumentos

Os mecanismos de navegação na base de nós constituem aspectos fundamentais
dos sistemas hipertexto, uma vez que é através deles que o usuário pode ter acesso
ao conjunto de informações armazenadas e, além disso, é através da utilização de
tais mecanismos que um usuário cria a base de nós para posterior acesso pelos
usuários que realizam consultas.

A forma natural pela qual os usuários pesquisam informações em hiperdocu-
mentos é através da seleção de ligações quejulgamrelevantes. Os sistemas atuais
normalmente oferecem outras ferramentas para a pesquisa de informação. A fer—

ramenta mais comum é a que suporta a pesquisa em uma parte ou em toda a
base de dados, por palavras, frases ou trechos fornecidos pelo usuário. Uma outra
ferramenta oferecida por alguns sistemas, chamada browser gráfico, fornece uma
visão gráfica de uma região especificada na base de dados. Nessa visão o usuário
pode normalmente selecionar os nós que deseja visitar ou mesmo realizar a edição
(inserção e remoção) de ligações e de nós da região relacionada.

Entre os métodos de pesquisa possíveis, discutimos: Seleção de Ligação, Sele—

ção Através de Indice, Pesquisa de Padrão, Navegação em Gráfico de Nós e Ligações,
Uso da Estrutura Existente e Navegação em Caminhos Pré-Definidos.

4.3.1 Seleção de Ligação

Esta é a forma natural de navegação em hiperdocumentos: o usuário coloca
o cursor sobre uma âncora e ativa o comando que faz com que a ligação seja
atravessada, isto é, que o outro lado da ligação torne—se disponível. Um sistema
que não possua essa forma de navegação não satisfaz a única forma convencional
de navegação em hiperdocumentos.

4.3.2 Seleção Através de Índice

Esta forma de pesquisa fornece ao usuário um índice análogo ao existente na
literatura impressa (referimo-nos, por exemplo, aos livros que normalmente apre—

sentam, em seu início, a relação de todos os capítulos, seções, sub-seções, etc.
do volume). O sistema hipertexto, neste caso, associa a cada elemento do índice
uma ligação que pode ser selecionada pelo usuário para acessar diretamente o
conteúdo selecionado. Veja as figuras A.ll e A.l8.
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[___—* Navegação em Caminhos Pré-Definidos



Algumas questões podem ser consideradas ao se optar por oferecer esse tipo
de ferramenta aos usuários do sistema, entre elas:

Que região deve cobrir cada índice? Pode existir um único índice para
cada documento, como o citado acima, ou pode ocorrer que a hieraquia de índices
seja dividida e apresentada de modo a existir um índice para cada nível da hie—

raquia. Por exemplo: um índice que cobre apenas os capítulos; um índice para
cada capítulo que cobre, por sua vez, todas as seções existentesno capítulo; outro
conjunto de índices para relacionar os subseções existentes em cada seção, e assim
por diante.

Quando o índice é criado? Cada índice pode ser criado a partir da solicitação
do usuário que, nesse caso, pode especificar inclusive aérea da base que deseja
visualizar, ou pode ser criado automaticamente pelo sistema quando da criação
de um documento.

E possível editar um índice? Caso o sistema ofereça tal facilidade, o usuário
pode reestruturar o documentomovimentando e eliminando informações direta—
mente no índice. '

Como manter a consistência entre o documento e seu índice durante
a edição do documento pelo usuário? Pelo menos duas alternativas são
possíveis: num primeiro caso, pode ser deixado sob responsabilidadedo sistema
manter a consistênciado índice em relação ao documento editado. Uma segunda
alternativa é deixar a cargo do usuário a solicitação de um serviço que realize a
operação de verificação de consistência quando ele, usuário, julgar conveniente.
Neste caso o sistemapode ter uma opção que é realizar a operação para verificação
da consistência da base em situações estratégicas, como no momento em que o
usuário encerra sua sessão no sistema, por exemplo.

4.3.3 Pesquisa de Padrão

Esta facilidade é de extrema importância uma vez que é utilizada para auxiliar
o usuário a encontrar o que procura e a se localizar dentro da base de dados. A
maioria dos sistemas procura fornecer algum tipo de pesquisa desse gênero a seus
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usuários; como fazem os editores de texto convencionais. Vários dos projetis-
tas de sistemas hipertexto reconhecem que essa é uma ferramenta que precisa
ser estudada profundamente.. Existemmuitos pontos que precisam ser definidos
quando se decide que o sistema'deve oferecer essa ferramenta. Alguns deles são
discutidos a seguir.

Que tipo de padrão pode ser suportado? Existem variações que permitem
a busca de palavras, textos e sentenças. Em alguns casos é permitido ao usuário
utilizar máscaras para especificação do padrão e mesmo utilizar o conceito de
expressões regulares na especiiicação. '

Quão rápida deve ser o tempo de resposta a uma solicitação de pes-
quisa? Muita importância, tem sido dada às pesquisas desta área. Existem
pesquisas em andamento na área de algoritmos para buscas de padrão em grandes
e pequenas bases de dados [Williams 87],[Raymond 88], com o objetivo de otimizar
ao máximo o tempo gasto nas buscas.

Que extensões do processo de busca pode-se oferecer? Uma das ex-
tensões mais diretas é o suporte a busca implícita de sinôminos dos padrões
pesquisados. Tal ferramenta permite ao usuário utilizar ao máximo seu conhe-
cimento a respeito do assunto sobre o qual busca informações. O oferecimento
de tal facilidade implica o aumento da responsabilidade do sistema. Inúmeras
pesquisas a respeito estão sendo desenvolvidas [Ha.lasz 88], [Raymond 88].

Como a resposta da pesquisa deve ser apresentada ao usuário? Duas
alternativas são comumente utilizadas. A primeira apresenta ao usuário um nó
com ligações para os locais nos quais há. ocorrência do padrão solicitado. Ao
selecionar umaligação, o usuário escolhe qual dos contextos encontrados deve ser
apresentado para sua “apreciação. Uma segunda alternativa consiste em deixar
que o sistema apresente um—a—um os contextos encontrados, deixando ao usuário a
escolha de quando continuar a navegação pelas diversas ocorrências encóntradas.

Que escopos de busca oferecer? Normalmente permite—se ao usuário definir
uma determinada região do documento na qual a busca deve ser realizada. Os
mecanismos pelo qual o sistema permite ao usuário especificar a região de busca
variam de acordo com a estrutura do documento suportada pelo sistema. Em
alguns casos o usuário define uma estrutura hierárquica que delimitaumaporção
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do documento. Outro mecanismo que pode ser utilizado para definir o escopo da
“busca é a especificação de algumas versões dºs documentos nas quais a pesquisa
deve ser realizada. Umaoutra ferramenta oferecida por alguns dos sistemas atuais
é a operação de filtro, através da qual o usuário seleciona um conjunto de nós que
possuam as características especificadas no filtro [Delisle 86a, 86h].

Que outras funções de busca permitir ao usuário? Neste ponto conside—
ramos condições especiais que podem ser utilizadas pelo usuário para especificar
melhor o objeto da pesquisa e a maneira pela qual 'a pesquisa deve ser realizada.
O usuário pode fornecer, por exemplo, o número de vezes que o padrão deve ser
encontrado. O usuário pode também realizar restrições a respeito da diferencia—

ção entre as letras maiúsculas ou minúsculas que constróem o padrão. O sistema
pode oferecer mecanismos para a construção de padrões mais complexos com o
auxílio de operadores lógicos do tipo AND, OR e NOT.

4.3.4 Navegação em Gráfico de Nós e Ligações

Diversos sistemas oferecem, como mecanismo de pesquisa e visualização da base,
uma visão gráfica chamada browser gráfico. No browser os documentos são re-
presentados por seus títulos: os títulos são associados aosnómfo cujas
arestas representam as ligações que estão embutidas no conteúdo dos nós. Além
de servir como instrumento de navegação e edição, os browsers gráficos constituem
um mecanismode grande importância no que diz respeito ao auxílio oferecido ao
usuário sobre sua localização na base de nós. Veja .as figuras A.4, A.7, A.11 e
A.13, onde são apresentados vários browsers.

Este aspecto de localização na base de nós é de muita importância em sistemas
que permitem a construção de documentos com um número arbitrário de nós,
estejam esses nós relacionados de modo estritamente hierárquico ou não.

Os sistemas atuais permitem, normalmente, a definição de vários níveis de
escopo para a geração da visão gráfica e admitem também que o usuário realize
edições no documento relacionado ao grafo, através da criação e eliminação de
nós e arestas.



4.3.5' Uso da Estrutura Existente

Alguns sistemas oferecem mecanismos para que as informações possam ser ani-
nhadas em estruturas bem determinadas [Delisle 86a], [Halasz 88]. As estruturas
são definidas através de nós especiais cujo conteúdo representa: (a) um conjunto
de nós, comuns ou especias e (b) as ligações que relacionam esses nós na base de
dados. Veja a figura A.10.

Essas estruturas podem ser utilizadas pelo usuário para pesquisarna base sem
ter que passar pelos conteúdos dos nós que armazenam as últimas instâncias da
informação.

4.3.6 Navegação em Caminhos Pré-Definidos

Um mecanismosuportado por alguns sistemas é a especificação de caminhos que
podem ser utilizados como padrão para uma navegação na base. Tais caminhos
podem ser definidos por :um usuário para uso próprio ou para utilização por
outros usuários que realizam pesquisas no hiperdocumento, no caso de ensino,
por exemplo. Os caminhos podem ser definidos também dinamicamente pelo
próprio (sistema, como é o caso daqueles sistemas que guardam todo o trajeto, ou
parte dele, executado pelo usuário, para facilitar-lhe a volta pelo mesmo caminho,
se assim o desejar.

4.4 Criação de Hiperdocumentos

A elaboração de quaisquerdocumentos, através de um sistema hipertexto, é uma
questão polêmica.

'

Correntes distintas avaliam o fato de ser ou não sempre melhor para o au-
tor utilizar um sistema hipertexto para escrever um documento. Contra a idéia
existe, por exemplo, o argumento de que o autor é obrigado aiestruturar preco—
cemente suas idéias. Tal argumento é Válido apenas em relação aos sistemas que
exigem tal estruturação pºr parte do usuário. Outro argumento contrário critica
a necessidade do usuário ser obrigadoa criar o documentoutilizando pouca quan—
tidade de informação em cada'nódo documento. Este argumento'também não é
válido para todos os sitemas'existentes, uma vez que vários deles não limitam a
quantidade de informação que pode estar contida em cada nó.



Criação de Hiperdocumentos

Ferramentas

Operações

Proteção

___—'Estrutu ração

Já. a favor existe, entre outros, o argumento de queo autor é auxiliado na
tarefa de estruturar suas idéias a respeito do tema que pretende escrever. Este
argumento, por sua vez, é válido em relação aos sistemas que não obrigam o
usuário a seguir uma estrutura rígida na construçao de seu documento. Outro
argumento a favºr'e o fato de sistemas hipertexto permitirem máximaBexibilidade
e liberdade ao autor; em relação a criação do documento. Discutimos a seguir os
temas Ferramentas, Operações, Proteção e Estruturação.

4.4.1 Ferramentas

As ferramentas para a criação de hiperdocumentosdevem contribuir nos processos
de edição e navegação. Elas podem ser distintas, para cada uma dessas tarefas,
ou integradas.

'

Akscyn defende que a integração das operações de edição e navegação numa
única ferramentaimprime velºcidade ao trabalhode criação [Akscyn 88]. Outro
argumento favoravel à integraçãoé que ela facilita muito o aprendizado e a
operação do sistema que, desta forma, pode ser utilizado em uma grande gama
de aplicações.



4.4.2' Operações

Independentemente de estarem divididas em aplicações distintas ou não, as ope-
rações básicas oferecidas pelos sistemas atuais são praticamente as mesmas. A-
presentamos a seguir uma lista dessas operações, acompanhadasdeuma descrição
sucinta de suas funções.

Criação: reunidas nesta classe encontram-seas operações que criam, elementos
do hipertexto,“ sejam eles ligações, conteúdos dosªnós ou estruturas auxiliares
como, por exemplo, um nó com uma visão gráfica da base ou com a indexação
de parte do documento. Uma política normalmente adotada é o salvamento
implícito das estruturas criadas pelo usuário, no momento em que ele termina de
manipula-las, ao selecionar outro nó, por exemplo.

Alguns sistemas oferecem ferramentas diferentes para tipos distintos de da—

dos. Os autores desses sistemas utilizam o argumento de que tal política, além de
facilitar a implementação, facilita a extensão do sistema sempre que novos dis-
positivos de armazenamentoe tratamento da informação (som,imagem animada,
etc. ) forem tornando——se disponíveis.

Outros autores implementam uma-única ferramenta para a manipulação de
tipos diferentes de informação e defendem essa politics, argumentando que ela
facilita a utilização de operações semelhantes sobre tipos distintos de dados, o
que auxilia o aprendizado e a utilização do sistema.

Eliminação: nesta classe encontram—se operações análogas às existentes na
classe anterior, mas referentes à operação de eliminação.

Movimentação: Oferecidas pela maioria dos sistemas, esta operação permite
ao usuário reestruturar o documento, com certa facilidade, sempre que julgar
necessário.

Obtenção / Associação de atributos e versões: estas operações estão pre—
sentes nos sistemas que permitem a associação de atributos e versões aos compo—
nentes do documento. '



Seleção de parte do dºcumento: a operação de seleção'e oferecidacom o ob-
jetivo básico de permitir que o usuário especiiiqueuma porção de um documento
pertencentea base de nós. O usuário pode desejar especificar essas porções por
vários motivos, entre eles: (a) definir uma região do documento que deve servir
como destino de uma ligação, (b) especifiCar uma porção do documento que deve
ser copiada em outra região qualquer, (o) solicitar a impressão da porção sele-
cionada, etc.

4.4.3 Proteção

Nas situações em que o sistema suporta múltiplos usuários simultaneamente, é
necessário fornecer esquemas através dos quais os usuários possam ser protegidos
uns dos outros. Quando o sistema hipertexto associa cada. .nóva um arquivo,
-o sistema. normalmente utiliza a proteção a nível de-"nós dos hiperdocumentos.
Nos casos em que o sistema hipertexto utiliza o sistema de arquivos do sistema
operacional, ele normalmente aproveita o mecanismo de proteção oferecido por
esse sistema de arquivos.

Os sistemas hipertexto fornecem geralmente asmesmas classes de acesso aos
seus usuários. ParaISSO podem utilizar ferramentas.__]á implementadas a nível de
sistema de arquivos ou de sistemas gerenciadores de bases de dados, ou construir .

seus próprios mecanismos. Os métodºs através dos quais os sistemas hipertexto
implementam essas classes se baseiam em duas premissas:

1. A cada nó da base associa-se o dono desse nó (que é normalmente seu
criador);

2. A cada usuário que pretende utilizar o nó associa-se um código de acesso
que estabelece quais os direitos de acesso do usuário sobre aquele nó.

Entre os direitos de acesso aos nós, encontramos normalmente:

Apenas-leitura: o usuário pode apenas consultar o conteúdo do nó.

Anexação: além de poder consultar o conteúdo do nó, o usuáriopode inserir
no nó ligações que estabelecem conexões com outros nós, sobre os quais
também possui o] direito dean'exação.

Escrita: o usuário que possui esse direito sobre um nó pode realizar quaisquer
operações sobre ele, inclusive a operação de eliminação..
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4.4..4' Estruturação

Alguns sistemas obrigam o usuário a estabelecer, desde o início da geração de
seu documento, uma hierarquização do conteúdo, Como é o caso do Neptune
[Delisle 86a] e do NoteCards [Halasz 88].

A estruturação procura ajudar o autor do hiperdocumento a organizar suas
idéias e relaciona-las à medida em que for produzindo o hiperdocumento. Possui
o inconvenientede obrigar o autor a organizar, algumas vezes precocemente, suas
idéias.

4.5 Adaptação de Documentos

Encontramos na literatura referências às pesquisas atualmente realizadas no sen-
tido de se criaremmecanismos, simples e eficientes, de transporte dos documentos,
construídos na maneira tradicional, para os padrões de hiperdocumentos [Ray-
mond 88].

As pesquisas nesta área são deextrema importância e necessitamculminar em
mecanismos realmente de pouca complexidade, dado o volume de documentos,
produzidos durante a história da humanidade, que seriam de grande valia se
fossem transformados em hiperdocumentos.

4.6 Controle de Versões

Uma das características mais importantes dos sistemas hipertexto é o controle
automático de versões. Essa característica torna-se imprescindível quando o sis-
tema é utilizado como suporte a projeto auxiliado por computador e automação
de escritório, entre outras aplicações.

Entre os sistemas existentes atualmente, alguns se propõem a ser uma ferra—

menta para apoio a CAD e para tanto possuem suporte ao controle de versões
dos documentos por eles gerados. É o caso do Neptune [Delisle8%], do Dy-
namic Design [Bigelow 88]'e do KMS [Ackcyn 88]. Outros sistemas, apesar de
não suportarem diretamente o controle de versões, possuem características que
permitem ao usuário realizar com certa facilidade tal" contrºle, como o sistema
Intermedia [Yankelovich 88].



Algumas das facilidades fornecidas diretamente para controle de versões são:

o controle de versão embutido em cada operação, que faz com que sempre se
manipule diretamente uma versão específica de um determinado elemento
do hiperdºcumento,

. geração automática de versões sempre que o conteúdo de um nó é alterado;

. seleção de uma determinada versão através de um comando específico.

4.7 Trabalho Cooperativo

Vários autores dos sistemas estudados se preocupam em fornecer um mecanismo
para que grupos de usuários possam trabalhar de forma cooperativa na geração
e na utilização de hiperdocumentos.

Uma das alternativas para a implantação desse mecanismo é a utilização das
facilidades oferecidas pelos sistemas operacionais multi—usuários. Isso poderia ser
feito relacionandoos nós aarquivosdistintos controlados pelos sistema de arquivos
do sistema operacional. Poderia—se permitir, desse modo-, que os usuários tivessem
acesso simultâneo a um hiperdocumento, deixando a cargo do sistemaoperacional
o impedimento de acessos conflitantes.

Outra alternativa é implementar todo o controle de acesso aos hiperdocu-
mentos no próprio sistema hipertexto.

Cada uma das alternativas tem suas limitações, vantagens e desvantagens.
Cabe ao projetista analisar essa questão levandoem consideração, entre outros,
os seguintes pontos: qual o tamanho do grupoque se. deVe suportar (poucos, vários
ou muitos elementos) e que tipo de acesso deve-se permitir a usuários distintos
de um mesmo hiperdocumento (um escreve e os outrós lêem, por exemplo).



Capítulo 5

Soluções Adotadas nos Principais
. Sistemas

Entre os diversos sistemas atuais que apresentam características de hipertexto,
selecionamos quatro para um estudo“ mais detalhado; Hypertext Abstract Ma-
chine, Intermedia, NoteCards e Knowledge Management System-. Estolhemos esses
sistemas porque, analisando-os,. é p'ossível'reconlieçermos muitos dos aspectos dis-
cutidos anteriormente e,»além disso,, podemos ter. uma visão global de como tais
aspectos são efetivamente combinados para a construção de um sistema real.



'

Soluções Adotadas nos Principais Sistemas

' Hypertext Abstract Machine

Intermedia

___—' NoteCards
Knowledge Management System

.

___—' Conclusão

5.1 Hypertext Abstract Machine

0 sistema Hypertext Abstract Machine, HAM, foi utilizado inicialmente pela
equipe de Norman Delisle para a construção do Neptune, um sistema hipertexto
projetado para aplicações em CAD (Computer Aided Design) [Delisle 86a]. O
Neptune foi construídol'vpor Delisle ,e sua equipe nos laboratórios da Tektron—
ics. James Bigelow trabalha com o HAM noprojeto'do sistema Dynamic De—

sign, um sistema hipertexto para CASE (Computer"AidedSoftwareEngineering)
[Bigelow 88]. Brad Campbell e Joseph Goodman“ apresentam em [Campbell 88]
alguns aspectos gerais do HAM e alguns exemplos de sua utilização.

O HAM é um sistema baseado em transações. Ele oferece funções de hiper-
texto para'programas de aplicação, ou seja, é um sistema para uso por aplicações
e não por usuários. Os sistemas de aplicação são escritos de modo a utilizarem
as funções do HAM para obter o resultado desejado. Exemplos de sistemas de
aplicação que utilizam o HAM são o Neptune e o Dynamic Design. A figura
5.1 mostra a arquitetura de um sistema de hipertexto genérico construído com o
HAM, segundo Campbell e Goodman.

O modelo de armazenamento do HAM baseia-se em 5 objetos; grafos, con—

textos, nós, ligações e atributos. O HAM mantém a "história de cada um desses
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Figura 5.1: Sistema Hipertexto com HAMICampbell 88]

objetos, permite que. sejam acessados através de um mecanismo de filtro e pode
admitir restrições de acesso, pois implementa um mecanismo de segurança de
dados.

5.1.1 Os Objetos do HAM

Um grafo do HAM contém contextos, nós, ligações e' atributos, que são organiza-
dos hierarquicamente da seguinte forma:

Grafo: um grafo é o objeto [de mais alto nível e contém, normalmente, toda
a informação referente a um tópico geral, como, por exemplo, as informações a
respeito" de um projeto de software. Um grafo contém um ou mais contextos.

Contextos: os contextos particionam os dados den'tro'do grafo. Podem ser
utilizados para suportar configurações, trabalho privativo ou árvores de histórias
de versões. Gada contexto tem um contexto pai e zero ou mais contextos filhos.
Quando um grafo é criado, um contexto raiz inicia a árvore. Esse conceito é
bastante discutido no artigo de Norman Delisle e'Mayer Schwartz [Delisle 86h].

Nó: um nó' contém informações arbitrárias que podem ser armazenadas como
texto ou como blocos binários de tamanho fixo. Ele pode ser classilicado como
tipo arquivado, não arquivado ou anexação.

Quando um nó do tipo arquivado é atualizado, uma nova versão do nó é criada
utilizando o novo conteúdo. Versões anteriores de um nó desse tipo podem ser
recuperadas.



Entretanto quando um nó do tipo não arquivado é atualizado, seu conteúdo
é substituído pelo novo conteúdo.

No caso da atualização de um nó do'tipo anexação, o novo conteúdoé anexado
ao conteúdo anterior.

Ligação: uma ligação define um relacionamento entre um nó fonte e um nó
destino e pode ser seguida em qualquer direção. Urna ligação entre contextos
relaciona dois nós emcontextos diferentes e é útilparao compartilhamento de
dados entre dois contextos. A generalidade fornecidapelos atributos das ligações
(veja Atributos a seguir) permite aos projetistas de aplicação definirem suas
próprias noções de tipos de ligaçãoou esquemas deancoras das ligações.

Atributos: os atributos podem ser relacionados a contextos, nós e ligações. Os
valores de atributos podem ser cadeias de caracteres, valores numéricos ou de
tipos definidos pelo usuário.

Pares (atributo,valor) determinam ,a semânticavdos objetos do HAM. Eles
podem representar propriedades específicas da apliéação dos objetos ou conter
informações que auxiliam na descrição do objeto.

5.1.2 . Navegação

O mecanismo de pesquisa do sistema permite que uma pesquisa seja realizada
sobre as versões de um nó. Issoe feito por meio das operações especiais fornecidas
pelo HAM (veja operações do HAM no próximo item) que incluem funções como
pesquisa de cadeia de caracteres no conteúdo de nós.,

5.1 .3 Criação

Para utilizar o HAM—, Delisle e sua equipe projetaram uma-interface na qual
as operações do HAM são agrupadas em'sete categorias: operações de criação,
operações de remoção (retém 'a informação histórica do objeto), operações de
destruição (libera todo espaço utilizado pelo objeto),ooperações de alteração, de
obtenção de dados, operações de filtro e operações especiais (como pesquisa e
gerenciamento, por exemplo).



&

As operações do HAM são abordadas detalhadamente no apêndice existente
em [Delisle 86b].

5.1.4 Controle de Versões

O sistema HAM fornece um mecanismo de controle de versões automático. A
história de um objeto é atualizada toda vez que o objeto'e modificado. Isso
ocorre porque as operações demanipulação dos objetos requerem a especificação
da versão sobre a qual a operação deve ser realizada Deste modo, pode-se obter
quaisquer das versões existentes dos objetos. O sistema fornece também um
mecanismo para a destruição de versões indesejadas.

5.1.5 Trabalho Cooperativo
O HAMe projetadopara ser utilizado por múltiplos usuários num ambiente de
rede de computadores.

A segurança dos dados de um nó é controlada através de um mecanismo de
lista de controle de acesso. ,“A atracação de um objeto a uma, lista é opcional.
Uma entrada dessa lista consiste do nome de um usuário ou de um grupo de
usuários e de um conjunto de permissões. As permissões disponíveis são: acesso,
anotação, atualização e destruição.

5.2 Intermedia

O sistema Intermedia é uma ferramenta projetada para suportar tanto ensino
como pesquiSa num ambiente universitário.

Esse sistema está sendo desenvolvido no Institute for Research in Informa-
tion andSchorlarship, IRIS, da BrownUniversity, desde 1985, aproximadamente.
Nicole Yankelovich, Norman MeyroWitze'Andries van Damapresentaram em 1985
um relato das experiênciasrealizadasna Brown a respeitodeSistemas hipertexto
até aquela data [Yankelov1ch85]. Além de uma introdução aos sistemas FRESS,
The Eletronic DocumentSystem e BALSA, os autores discutem a respeito de
documentos eletrônicos e apresentam os princípios do'sistema 'Intermedia.

A versão atual do Intermedia foi construída utilizando—se a filºsofia de pro—
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grama'ção orientada a objetos, como é mostrado em [Yankelovich 88].

Algumas questões relativas ao projeto de sistemas hipertexto, e em particu-
lar ao Intermedia, são discutidas por-L. Nancy Garret, Karen Smith e Norman
Meyrowitz em [Garret 86].

Nicole Yankelovich, George Landow e Peter Heywood apresentam em alguns
dos cursos que foram preparados utilizando o Intermedia [Yankelovich 87].

As figuras A3 e AA correspondem a imagens ”deste ”sistema.

5.2.1 0 Nó

O Intermedia é um sistema composto por diversas ferramentas integradas, cha-
madas aplicações. Até 1988 o sistema Intermedia era composto por 5 aplicações
[Yankelovich 88]:

Intex-Text: um editor de textos que possui facilidades para definição e for-
matação de textos;

InterDraw: um editor gráfico que permite a criação de ilustrações em duas
dimensões;

InterPix: um visualizador de imagens obtidas através de Varreduras;

InterSpect: um visualizador de objetos tri-dimenSionais que converte arquivos,
que contêm representação de pontos de dados tri—dimensionais, em repre—
sentações gráficas tri-dimensionais;

InterValz' um editor que permite ao usuário organizar interativamente as in-
formações dentro de sequências de tempo.

Através desses editores, os usuários podem criar e modificar nós de tamanho
arbitrário, que contenham informação do tipo relacionado.

5.2.2 Ancoras e Ligações

No Intermedia, as funcionalidades de hipertexto estão integradas a cada uma das
aplicações, de modo que a criação e Seleção de uma ligaçao são operações que
podem ser misturadas com as ações 'de edição de documentos.
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Ancora: uma âncora pode estar relacionada a qualquer área dentro de uma
aplicação, como uma seqúência de caracteres ou 'uma combinação de objetos
gráficos, por exemplo.

Marcas de âncora e ligação: o sistema utiliza uma combinação de marcas
especiais, icons, e destacaa área da âncora para mostrar as ligações. Cada âncora
tem uma marca especial, independentedo número de ligações nela atracadas. Nos
documentos gráficos, as marcas especiais indicama existênciadasancoras e suas
extensões são destacadas visualmente.

Ãncora com várias ligações: nas situações em que a uma única marca este-
jam relacionadasmais que uma ligação, o sistema apreSenta uma lista das ligações
relacionadas àquelaancora, no instante em que o usuário acionar um comando
para seguir ligações. Dessa maneira, ele pode optar pela ligação desejada.

Ligações: as ligações podem relacionar dois documentosde quaisquer tipos,e
são bidirecionais.

Tipos de ligação: .no projeto ,do sistema, especificou-se que deveriam ser im—

plementados diversos tipos'de "ligações. O' Sistema permite que os usuários rela—

cionem a' cada ligação as seguintes informações adicionais: título, palavras-chave
e pares de valores (palavras-chavevalor)definidos no sistema". Entre os dados que
são relacionados, automaticamente, a cada ligação estão a data e hora de criação
e o nome do criador.

5.2.3 Controle de Versões

O sistema permite que os usuários agrupem as ligações em contextos separados—
chamados webs. Isso fornece várias visões diferentes de um mesmo documento. O
Intermedia não possui controle automático de versões,entretantoo Usuário pode
criar versões distintas de documentos utilizando o conceito de, visões oferecido
pelo web.
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5.2.4 Trabalho Cooperativo
É permitido o acesso simultâneo de vários usuários ao mesmo documento. São
suportados três categorias de acesso aos documentos: leitura, anotação (inserção
de ligações) e escrita. Com esses direitos de acesso, os usuários trabalham coo-
perativamente.

5.3 NoteCards.

O NoteCards é um sistema hypertexto projetado para auxiliar as pessoas a tra-
balharem com idéias. Frank G. Halasz, um dosprojetistas do sistema, afirma
[Halasz 88]:

O NoteCards ..foi desenvolvido para suportar a tarefa de transfor-
mar uma coleção caótica de pensamentos não relacionados. em uma
interpretação ordenada e integrada de idéias e suas interconexões.

Os usuários aos quais o sistema pretende auXiliar são pesquisadores e ou—

tros profissionaisengajados na tarefa de. analisar infºrmações, construir modelos,
formular argumentos ou, de modo geral, processar idéias.

O sistema fornece'ao usuário uma rede de cartões eletrônicos de anotação
interconectados por ligações tipadas. Esta rede serve como um meio no qual o
usuario pode representar coleções de idéias relacionadas. 0 NoteCards possui
facilidades para visualizar, modificar, manipular e navegar através da rede de
cartões e ligações.

As figuras de A.9 a A.13 correspondem a imagens deste sistema.

5.3.1 0 Nó

O sistema implementa dois'tipos de nós:

Notecard: é o nó do sistema NoteCards, que seus autores dizem ser um gene-
ralização eletrônica do cartão de papel de 3 x 5 polegadas, utilizado nor-
malmente para anotações. Cada notecard possui um título e contém uma
quantidade arbitrária de alguma informação editável, como uma peça de
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texto ou um gráfico, pór exemplo., Os cartões são representados na tela
utilizando-se janelas, de padrão. do ambiente Xerox Lisp. Existem vários
tipos de notecards, que são diferenciados parcialmente pela natureza da in—

formação que contém. 0 sistema oferece umconjunto padrão de tipos de
cartões e fornece facilidades para adição de novos tipos.

Filebox: é um tipo especial de cartão, utilizado para organizar ou categorizar
grandes coleçõesde notecards. O sistema pretende auxiliar o usuário, ao
encoraja-lo a utilizar uma estrutura hierárquiCa paracategorizar as in-
formações. Um filebox'eum cartão no qual outros cartões, inclusive outros
fileboxes, podemser Colocados. Aliás-, o sistema exige que cada notecard,
inclusive os fileboxes, estejam colocados em um ou mais íileboxes. Os file-
boxes podem ser utilizados, também, para navegação “(veja 5.3.3).

Como citamos anteriormente, esta exigência de estruturação nem sempre au-
xilia a tarefa do usuário. »

5.3.2 A Ligação

As ligações são utilizadas para interconectar cartões individuais em redes ou estru-
turas de cartões relacionadºs. As ligações são tipadas e bidirecionais. O usuario
escolhe o tipo da ligação de modoa especificar a natureza do relaciºnamento
sendo representado.

'

As ligações têm, como âncora, fonte, um ponto específico no conjunto de in—

formações do nó e são ancoradas no cartão destino como um todo.

5.3.3 Navegação

0 usuário pode selecionar as ligações embutidas nos notecards e, além disso,
selecionar os nomes dos notecards diretamente nos fileboxes.

Como alternativa, o usuário pode requisitar ao sistema a criação de um
browser gráfico sobre'uma sub—rede de nós- e, então, navegar diretamente sobre
ele.

Neste caso o browser gráfico é, na realidade, um notecard que contém um
diagrama estrutural de uma rede de notecards Os: cartões dessa rede são repre-
sentados por seus títulos, colocados dentro de retângulos, e as ligações da rede
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são indicadas por arestas que coneCtam esses retângulos. São utilizados diferentes
padrões de arestas para representar os direfentes tipos de ligações. —

Os diagramas contidos nos brºwsers são computados pelo sistema a pedido
do usuário e, uma vez criados, são tratados como cartões normais. O sistema
suporta dois modos de edição sobre os browsers. No primeiro modo, o usuário
edita a estrutura do browser e as operações são transportadas para a rede de
nós automaticamente. .No segundo modo, a edição do broWser não implica a
transformação da rede de nós. ,

Finalmente, o NoteCardsiforneceuma facilidade de pesquisa que permite lo-
calizar todos os cartões que satisfazem a uma especificação do usuário, como por
exemplo, uma cadeia de caracteres no título do cartão ou do texto.

5.3.4 Controle de Versões

O sistema NoteCards não possui mecanismo automático de controle de versões.
Cada cartão e ligação existem apenas em uma versão, 'que é atualizada quando
alterada. Com isso, a gama de aplicações qUepodem ser suportadas pelo sistema
torna—se limitada. Os autores do Sistema comentam, por exemplo, que o sistema
nunca foi utilizado para manutenção de software devido, em parte, ao fato de
não suportar controle automático de versões. Eles defendem que para atividades
como autoria de dºcumentos e processamento de idéias — atividades, para as
quais o sistema foi projetado ———- a falta demecanismos para controle de versões
não é relevante. —

5.3.5 Trabalho Cooperativo

Halasz comenta que

Infelizmente o NoteCards foi projetado Originalmente para ser um sis-
tema mono-“usuário 0 trabalho Coºperativofai visto como uma ocor—

rência fora do sistema, através de conversação face-a-face, correio
eletrônico, . . .

Ele comenta ainda que, na prática, os usuários do sistema realizam tarefas
inerentemente colaborativas em grupos- de duas a dez pessoas; Esses usuários,
segundo Halasz, têm trabalhado muito a fim de vencer as limitações do sistema
no que diz respeito a esses aspectos.

'
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Apresentação do nó na tela: a tela da estação de trabalho é dividida nor-
malmente em duas janelas, cada uma delas mostrando a metade esquerda de um
frame (& metade direita é mostrada através de uma solicitação do usuário). Se-
gundo seus autores, esse tamanho é suficiente para uma página de bom material.
Os frames que ocupam toda a tela são utilizados principalmente para diagramas
complexos.

5.4.2 Áncoras e Ligações
A âncora de uma ligação no KMS é sempre um item textual, o qual fornece
semântica à ligação] O texto de um item pode variar de um caractere até todo
o texto do frame mas, uSualmente, utiliza—se uma linha de texto como sendo o
item âncora da ligação.

Toda'ligação tem como âncora destino um frame inteiro. Portanto temos
somente ligações ponto-a-nó no sistema KMS.

As fontes para ligação no KMS são, como vimos,'ítens textuais. O KMS
fornece três tipos de ligação: hierárquica, de anotaçãoe de execução de progra-
mas.

Os itens de ligação são identiÍiCados por símbolos especiais colocados junto
ao início do texto do item. No caso de uma ligação hierárquica, esse símbolo é
um pequeno círculo vazio. No caso de ligação de anotação, o símbolo é o mesmo
círculo acompanhado do ca'raCtere ©. Um tipo especial de ligaçãoe aque invoca
a execução de programas. Nesse caso, o símbolo que indica a existência da ligação
no item textual'e o pequeno círculo cheio.

Os autores do sistema encorajam os usuários a criarem Seus documentos com
uma estrutura fortemente hierárquica, sobre a qual expõem, entre outras, as
seguintes vantagens: o usuário localiza—se mais facilmentenesse hiper-documento
do que num documento não hierárquico; o sistema fornece ferramentas que traba-
lham sobre hierarquias de frames, como por exemplo pesquisa de padrão, visual-
ização linear de um cónjunto de frames e geração de hardcopyde uma hierarquia;
o usuário pode utilizar ligações de anotação para realizar referências cruzadas,
por exemplo, e essas ligações são tratadas de modo adequado pelos utilitários do
sistema; etc.
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A Criação de um frame é feita de maneira simples, colocando-se o cursor do
mouse sobre um item não ligado e apertando-seo botão esquerdo do mouse. Note
que é o mesmoprocedimento utilizado para selecionar ligações já. existentes, de
modo que a criação pode ser sentida 'como uma forma especial de navegação.
Quando os usuários navegam parafora de um frame, que tenham modificado, as
alterações realizadas são gravadas automaticamente.

5.4.5 Controle de Versões

O sistema KMS suporta controle de versões sobre hierarquias de frames e possui
um programa utilitário que pode Congelar todos os frames de uma hierarquia
como pertencentes a uma versão particular. Quandoum frame'congelado for
posteriormente alterado, seu conteúdo congelado é salvo automaticamente num
novo frame que, por sua vez, é colocado no topo de uma lista encadeada de
frames que representam as versões anteriores. E permitido'aos usuários seguirem
as ligações de modo a buscar uma versão específica de um frame, mas o sistema
implementa esse controle para ser utilizado, principalmente, por seus programas
que realizam controle de versões.

5.4.6 Trabalho Cooperativo

Desde o início, os .sistemas ZOG e KMS foram projetados para. suportar uma
comunidade de usuários 'de modo que eles pudessem desenVOIVer projetos em
grupo e partilhar, efetivamente, dados. de uma base de conhecimento composta
de artigos, planos, relatórios e memorandos.

Múltiplos usuários podem trabalhar simultaneamente num projeto comum:
os usuários podem visualizar facilmente o que os outros estão fazendo, inserir
comentários, imprimirpqualquer porção hierárquicaa qualquermomento,etc. Não
existe administração da base de dados: 'os usuários desenvolvem a base de dados
de acordo com o senso comum,e as normas do grupo.

A respeito da implementação da base de dados, sabemos que o KMS utiliza
o sistema de arquivos da" redede estações de trabalho SUN, de modo a obter
acesso aos frames que residam remotamente. Existe umvservidor de arquivos
mestre que guarda a localização de todos os conjuntos de frames. Todos os
servidores de arquivos que contêm alguma porção: da base de" dados do KMS
mantêm automaticamente cópias reserva da localização, das “informações, para
serem utilizadas no caso do arquivo mestre ser danificado.
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Para proteção dos dados, o sistema KMS implementa esquemas de proteção
a nível de frames. Cada. (frame tem seu proprietário e este pode proteger o frame
de modo que outros usuários sejam impedidos de acessa—lo, ou possam fazê—lo

apenas para leitura.

5.5 Conclusão,

Como podemos verificar, após esta apresentação, as opiniões dos autores sobre o
projeto de sistemas hipertexto muitas veZes divergem .

Os pontos comuns constituem a própria essência dos sistemas hipertexto——
nós, ligações e acesso não sequencial aos mais diversos tipos de informação.

Ja os pontos divergentes estão relacionados com a imensa flexibilidade forne-
cida pela íilosofia dos sistemas hipertexto. ““x/'

A tabela 5.1 apresenta uma comparação entre os sistemas discutidos, em
relação aos principais aspectos de projeto analisados neste capítulo.



Inter'mçdia ; ;“ Nºte,,Carids

Objetivo Propósito Ensino 'e ' ª Organização
Principal Geral CAD Pesquisa deldéias
Tamanho não não " não
do Nó “limitado limitado limitado limitado
Nro de Nós . não não" não ,
,por-Teia fixo limitado limitado ' limitado
Tipos de não í '

'

Nó Exo ' limitado fixo ixo
Tipos de

.

marca ' marca
Ãncora textual especial especial
Objetos ponto-a- ' ponto-a-
Ligados nó livre livre nó
Seleção de »

'

Ligação 'fa'cil regular fa'cil

Nai/egação por
Seleção de
Ligação sim ' sim sim sim
Pesquisa
de Padrão sim' sim sim sim
Browser não " " sim sim
Caminhos Pré-
Deflnidos nao sim sim

.

Controle de
.

' '

Versões sim
'

sim não não
Criação de'
HDs fácil
Proteção à

Informação
.

não
Herança de
Contextos não sim sim não
Controle de
Percurso sim . sim sim sim

Tabela 5.1:. Aspectos de Projeto dos Sistemas Analisados

campos em branco: informação não disponível
HDs: Hiperdocumentos
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Capítulo 6

Proposta e Implementação do
Sistema Base para Hipertextos

Nos capítulos anteriores procuramos ressaltar quais são os aspectos mais impor—“ .

tantes a serem abordados no projeto de um sistema hipertexto, independente-
mente da aplicação a que se destinam (capítulo 4). Analisamos alguns dos princi-
pais sistemas hipertexto divulgados na literatura, mostrando de que maneira esses
aspectos fóram tratados tendo em vista o objetivo de cada sistema (capítulo 5).

Com base nesses estudos, realizamos uma detalhada e cuidadosa definição de
cada um— dos aspectos de projeto citados, avaliando-os, entretanto, de maneira
conjunta. Com tal definição, ”chegamos à proposta do projeto de um Sistema que
tem todas as característicasbásicas de hipertexto. O sistema resultante pode
ser utilizado para quaisquer aplicações cujos requisitos sejam atendidos por um
sistema básico de hipertexto. A esse [projeto denominamos SBx, como referência
a Sistema Base para Hipertextos. A descrição detalhada dessa proposta é tema
do próximo capítulo.

0 projeto SBx pode também servir de base para a definição de sistemasmais
específicos, desde que realizadas as adaptações e cºmplementações adequadas, as
quais devem ser definidas por um levamento de requisitos necessários à aplicação.

Com o objetivo de verificar a viabilidade"do projeto proposto, realizamos uma
implementação na qual todos os pontos avaliadºs para o SBx foram considera-
dos. Através dessa implementação, pudemos comprovar a validade da proposta e
tivemos a confirmação de que os pontos nela definidos foram bastante acertados,
de modo a estarmos, neste momento, satisfeitos com o projeto e implementação
realizados.
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o ser mono-usuário;

. não limitar o tamanho dos nós;

. possuir os tipos de ligação hierárquica e de referência cruzada;

. permitir ao usuário realizar operações de consulta e de execução'de progra-
mas;

. fornecer uma ferramenta de pesquisa limitada ao escopo do nó;

. permitir a apresentação“ de mais de um nópor tela;
'

. relacionar âncora e ligação numa correspondênciaum—a—um;

. ligar os nós em esquema ponto-a—nó;

. fornecer um browser simples;

o não exigir estruturação obrigatória do documento;

. suportar a existência de ciclos na navegação,, do usuário;

o não realizar controle de versões;

e fornecer uma interface amigável ao usuário;

“. suportar tipos distintos de usuários para. criação e navegação comum;

. fornecer ferramentas de auxílio a navegação que explorassem o percurso
realizado pelo usuário; '

dar tratamento diferenciado aos usuários comuns.

Julgamos de interesse realizar um confronto entre o sistema SBx e os siste-
mas discutidos no capítulo 5, no que diz respeito aos aspectos básicos de imple-
mentação. Essas informações são apresentadas na tabela 6.1, na qual podemos
observar que o SBxpode ser classificado como um sistema hipertexto para uti-
lização em ambientes mono-usuário.



Objetivo Propósito. Propósito Ensino ,e Organização
Principal Geral Geral CAD Pesquisa

N' de Idéias
Tamanho não não”

, não
A

'

não
do Nó limitado

“
limitado” limitado. limitado limitado =

Nro de Nós não ' ' não ' não não
por Tela limitado fixo limitado limitado .glimi'tado

,

Tipos de
'

_ _.

' 'não -- ——

Nó fixo fixo ._ limitado fixo fixo '

Tipos de
'

' * marc—a marca
Ãncora textual ' ' textual especial especial;,
Objetos ponto—a— ponto-a- ponto-a-
Ligados nó

.

nó livre ' ,line nó
Seleção de ' a
Ligação ,

fácil fácil regular
'

“fácil
Navegação por
Seleção de
Ligação sim sim sim sim sim
Pesquisa
de Padrão sim sim sim sim sim
Browser sim » não sim sim sim
Caminhos Pré,-
Deflnidos sim ' não sim sim
Controle de
Versões não sim sim " não não
Criação de ,

'

HDs fácil fácil
Proteção à
Informação sim não
Herança de '

'Contextos sim não sim 'sim não
Controle de '

Percurso sim x. sim sim sim sim

Tabela 6.1: Aspectos de Projeto: SBx e outros Sistemas

campos em branco: informação não disponível
HDs: Hiperdocumentos
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Figúra 61:
. Ó sistema aguardaa identlíi'caçao do usuário.

6.2 Exemplo de'Interação com o Sistema Im-
plementado

.A seguir apresentamos um exemplo simples, afim de mostrar a interface com o
usuário e o funcionamento do SBx. No próximo'capítulo apresentamos detalha-
damente os aspectos relevantes do projeto;

O exemploutiliza um'conjunto pequeno de nós, cujo conteúdo foi gerado de
modo ilustrar facilmente a realização dos diversos tipos de navegação permitida
pelo sistema. -O conteúdo dos nós do hiperdocumento do exemplo, algoritmos
estruturados, foi obtido a partir de [Farrer 85].

Considerando que o sistema já se encontra no ar, vamos mostrar como o
usuário tem acesso aos hiperdocumentos, existentes. O usuário deve, inicialmente,
fornecer'sua identificação, através da qual o sistema verifica o seu tipo de usuário.
Esses passos são indicados nas fotos 6.1, 6.2 e 6.3.

O sistema apresenta'uma janela na qual estão apresentados os nomes dos
hiperdocumentos disponíveis para navegação. () usuário deve selecionar então
um dos hiperdocumentos, como mostra a foto 6.4.

Após a seleção de um hiperdocumento,o nó raiz correspodente é apresentado
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identificador (- expre ao

Figura 6.7:' .I'. .e o nó comando é traz1 abafa tela.

visualizado.

No exemplo, usuário ativa-a janela do nó raiz para visualizar seu conteúdo
e, a seguir, tenta realizar uma operação. O sistema aviSa que o nó corrente 'é o
comando (veja a foto 6.8). O usuário. seleciona o nome do nó indicado e volta
para o nó corrente, como indicado na foto 6.9.

O usuário pode, estando num nó comum, requisitar um menu no qual está
relacionado um conjunto de operações, como indicado na foto 6.10. Uma dessas
operações é a de volta ao nó anterior, ou back.

Achamos conveniente manter os nomes de alguns comandos típicos de. hiper—
texto, tais como back 690 to, por verificarmos que já estão consagrados pelo
uso.

No exemplo, o usuário, estando no nó comando, seleciona o comando back. O
nó comando é retirado da tela e o nó anterior, no caso o nó atribuic, ,é ativado,
como indicado na foto'6.,11.

O usuário executa a mesma. operação e volta ao nó raiz (foto 6.12).

O ”sistema controla todoo percurso realizado pelo usuário. Utiliza essa in-
formação para permitir ao usuário voltar, diretamente, para algum nó já visitado.
O sistema, através do percurso realizado, também “percebe a existência de ciclos.
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Flgura 6.21: O usuário decide retornar ao nó corrente.
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Figura 6.22: O usuário decide retornar ao nó raiz.

first, que faz com que o usuário volte, diretamente, ao nó raiz de seu percurso.
As outras funções constantes do menu de comandos são: cria lig, remove lig

e troca lig. Essas funções são permitidas apenas ao usuário criador, e a seguir
discutimos cada uma delas.

Função cria lig.

Indicada na foto 6.23. O usuário deve selecionar o item de texto corrente, que não
pode corresponder a uma âncora, e requisitar esta função. O sistema então pede
uma série de informações, necessárias ao estabelecimento da ligação, tais como
nome do arquivo destino e tipo da ligação. Ao terminar a operação, o sistema
acrescenta o caractere especial ao item de texto, indicando que ele agora é uma
âncora.

Função remove lig.

Indicada na foto 6.24. Quando o usuário requisita esta operação, o sistema requi-
sita a âncora que está relacionada com a ligação a ser removida e, a seguir, remove
a ligação da âncora em questão dentro desse nó. O arquivo em disco, destino da
ligação, permanece inalterado. Finalmente, a âncora é transformada num item
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normal de texto, através da eliminação do caractere especial a ela concatenado.

Função troca lig.

Indicada na foto 6.25. Com esta operação, o sistema permite que tanto a âncora
. . . . l

o . .como o arquivo destino sejam modificados. Para tanto?, verifica primeiro qual das
duas funções o usuário deseja realizar.

Para encerrar sua visita ao hiperdocumento,o usuário seleciona a função back,
a partir nó raiz, que o leva de volta ao controle de entrada de usuários do sistema,
como mostram as fotos 6.26 e 6.27.

'

Para encerrar, vamos indicar quando e como o usuário pode realizar operações
sobre hiperdocumentos como um todo.

Quando o usuário que entra no sistema é identificado como um usuário criador,
o sistema tem disponível um menu de comandos espediais que pode ser utilizado
antes da definição do hiperdocumentoa ser visitado. As funções existentes nesse
menu são comentadas a seguir.

Função cria Hd.

Indicada na foto 6.28. Após selecionar esta função, o usuário recebe o pedido
de fornecer o nome do hiperdocumento que deseja criar. Caso não exista, ele é
criado pelo sistema que inicializa o nó raiz correspondente como sendo vazio e
termina a operação, após atualizar a lista de hiperdoctimentos disponíveis com o
novo documento gerado.

'

Função remove Hd.

Indicada na foto 6.29. O sistema pergunta qual o hiperdocumentoo usuário deseja
remover. A operação é realizada depois de algumas confirmações requisitadas ao
usuário.

Função fim.

Indicada na foto 6.30. Essa função faz com que o sistema seja desativado,voltando
o controle ao Smalltalk (foto 6.31).
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Figura 6.23: Função cria lig.

Na foto 6.32, apresentamos o equipamento utilizado para a implementação.
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Figura 6.31: Controle devolvido ao Smalltalk.
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Capítulo 7

Aspectos Relevantes ao Projeto do
Sistema Base para Hipertextos

Na primeira seção deste capítulo apresentamos o diagrama funcional do projeto
SBx.

Nas seções seguintes mostramos como definimos, no projeto do sistema SBx,
os aspectos relevantes discutidos anteriormente. Junto à apresentação de cada
aspecto, tecemos algumas considerações sobre o funcionamento do sistema. Além
disso, em várias ocasiões, sugerimos possíveis extensões do sistema proposto, as
quais estão resumidas no final do capítulo.

7.1 Diagrama Funcional do Projeto
O diagrama funcional do SBx, apresentado a seguir, é baseado no método pro-
posto em [Yourdon 78], conhecido por Projeto Estruturado.

A tabela 7.1 apresenta a simbologia dos gráficos de estrutura utilizada, se-
gundo a nomenclatura apresentada em [Rocha 87].

Na apresentação do diagrama utilizamos as abreviaturas Hd e HDs no lugar
de Hiperdocumento e Arquivo de Hiperdocurnentos, respectivamente.

Os detalhes do projeto e da implementação realizada encontram-se em [Pi-
mentel 89h].



m

bolo significado
módulo de função
chamada
acoplamento de dados
chamada interativa
chamada condicional *

OGÍlDÉ,

Tabela 7.1: Simbologia dos Gráficos

* para facilitar a criação do diagrama dentro do processador gráfico utilizado,
substituímos o símbolo <> pelo O.



SBx

Inicializa Seleciona
Usuário Operação

lúchhza

Usuáúo

escopo escopo
(D'-' O—'

Consulta Atualiza
Tabela Escopo
de Escopo Corrente
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Seleciona

Operação

escopo ““
0——

nome Hd
O—v

Verifica Cria Remove Navega Termina
Escopo em Hd
Corrente

Cria

º;
nome Hd
0——

resultado nome Hd
O—' C*"

Obtém Verifica Cria Emite
Nome do Validade da em Mensagem
Hd Operação HDs de Erro
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Remove

(3
nome Hd
0——

resultado nome Hd
0—— O—*

Obtém Verifica Remove Emite
Nome do Validade da de Mensagem
Hd Operação HDs de Erro

Navega
em Hd
Escolhido

nome Hd
'º—O
0—— O_—
texto ligações

Inicia Processa Termina
Visita Visita Visita
em Hd em Hd em Hd
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Visita
em Hd

texto ligações
*—O 'º—O

? nome Hd

Atualiza Abre Óbtém
Percurso e Hd Nó
Nó Corrente Escolhido Inicial

Processa
Visita
em Hd

rx] !

escopo “CJ
0——

Verifica Operações Operações
Escopo Especiais de
Corrente Navegação
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Ligação Liga ção Ligação Texto
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de
Navegação

N,.z

Para Para Para Visualize
Frente Anterior Algum Vizinhança

Anterior
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Mostramos nas próximas seções aspectos relevantes ao projeto do SBx.

7.2 ONó
7.2.1 O Tamanho do nó

O SBx utiliza os arquivos do sistema operacional para o armazenamento e recu-
peração do conteúdo dos nós, utilizando—opadrão ASCII (sem caracteres especiais
dos editores de texto, por exemplo). Desta forma não restringimos o tamanho do
nó, a menos do já imposto pelo sistema operacional (capacidade do dispositivo
de armazenamento). Com isso, permitimos, inclusive, que documentos já exis—

tentes nesse padrão sejam aproveitados para a criação dos hiperdocumentos (veja
discussão realizada na seção 7.69

Utilizamos o recurso de janelas oferecido pela linguagem de implementação e
permitimos a apresentação de mais que um nó por tela. Cada janela oferece ao
usuário a visualização de parte do conteúdo de um nó. São permitidas, ao usuário
comum, as seguintes operações sobre as janelas: rolamento do texto tanto na
vertical como na horizontal; alteração da posição e do tamanho da janela. O SBx
oferece uma ferramenta de pesquisa limitada ao escopo do nó, que é discutida na
seção 7.4.2.

7.2.2 Tipos de Nó

Nossa implementação se enquadra na classificação dos sistemas que implementam
um tipo de nó para cada tipo de informação. Implementamos três tipos diferentes
de nó:

. Apresentação de texto e ligações embutidas: esse nó é utilizado pelo cri-
ador do hiperdocumento para armazenar informações de texto e especificar
as ligações embutidas. Para um usuário comum, esse nó é utilizado para
visualização do texto e execução de operações de navegação (veja item 7.4

para maiores detalhes sobre navegação).
Para edição do conteúdo do nó utilizamos o editor de texto do sistema
Smalltalk, que obedece ao padrão ASCII. Uma expansão possível do SBx
é a alteração do editor para o suporte de todos os caracteres existentes na
lingua portuguesa.
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de todos os nóªsºv'i'sitad'os—pelorus'uári ?a ordem cronológica, durante
os avanços efetivos na navegação (nãª—s ndo apresentados os trechos já
abandonados). O usuário pode selecionar qualquer nó da lista, requisitando
ao SBx o seu retorno àquela posição de navegação. O item 7.4.4 discute
essa operação.

0 Apresentação dÃQíirz'inliar—iça—dõyz esse tipo de nó apresenta uma lista
com os nomes os nõEÉGêÉãtão na vizinhança do nó corrente. A lista é
disposta em três níveis: no primeiro nível é apresentado o nome do nó pai
do nó corrente, no segundo nível são apresentados os nomes de todos os
nós irmãos do nó corrente, e no terceiro nível são apresentados todos os
nós filhos e sobrinhos do nó corrente. Esse nó serve ao usuário como um
browser para vizualização de sua vizinhança, não sendo permitida nesta
versão a seleção de nós no browser para navegação. O item 7.4.3 discute os
aspectos de navegação envolvidos com esse tipo de nó.

A linguagem utilizada na implementação possui recursos para oferecimento
de nós de conteúdo gráfico. Uma expansão do sistema estaria relacionada ao
suporte, pelo SBx, desse tipo de informação.

Os diversos tipos de nós implementados foram oferecidos com os seguints
objetivos:

. conter tipos distintos de dados: um tipo único de nó com conteúdo tipo
texto é suportado; outros tipos de dados devem ser implementados por
tipos diferentes de nós.

. servir para fms distintos: cada tipo de nó implementado tem uma função
específica dentro do sistema.

. permitir a extensão do sistema: quando novos tipos de nós forem imple—

mentados, eles poderão ser adicionados ao sistema com bastante facilidade,
o que permite a expansão deste de forma modular.

7.3 A Ligação

Áncora e Ligação. Implementamos as âncoras como palavras dentro do texto,
às quais permitimos relacionar uma ligação. Caso seja necessário um número
maior de ligações, o criador pode gerar um nó intermediário que contenha uma
âncora para cada ligação destino desejada.
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li) Objetos Ligados. Permitimos que o criador relacione uma âncora a um nó
destino como um todo. Para isso, o criador da ligação fornece o nome do arquivo
que contém o, conteúdo desejado. Portanto, temos os nós ligados num esquema
ponto-a—nó. E possível acrescentar o esquema de relacionamento ponto-a-ponto
com certa facilidade, o que pode ser feito se a aplicação necessitar.

Direção da Ligação. Implementamos a ligação unidirecional, mas realizamos
o controle de percurso do usuário, o que lhe permite retornar aos nós anteriores
(veja as operações apresentadas no item 7.4.4).

©
Viªalização da Ligação. Implementamos o esquema de marca especial para
indicar a existência de ligação. O usuário sabe que uma determinada palavra do
texto possui uma ligação embutida ao visualizar um caractere especial concate-
nado à esquerda da palavra. Existem três caracteres especiais correspondendo
aos três tipos de ligação implementados (veja Tipos de Ligação, a seguir). Não
se permite que esses caracteres, que não são símbolos convencionais, sejam uti-
lizados no texto para outros fins. Os caracteres especiais têm tamanho normal,
mas o usuário não tem di©uldades para seguir a ligação, uma vez que pode se-
lecionar qualquer ponto da âncora, e não apenas o caractere especial. Por serem
de tamanho normal, julgamos que os símbolos de ligação não congestionam o
campo visual do usuário. Uma expansão que pode ser realizada é a opção de
inibição momentânea dos caracteres especiais, de forma a permitir que o usuário
veja apenas o texto do nó.

Operações sobrea Ligação. A única operação que o usuário comum pode
realizar sobre uma ligação é segui-la, uma vez que não lhe é permitida nenhuma
outra operação sobre o nó. Ao criador do hiperdocumentosão permitidas outras
operações que são discutidas na seção 7.5.

Herança de Contextos. Implementamos um esquema de limitaçãoda herança
de contextos baseado no escopo do usuário. Cada ligação possui um escopo inicial
e final de acesso. Esse escopo é utilizado pelo SBx quando o usuário seleciona uma
ligação: ele só terá acesso às ligações existentes no nó destino, cujo escopo inicial
e final sejam valores que limitam inferior e superiormente o escopo do próprio
usuário. No item 7.4.1 comentamos este esquema. Procuramos, deste modo,
implementar uma ferramenta que permita acesso diferenciado aos usuários, de
forma bastante flexível.



Tipos de Ligação. Optamos por implementar três tipos de ligação: hierárqui-
ca, de referência cruzada e de execução. Caracteres distintos indicam o tipo de
ligação relacionado a uma âncora.

. Os dois primeiros tipos são utilizados pelo criador do hiperdocumento para
indicar, aos demais usuários, quando a informação encontrada no nó destino
está hierarquicamente subordinada a informação do nó atual. Veja o item
7.4.3 para saber quando o SBx utiliza esses tipos distintos.

o Ao selecionar uma ligação do tipo executável, o usuário ativa a execução,
pelo sistema operacional, do programa relacionado à ligação. A ligação do
tipo executável é de extrema importância, se considerarmos o SBx como
um sistema hypermedia: através da execução dos programas podemos rela-
cionar nosso sistema de microcomputador à qualquer outro equipamento
periférico, possível de ser controlado por programas executáveis a partir do
sistema operacional.

7.4 Navegação

7.4.1 Seleção de Ligação

A operação de seleção de ligação é tratada pelo SBx de modo diferente, depen-
' dendo do tipo de ligação selecionado.

Ligação Hierárquica ou de Referência Cruzada. Quando o usuário sele-
ciona uma ligação desse tipo, o sistema realiza os seguintes passos:

. busca o arquivo relacionado à ligação;

. cria uma janela para a apresentação do conteúdo do arquivo, nas coorde-
nadas indicadas pelo criador da ligação;

. desativa as ligações às quais o usuário não tem direito, através da verifica-
ção, no arquivo destino, de quais ligações têm escºpo válido para o usuário
corrente;

. atualiza o percurso realizado;



. marca a janela anterior como válida apenas para visualização e não mais
para navegação;

. coloca o conteúdo do nó na janela e marca essa janela como válida para
navegação.

O nível de detalhes apresentado permite visualizarmos os seguintes aspectos
de navegação implementados no Ssz

1. Controle de Herança de Contextos: ao usuário são apresentadas, a cada
instante, apenas as ligações às quais ele possui direito de acesso.

2. Controle do Percurso Realizado: o SBx mantém controle sobre o percurso
realizado pelo usuário e utiliza essa informação para oferecer as opções de
navegação discutidas no item 7.4.4.

3. Controle da Janela Atual: 0 SBx permite que todas as janelas presentes na
tela — estando vísiveis ou não — possam ser visualizadas pelo usuário a
qualquer instante. Isso permite que ele tenha acesso às informações contidas
em quaisquer dos nós já visitados. O usuário só pode continuar a navegar,
entretanto, a partir do nó atual de seu percurso. Oferecemos, desta forma,
facilidades de visualização dos nós, sem contudo confundir o usuário durante
a navegação.

Ligação de Execução. Como já comentamos, esta ligação é importante pois
permite caracterizar o SBx como um sistema hypermedia. Quando o usuário
seleciona uma ligação desse tipo, o sistema providencia a execução do comando
relacionado à ligação e, após o seu término, apresenta ao usuário um aviso desse
fato.

7.4.2 Pesquisa de Padrão

0 sistema Smalltalk, através do editor de texto, oferece um esquema de pesquisa
de padrão sobre o conteúdo do texto. Utilizamos essa ferramenta para permitir
ao usuário comum procurar alguma cadeia de caracteres específica dentro do nó.



7.4.3 ' Navegação em Gráfico de Nós e Ligações —— Brow-
ser

Na seção 7.2.2 descrevemos um tipo especial de nó, que é utilizado para apre—
sentação da vizinhança do nó atual. O conteúdo desse nó é, na realidade, uma
lista dos nós que compõem uma hierarquia na qual o nó atual se enquadra. São
apresentados, em relação ao nó atual: o pai, seus irmãos — ele próprio é colocado
neste nível — e todos os seus filhos e sobrinhos. Para gerar a lista de nós válidos
para a hierarquia, o SBx considera apenas as ligações do tipo hierárquica

Um aspecto importante a ser colocado é que um nó de browser é utilizado para
auxílio à navegação, com o intuito de procurar ajudar o usuário a se localizar,
mostrando—lhe sua vizinhança. Não é permitido, contudo, que o usuário navegue
diretamente para um nó selecionando—o no browser — como permitem, por exem-
plo, os sistemas PlanText [Gullichsen 88] e NoteCards [Halasz 88]. Entretanto,
é necessário avaliar se este tipo de permissão não pode confundir o usuário em
sua navegação, uma vez que permitir a seleção de qualquer nó no browser pode
ser interpretado como a seleção de uma ligação inexistente entre o nó atual e
o destino. Se essa operação for oferecida, deve-se estudar, cuidadosamente, que
tratamento dar a tal situação.

7.4.4 Navegação em Caminhos Pré-Definidos

Consideramos como pertinentes a este item três tipos de navegação implemen—
tados no SBx: a navegação direta ao nó imediatamente anterior no percurso
realizado, a navegação direta para qualquer nó existente no percurso e a herança
de contextos.

Navegação para 0 Nó Imediamente Anterior: esta navegação corresponde
à seleção de uma ligação existenteentre o nó atual e o anterior, back. Apesar
desta ligação, na maioria das vezes, não existir explicitamente, considera-
mos que a navegação relacionada deve ser sempre implementada. Akscyn
[Akscyn 88] comenta que, em estudos realizados por sua equipe, para cada
seleção de ligação realizada, o usuário requisita uma navegação para o nó
anterior. Vimos, então, a necessidade de permitir, no SBx, essa operação.

Navegação para algum Nó Anterior: esta operação pode ser vista como u—

ma extensão da anterior e a implementamos com o objetivo de dar mais
opções, e velocidade, quando o usuário decide retomar a navegação a partir
de ponto já visitado.
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Herança de Contextos: colocamos novamente neste ponto a herança de con-
textos. Quando o criador define qual o escopo para uma. determinada
ligação, ele, na realidade, está definindo caminhos pelos quais os diversos
tipos de usuário podem navegar. Para um mesmo conjunto de nós, podem
existir inúmeros conjuntos de caminhos, definidos para tipos distintos de
usuários.

Neste aspecto, uma expansão do sistema pode ser a implementação, para
cada nó e escopo de usuário comum, de uma facilidade que permita a seleção
automática de uma ligação.

Como consideração final, em relação a este assunto, gostaríamos de colocar
um dado importante. Segundo Katz [Katz 89], em estudo realizado com alunos
na navegação de hiperdocumentos dedicados .ao ensino, quando se oferece aos
alunos um caminho pré-dªnidopara navegar, 95% deles navegam apenas pelo
precurso pré-definidofon dado desanimador. ;//_,,/

7.5 Criação de Hiperdocumentos
Permitimos três vantagens básicas ao usuário criador:

1. visualização de todas as ligações existentes em cada nó;

2. operações de criação e remoção de ligações, criação de nós de texto e troca
de ligações — tanto da âncora quanto do destino.

3. operações normais de edição no conteúdo dos nós de texto, desde que não
envolvam as âncoras existentes.

Discutimos, a seguir, as responsabilidadesenvolvidas na criação de hiperdo—
cumentos e também as vantagens oferecidas pelo sistema.

A

- fã!—N .. '.7.5.1 Visualizaçao deiªojdas asftllg çoes

Uma vez que o sistema identifica o usuário corrente como um criador, ele deixa
de verificar o escopo de acesso das ligações embutidas em cada nó. Com isso,
o criador tem conhecimento de todas as ligações existentes em cada nó. Não
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implementamosum controlede diferenciação entre usuários criadores, o que pode
ser necessário no caso de algumas aplicações. Tal controle pode ser realizadocomo
uma extensão do SBx.

7.5.2 Operações sobre as,,fL/igações

Além das operações de navegação, permitimos ainda que o criador realize três
tipos de operações sobre ligações:

. criação: o criador pode seleCionar um item de texto dentro de um nó e
requisitar que àquele item seja relacionada uma ligação. O sistema então
obtém os dados de arquivo destino, escopo, tipo e posição de apresentação
do nó na tela (caso não seja uma ligação'ide execução). No caso do arquivo
destino não existir, o sistema providencia a criação de um arquivo vazio.

e remoção: o usuário pode requisitar, a qualquer momento, que a ligação
relacionada a uma âncora seja eliminada. O sistema remove a âncora, mas
o arquivo destino não é afetado.

. troca: duas opções possíveis são fornecidas ao usuário, a troca do item de
definição de âncora e a troca do arquivo destino da ligação.

7.5.3 Operações de Edição

Permitimos ao usuário realizar as operações de edição normais fornecidas pelo
sistema Smalltalk, como por exemplo cópia, eliminação e seleção de texto. Porém,
essas operações são permitidas apenas quando não se referem a itens de âncora,
uma vez que estes podem ser acessadosgízíââiiãâãatravés das operações especiais
definidas anteriormente.

& “ '

7.6 Adaptação de Documentos

Uma das vantagens de utilizarmos, na implementação do SBx, o padrão ASCII
para gerenciamento do conteúdo dos arquivos, é que qualquer trabalho existente
nesse padrão pode ser aproveitado para geração de hiperdocumentos.
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Não'implementamos,porém, nenhum tipo de ferramenta especial que auxilie o
criador a realizar automaticamente a geração de ligações, definição de escopos de
nós ou detecção de referências implícitas nos documentos, aspectos importantes
quando se fala da adaptação de documentos já existentes. Esta, como colocamos
na seção 4.5, é uma área de pesquisa que ainda está dando seus primeiros passos.

7.7 Controle de Versões

O SBx não possui facilidades para controle de versões. Porém, julgamos que este
assunto pode ser objeto de estudo no futuro, dependendo das aplicações para as
quais o sistema seja utilizado.

7.8 Trabalho Cooperativo
Uma vez que o sistema foi implementado para execução em microcomputadores
PC-compatíveis, em modo mono-usuário, não implementamos controles sobre tra-
balho cooperativo. Caso este sistema seja transportado para um ambientemulti-
usuário, será necessário estudar esse aspecto.

. 7.9 Expansões Sugeridas

Apresentamos a seguir uma lista das expansões, sobre o sistema implementado,
que foram sugeridas no decorrer deste capítulo.

. alteração do editor de textos para aceitar todos os caracteres da lingua
portuguesa;

. implementação esquema ponto-a-ponto para relacionamentoentre nós;

. implementação do tipo de nó com informações graficas;

. permissão da inibição momentânea dos caracteres de indicação de ligação;

. discussão das implicações da navegação através do browser e a sua imple—

mentação;
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o reconhecimentode criadores de prioridades distintas;

. implementação de percursos pré-definidos;

. implementação de controle de versões;

o levantamento de requisitos necessários às aplicações específicas.
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Capítulo 8

Conclusão

.- º»
Apresentamos neste trabalho vários dos aspectos relacionados à definição, a uti-
lização e ao projeto de sistemas hipertexto. Além disso, formulamos uma proposta
para a solução dos principais aspectos envolvidos no projeto deste tipo de siste—

mas e mostramosa viabilidadede nossa proposta realizandoa sua implementação.
Acreditamos ter sido este um trabalho pioneiro a nível nacional.

Mostramos, também, muitas das vantagens trazidas com a utilização dos siste—

mas hipertexto em diversas aplicações. Julgamos conveniente relembrar as vanta—
gens mais importantes, tanto do ponto de vista do usuário comum como do ponto
de vista do autor de hiperdocumentos. Em relação ao autor, podemos dizer que
as vantagens dos sistemas hipertexto incluem:

. facilidades para realizar a estªlªgaçãodo documento da forma que julgar
mais conveniente;

. facilidade para modular—izarasuasidgias, além de poder fazer referência a um
mesmo conteúdo quantas vezes julgar necessário;

o a facilidade de estabelecimento de ligacões permite o armazenamento e a
estruturação—"degrande quantidade de informacões.

Em relação ao usuário de um sistema hipertexto, podemos citar as seguintes
vantagens:

. a facilidade de navegação estimula o usuário a pesquisar na base de conhe-
cimento;
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a flexibilidade da ferramenta permite que os mais diversos tipos de in-
formação sejam relacionados;

0 opções como o browser fornecem uma visão geral da posição do usuário em
relação ao documento;

o o acesso à informação torna-ssemaisconfiavelõms o fato de eliminarmos a
repetição de informação, ao realizarmos referências a um mesmo nó, diminui
o risco de inconsistências;

. o trabalho cooperativo, quando suportado, auxilia todas as tarefas desen-
volvidas em grupo;

o o controle automático de versões auxilia o gerenciamento das atividades
envolvidas com quaisquer aplicações;

e os sistemas básicos permitem grande flexibilidade para atender às aplicações
específicas;

. o número de tiposdeaplicaçoesque podem explorar as vantagens dos sis-
temas hipertextoe praticamente ilimitado.

Entretanto, mostramos que existem alguns problemas na utilização de siste—

mas hipertexto, entre eles:

o a grande quantidade de informação pode fazer com que o usuario torne-se
confuso e preocupadoem assimilarsuma quantidade de conhecimento em
umritmo insalubre;

. a flexibilidade denavegaçao pode, às vezes, fazer com que o usuário se
,,,—º'“"'desvie, oum mo se perca, dó“ caminho necessário para a obtenção da'm-

formagãodeséjada;

. a falta de obrigatoriedade, por parte do usuário, em seguir determinado
percurso, torna, às vezes, mais complexo o trabalho doãutpr.

Kuºi...“
»

--— __. —— Na,—.”. . , WW,,“ —r--»"'

Ressaltamos que um dos aspectos mais importantes sobre os sistemas hiper—
texto é o fato de serem umaferramenja muito especial. A flexibilidade e liberdade
fornecida aos usuários dóSistema é que o tornam extremamente atraente para
as mais diversas aplicações. Mas essa flexibilidade e liberdade têm criado novos
problemas, que precisam ser solucionados.
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Os principais problemas em aberto sobre o tema, e as pesquisas em andamento
mais divulgadas, fornecem-nos uma visão das difuculdades que os pesquisadores
têm procurado superar:

0 estudos sobre a interface com o usuário, que sem dúvida deve ser a mais
amigável possível;

o como auxiliar o usuário a encontrar o que procura (pesquisas automáticas
na base de dados—, algoritmos eficientes, definição de sinônimos, ferramentas
gráficas para navegação e informação do contexto, definição de estruturas
obrigatórias para armazenamentodas informações, ferramentas para acesso
cada vez mais rápido às informações armazenadas tanto local como remo-
tamente, geracão automática de índices para a localização das informações,
etc.); .

n

o como auxiliar o autor a gerar os hiperdocumentos (quando ferramentas desse
tipo são realmente necessárias, ferramentas para auxílo a estruturação da
informação, ferramentas para catalogação da informação armazenada, etc.);

o como e quando formalizar os aspectos envolvidos com os sistemas;

o como levantar os requisitos que os sistemas devem atender às aplicações
específicas; etc.

Com base nos estudos realizados, chegamos à proposta do projeto de um
sistema que possui todas as características básicas de hipertexto, ao qual deno-
minamos SBx.

O SBx pode ser utilizado para quaisquer aplicações cujos requisitos sejam
atendidos por um sistema básico de hipertexto. Além disso, pode servir de base
para a definição de sistemas mais específicos, desde que realizadas as extensões
definidas por um prévio levantamento de requisitos.

Realizamos, também uma implementação que considerou todos os pontos
definidos no projeto do SBx, através da qual pudemos comprovar a validade
da nossa proposta.

A importância e a atualidade da pesquisa nesta área é tal que já conta com
simpósios internacionais específicos como o Hypertext 87 e 89, além de diver-
sos estudos especiais em publicações como 'a CACM (julho 1988), Byte (outubro
1988) e Computer (janeiro 1988). A nível nacional, o tema está sendo objeto de
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atenção em congressos (Semicro 1989, Congresso da Sociedade Brasileira de Com-
putação 1989, Congresso Nacional de Informática— SUCESU 1989) e conferências
[Katz 89], [Chaia 89].

Mostramos, também, que o campo de aplicação dos sistemas hipertexto é
muito vasto. Consideramos importante enfatizar, entretanto, que o uso da fer-
ramenta hipertexto, para qualquer aplicação, deve ser precedido de um cuidado—
so levantamento dos requisitos a. serem atendidos pelo sistema, de modo que ele
possa servir eficientemente à. aplicação em questão. Esse levantamento possibilita
a identificação de quaisquer extensões que se façam necessárias sobre um sistema
base, para tomá-lo compatível com as necessidades da aplicação.

Outro aspecto muito importante a salientar é o fato de que, como uma fer-
ramenta para uso para aplicações específicas, o sistema deve ser utilizado por
pessoas que tenham domínio sobre a área de.laplicação em questão. Caso isso
não ocorra, de nada valerão o levantamento de requisitos e a ferramenta dele
resultante. Por exemplo, de nada adianta a construção de um sistema hipertexto
com extensões especiais para aplicação ao ensino, se os hiperdocumentos forem
criados por uma pessoa sem a capacitação científica e pedagógica necessária. Os
sistemas hipertexto criam um ambiente propício à, realização de inovações e o
desenvolvimento de novas idéias, a sua importância tem sido comparada a in—

venção da imprensa mas, como Schulley [Schulley 89] afirma, é bom lembrar que
a imprensa não escreveu nenhum livro em todos esses anos: são os autores que
escrevem os livros. O mesmo ocorre com a tecnologia de sistemas hipertexto.

Qual o futuro dos sistemas hipertexto? Concordamos com alguns autores
que os sistemas hipertexto vão estar presente em todas as situações em que a
organização, recuperação e apresentação da informação armazenada nos mais
diversos tipos de equipamentos, se façam necessários. A maioria dos autores
acredita que os sistemas hipertexto estarão indubitavelmente entre as principais
ferramentas das próximas décadas.

Vale colocarmos agora uma dúvida: até onde os sistemas hipertexto serão
utilizados para o armazenamento e recuperação das informações apresentadas,
hoje em dia, de forma sequencial? Todos os meios de comunicação escrita serão
substituídos?

Acreditamos que os sistemas hipertexto vão invadir as fronteiras nas quais
hoje reinam apenas a literatura impressa. Porém, acreditamos também que, para
algumas aplicações, os dois sistemas coexistirão. Julgamosque ocorrerá uma
divisão das aplicações, e que parte delas continuará a fazer uso conjunto tanto da
representação convencional como da representação em hiperdocumentos. Uma
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aplicação na qual acreditamos, e esperamos, isso irá ocorrer é na literatura não
técnica.

O assunto é amplo, atual e extremamente interessante. Existe, sem dúvida,
muito trabalho para ser realizado nesta. área. Acreditamos, com este trabalho,
ter contribuído com a. pesquisa sobre o tema.
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Apêndice A

Figuras

Reunimos neste apêndice algumas ilustrações referenciadas durante o trabalho e
que correspondem a imagens de sistemas hipertexto.

Junto a cada figura colocamos:

o a referência ao artigo no qual a imagem foi obtida acompanhada do número
da página;

o as seções nas quais a imagem é referenciada.
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