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Introdução

Atualmente muito se tem divulgado sobre a tecnologia XUL (XML User Interface
Language) na construção de aplicativos, tendo como seus principais expoentes o
navegador FireFox e o gerenciador de e-mail Thunderbird (Vieira 2005, Feldt 2007).
Devido ao fato desta tecnologia ainda ser muito incipiente e ter poucas ferramentas que
propiciem maior agilidade em sua utilização, acaba por ter pouca aceitação junto a
maioria dos desenvolvedores, que se valem de códigos HTML para construção de suas
aplicações. Tendo em vista essa falta de ferramentas para o desenvolvimento Web
utilizando esta tecnologia, propusemos neste trabalho um framework para geração de
interfaces XUL, voltado para a comunidade de desenvolvedores PHP (PHP: HyperText
Preprocessor), chamado AXUL. Este framework possibilita, apenas se utilizando códigos
PHP, a geração e manipulação de uma interface XUL, abstraindo assim toda a parte de
códigos e tags ,marcas utilizadas em linguagens de marcação para diferenciar conteúdo
de marcação (Almeida 2009), desta linguagem XML.

Resultados e Discussão
Framework é um método de reuso de software baseado em um conjunto de

classes abstratas e concretas implementadas no intuído de fornecer um arcabouço de
soluções genéricas dado um domínio de problema, tornando o software desenvolvido
mais confiável e flexível, facilitando a manutenção e evolução, aumentando a qualidade,
diminuindo o tempo desenvolvimento e retrabalho (Carli 2008, Oliveira 2001). Este
trabalho visa a geração de páginas no padrão XUL de forma automática a partir de
classes pré-definidas, além de automatizar e abstrair a manipulação do widgets através
de JavaScript e Ajax. Para utilizar esta ferramente o desenvolvedor deve associar os
diversos componentes afim de montar a interface desejada, como esta associação se dá
através de objetos instanciados a partir de classes concretas e a forma com que o código
XUL é gerada fica transparente, este sistema se caracteriza como caixa preta. Isso foi
conseguido criando-se um grupo de classes PHP que equivalem a conjuntos de
associações de tags XUL, sendo que estas  classes e suas associações são descritas no
diagrama a seguir:



Figura 1.  Diagrama de Classes do AXUL.

Deste diagrama podemos destacar as que seguem:

 AXUL:  Esta é a classe base de todo o framework, sendo herdada por todas as
demais, como mostra o diagrama acima.  Seu principal objetivo é definir o método
“getXUL”, o qual retorna o código XUL  do componente em questão, este método é
abstrato e deve ser implementado em cada subclasse.

 AWindow: Define o documento principal, sendo composta por “n” objetos AXUL.
Todo script PHP que representa uma tela deve ter uma instância desta classe,
todos os outros elementos serão adicionados a este objeto, e ao final é necessário
mostrar apenas o código XUL gerado por esta classe.

 AContainer: Esta classe tem o objetivo de organizar os elementos na tela,
sendo abstrata abstrata e devendo ser estendida.

 AField: Classe responsável pela entrada de informações, sendo dividido em dois
grandes grupos representados pelas subclasses abstratas: “AFieldMapping” e
“AFieldMax”. No primeiro temos todos os campos que se valem seleções de
informações, tais como o “AFieldComboBox”, “AFieldRadio” e “AFieldCheckBox”.
No segundo temos todos os campos em que são digitados informações, como



“AFieldText”, “AFieldPassword” e “AFieldTextArea”.

Conclusões

Nos testes realizados a ferramente se mostrou promissora, possibilitando a
geração de interfaces de forma ágil e permitindo uma fácil manutenção do código, além
de abstrair por total o padrão XUL. Um exemplo dessas interfaces pode ser visto na
abaixo.

Figura 2.  Exemplo de interface gerada com AXUL.

Apensar disso entendemos que a tecnologia ainda não está madura o suficiente
para ser utilizada na construção de softwares em escala comercial necessitando de um
maior estudo.
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