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O objetivo deste documento é registrar um levantamento de produtos de software comerciais 
multiplataforma destinados à geração de interfaces gráficas. A demanda quejustificou tal trabalho teve 
origem no projeto Ambiente Integrado para Desenvolvimento e Análise - AlDA (Chaim et ai., 1996), 
em andamento no Centro Nacional de Pesquisa Tecnológica em Informática para a Agricultura 
(CNPTIA). A análise se concentrou em produtos de software comerciais, por possuirem suporte 
oferecido pelas empresas que os comercializam. Existem, no entanto, produtos de software dc domínio 
público que, dependendo da necessidade, poderiam ser adotados. Dentre estes, pode-se citar WxWin e 
Amulct. 

O projeto AlDA está sendo desenvolvido para executar nas plataformas PC, IBM RISC/6000, 
HP, Silicon Graphics e Sun, donde surge a necessidade de ferramenta para geração de interface gráfica 
para múltiplas plataformas. São necessárias uma biblioteca de recursos básicos de interface e uma 
biblioteca com recursos para manipulação de gráficos. Os recursos básicos são listas, botões, menus e 
barra de ferramentas, entre outros. Os recursos de manipulação de gráficos devem permitir que, a partir 
de um conjunto dc dados, seja possível gerar um gráfico oferecido pela biblioteca com opções de 
duplicação de eixos, formatação de texto, rotação em gráfico 3D, alterações intcrativas de cores e 
outras. Outro requisito do projeto é tornar disponível estes recursos de interfacc gráfica para os usuários 
finais do AlDA através das linguagens de programação de aplicativos oferecidas pelo AlDA (Moura & 
Bacarin, 1996; Temes et ai., 1996). O padrão de apresentação dos recursos de interface gráfica 
utilizados deve seguir o padrão nativo do ambiente de execução, MS-Windows (Microsoft 
Corporation. 1994) e Motif(Opcn Software Foundation, 1991). 

Para atender aos requisitos identificados no projeto AlDA, buscou-se informações em revistas 
estrangeiras sobre produtos de software comerciais. Além disso, foram solicitadas versões de 
demonstração dos produtos zApp, Zine, XVT, Opcn Intcrfacc Elcments e Galaxy, visando obter um 
conhecimento maior sobre eles. 

Como sistemática de trabalho, foram relacionados itens para elucidar os pontos relevantes ao 
projeto AlDA a serem observados nos produtos mencionados anteriormente. Estes itens são; 
plataforma de hardware suportada, sistemas operacionais e compiladores suportados e recursos de 
manipulação de gráficos, de impressão e de ajuda hipertcxto. 
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As plataformas de hardware consideradas são PC, IBM RTSC/6000, HP, Silicon Graphics e 
Sun. Corno sistemas operacionais são tratados MS-DOS (texto e gráfico padrão MS-Windows) e UNIX 
(AIX, I-TP/UX, SGI IRIX, Solaris e SunOS). Os compiladores verificados são C, C++ e suas versões e 
respectivos fabricantes. Em relação à manipulação de gráficos deve-se verificar gráfico de função de 
duas dimensões, função de três dimensões, setorial, de bana, de linha, etc. Quanto a recursos dc 
impressão, observa-se o uso de recursos do próprio ambiente de execução. Observa-se também 
recursos para elaboração de ajuda hipertexto. 

A Tabela 1 resume as informações dos produtos selecionados e inclui informações sobre: 
observações relevantes que não pertencem ao coiunto de itens; endereço eletrónico, telefone e número 

de fac-símilepara contato epreços obtidosporfac-símileenviados pelos distribuidores. 

Além das informações contidas na Tabela 1, é relevante mencionar que todos os produtos 

analisados oferecem recursos tais como: botão, cainho hox. caixa dc edição, lista, rótulo, menu, menu 
de botões, barra de ferramentas, teclas de atalho, barra de rolagem, tabelas, linha de status e bitmap. 

Estes produtos, cm geral, preservam a aparência do padrão nativo, seja ele MS-\Vindows, Motif, 

OpenLook, OS/2 ou outro. 
Pode-se constatar com este trabalho que existem no mercado várias ferramentas 

multiplataforma para geração de interface gráfica, com uma grande variedade de recursos que facilitam 
o desenvolvimento de aplicações. E importante observaro custo da ferramenta e os recursos oferecidos 
por ela, para traçar uma curva custo versus beneficio, identificando o produto de soifivare mais 

adequado às necessidades de cada projeto. Vale ainda ressaltar a importância da verificação das opções 
de licença dessas ferramentas antes de usá-las, poiso produto gerado com a ferramenta pode concorrer 

com a mesma sendo necessário o pagamento de royalties aos fabricantes. No caso do AlDA, a 

Ferramenta que mais se adequa é o XVT, no entanto, a possibilidade do pagamento de myalties 

inviabilizou ouso deste produto. 
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