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Resumo 

 
 O anúncio por parte da Microsoft do lançamento da nova versão do seu 

sistema operacional, o Windows Vista, e consequentemente o lançamento de um 

novo conjunto de ferramentas e plataforma de desenvolvimento chamado WinFX 

traz a tona um problema comum para os desenvoldores: a migração de seus 

projetos para esta nova tecnologia. O trabalho apresentado neste documento é o 

resultado do desenvolvimento da ferramenta XiX, uma ferramenta integrada 

com o ambiente de desenvolvimento Visual Studio 2005 que automaticamente 

atualiza interfaces existentes para o padrão WinFX e sua linguagem XAML, além 

de gerar protótipos de interfaces gráficas para aplicações já desenvolvidas. 
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1. Introdução 

 

   “Toda grande caminhada tem o seu primeiro passo” 

Provérbio Chinês 

 

 

Em 1965, ao analisar o crescimento da relação preço/desempenho dos 

chips de computador do triênio anterior, Gordon Moore 1  previu que a 

capacidade de um chip dobraria anualmente. Conhecida como a "Lei de Moore", 

esta afirmação (atualizada posteriormente em 1975 para definir que a capacidade 

de um chip dobraria de dois em dois anos), inicialmente criada como uma regra 

geral, passou a ser considerada como guia de incentivo para a indústria produzir  

computadores cada vez mais poderosos com custo cada vez menor. [INTC01] 

Segundo Simon em [IMSI01], nenhuma experiência em nosso cotidiano 

nos prepara para as implicações de um número que dobra muitas vezes. A Lei de 

Moore provavelmente se manterá pelo menos por mais vinte anos. Nesse caso, 

uma operação computadorizada que agora leva um dia será executada 10 mil 

vezes mais rapidamente e, portanto, levará menos que dez segundos daqui a 20 

anos. 

O aumento na capacidade de processamento, diminuição nos custos e no 

tamanho dos equipamentos (o que traz conseqüentemente uma maior gama de 

diferentes dispositivos computacionais disponíveis no mercado) acelera também 

a indústria de desenvolvimento de software. Os sistemas podem usufruir do 

processamento do hardware para possibilitar aos usuários serviços melhores e 

mais rápidos. O sistema operacional2 Windows da Microsoft exemplifica bem a 

influência do crescimento na tecnologia de hardware em relação ao software. 

Desde o seu lançamento em 1981, o sistema operacional mais famoso do mundo 

passou por diversas novas versões, sempre com novas funcionalidades para o 
                                                 
1 Gordon E. Moore é atualmente Chairman Emérito da Intel Corporation. Moore fundou a Intel em 1968 
juntamente com Bob Noyce. [INTC01] 
2 Conjunto de ferramentas necessárias para que um computador possa ser utilizado de forma 
adequada. Consiste na camada intermediária entre o aplicativo e o hardware da máquina. 
[WIKP01] 
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usuário final como mudanças na interface gráfica, melhor acesso a internet, entre 

outras. [WIKP02] 

No mundo de desenvolvimento de software tais mudanças em sistemas 

operacionais podem trazer a necessidade de um reaprendizado para os 

desenvolvedores de sistemas. Mudanças drásticas no sistema operacional 

obrigam mudanças na forma de desenvolvimento de software para tal sistema. O 

primeiro exemplo na família Windows vem do surgimento do próprio, em 1981. 

Na época o MS-DOS (Microsoft Disk Operating System), sistema operacional de 

linha de comando (sem interface gráfica), era o sistema dominante no mercado. 

Com o lançamento do Windows, da mesma fabricante do MS-DOS, houve a 

inserção de interface gráfica, janelas e possibilidade de utilização do mouse, o 

que fez com que os desenvolvedores passassem a criar softwares que utilizassem 

tais tecnologias. Do Windows 1.0 até as diferentes versões da família Windows 

3.x (lançadas entre 1990 e 1994) era necessária a utilização da API 3  de 

desenvolvimento Win16, que permitia a criação de aplicativos com base no 

sistema operacional Windows para processadores de 16 bits. Com o surgimento 

de processadores de 32 bits e o lançamento dos sistemas operacionais Windows 

para 32 bits (as versões 95/98/ME/2000/XP e 2003), uma nova API de 

desenvolvimento surgiu. A Win32, apesar de compatível com a anterior, trazia 

mais funcionalidades e uma necessidade de aprendizado para os 

desenvolvedores. 

O surgimento da Plataforma de desenvolvimento .NET [MSFT01] da 

Microsoft em 2002 trouxe uma nova perspectiva de desenvolvimento de 

aplicações para Windows. Apesar de ser baseada na Win32, .NET resolve vários 

problemas da API anterior, como por exemplo a possibilidade de problemas de 

acesso indevido à memória e traz uma nova forma de desenvolvimento de 

software, focada em Web Services 4 . Com mais uma nova plataforma para 

                                                 
3 Application Programming Interface é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um 
software para utilização de suas funcionalidades. De modo geral, a API é composta por uma série 
de funções acessíveis somente por programação, e que permitem utilizar características do 
software menos evidentes ao usuário tradicional. [WIKP03] 
4 Sistema executando em um servidor e acessado pela Internet, que envia e recebe dados através 
de uma linguagem de marcação padrão chamada XML e de outros protocolos da internet. 
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desenvolvimento de aplicações, os desenvolvedores voltaram ao ciclo de 

aprendizado para poder acompanhar as inovações e incorporá-las em seus 

produtos de software. 

A Microsoft anunciou para o final do ano 2006 o lançamento da nova 

versão do seu sistema operacional Windows. O Windows Vista promete uma 

revolução na forma como o sistema operacional trabalha com interface gráfica, 

segurança, comunicação e dados. Tais mudanças são refletidas na divisão do 

sistema em diferentes módulos, que juntos formam o WinFX, a mais nova API de 

desenvolvimento. 

O WinFX apresenta uma nova plataforma para desenvolvimento de 

interface gráfica, o Windows Presentation Foundation (WPF). Uma das 

principais inovações do WPF é a utilização de uma linguagem declarativa para 

desenvolvimento de interface gráfica. A linguagem XAML (lê-se ZÊMOL) é uma 

linguagem baseada em XML5 desenvolvida pela Microsoft. Ela permite expressar 

um modelo de objetos utilizando XML. Usando XAML não será mais necessário 

o suporte a várias linguagens para formatar visualmente a apresentação e 

interação com o usuário, como HTML, Flash e PDF. A ligação entre XAML e o 

WPF permite trabalhar com imagens em 2D e 3D, animação, áudio, vídeo e 

vários tipos de documentos formatados, além de permitir o desenvolvimento 

produtivo de aplicações gráficas vetoriais tanto para interface gráfica Windows 

quanto para páginas da internet. 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta integrada ao 

Visual Studio 20056 que facilite a criação ou migração de aplicações gráficas (ou 

interfaces gráficas para aplicações já desenvolvidas) para o padrão XAML e o 

Windows Presentation Foundation.  

                                                 
5 eXtensible Markup Language, linguagem de marcação amplamente utilizada para troca de 
informações entre sistemas. Utiliza tags, tipos de etiquetas que caracterizam uma informação. 
6 Ferramenta de desenvolvimento da Microsoft utilizada para criação de softwares para a 
Plataforma .NET 
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A ferramenta XiX (lê-se “zix”)  deverá ser desenvolvida de forma a ser 

acessada através do Visual Studio. Tal ferramenta deve prover as seguintes 

funcionalidades: 

• Migração de projetos de interface gráfica Windows (Windows 

Application) e Web (ASP .NET Web Application) desenvolvidas em 

versões anteriores da tecnologia .NET (1.0 ou 1.1) para projetos de 

interface gráfica do Windows Presentation Foundation do Visual Studio. 

• Geração automática de um protótipo de interface gráfica desenvolvidas 

em XAML com WinFX a partir de funcionalidades desenvolvidas para a 

aplicação. Deve ser gerado um projeto para o Visual Studio com a 

interface proposta a fim de que o desenvolvedor possa modificá-la. 

 

1.2 Organização do documento 

 

 O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: Os capítulos 2, 

3 e 4 apresentam o contexto tecnológico necessário para o desenvolvimento da 

ferramenta XiX. No Capítulo 2 é apresentada uma visão geral do WinFX, com 

suas características e em especial uma visão mais aprofundada da linguagem 

XAML.  O Capítulo 3 trata do Visual Studio 2005, suas características e como 

pode-se integrar ao WinFX. Os modelos de extensão do Visual Studio são 

apresentados no Capítulo 4, formando então a base de conhecimentos necessária 

para a apresentação das estratégias e dos resultados do desenvolvimento da 

ferramenta XiX no Capítulo 5. O Capítulo 6 apresenta as considerações finais 

além de propor trabalhos futuros de extensão da ferramenta XiX. 

A grande maioria das listagens deste documento (exemplos de código 

fonte) foram retiradas do código fonte da ferramenta XiX e estão escritas em 

inglês. Para facilitar o entendimento os comentários foram traduzidos para 

português. 
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2. Visão geral do WinFX 

 

   “O pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude. 

O sábio ajusta as velas.” 

John Maxwell 

 

O WinFX [WINF01] é a o conjunto de APIs gerenciadas (.NET) para as 

novas plataformas Windows – como o Windows Vista – e também para outras 

versões de sistemas operacionais Windows (Windows XP e Windows Server 

2003). Ele pode ser considerado como um superconjunto das APIs do .NET 

Framework e consiste de um conjunto de interfaces e classes contendo 

tecnologias como o Windows Presentation Foundation e Windows 

Communication Foundation.   

O Microsoft Windows Presentation Foundation (WPF), antes conhecido 

pelo nome código “Avalon”, é o nome do subsistema gráfico do WinFX. Ele 

provê uma base para a construção de aplicações que possibilitem uma 

experiência do usuário7 mais rica. O WPF trabalha de uma mesma forma com 

interface gráfica, documentos, e conteúdos de mídia, além de suportar vários 

tipos de entradas de dados e um processamento de imagens e impressão mais 

modernos, possuindo também suporte à acessibilidade e infra-estrutura para 

automação de interface gráfica, entre outras funcionalidades.   

[WINF02]Através do WPF os desenvolvedores podem produzir aplicações 

com rica interface gráfica usando os serviços de apresentação e mídia do WinFX:  

• Forma unificada de criação de telas, documentos, mídia e interfaces 

gráficas 

• Único ambiente de execução 

• Trabalho com gráficos 2D e 3D 

                                                 
7 Termo utilizado freqüentemente para representar a interação de um usuário com um sistema, 
focado basicamente na interface gráfica. 
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• Utilização total da capacidade gráfica da placa de vídeo do computador 

(normalmente apenas 10% da capacidade é utilizada – o WPF utiliza 

100%) 

• Facilmente adaptável a novas tecnologias 

• Facilidade em criar experiências distintas para usuários distintos 

 

Além destas e outras funcionalidades, a maior revolução no desenvolvimento 

de aplicações trazida pelo WPF é a utilização de uma linguagem declarativa para 

a criação de interfaces e documentos: XAML. 

 

2.1 XAML 

 

 Dependendo do tipo de aplicação, a maior parte do código escrito é 

destinado à criação de interface gráfica e definição de seu comportamento. Com 

o passar dos anos um novo tipo de linguagem vem ganhando grande aceitação 

na criação de interfaces gráficas com o usuário, as linguagens de marcação. Tal 

tipo de linguagem tornou-se ainda mais famoso com o advento da internet e das 

linguagens HTML e XML.  

O Windows Presentation Foundation define uma nova linguagem de 

marcação chamada XAML, ou eXtensible Application Markup Language. A 

utilização de uma linguagem de marcação para definição de interface gráfica 

possui um grande número de vantagens se comparada com linguagens de 

programação procedurais, tais como: [WINF02] 

• Código mais legível e de fácil compreensão 

• Hierarquia de controles facilmente perceptível 

• Linguagens de marcação são mais facilmente processadas e interpretadas 

por ferramentas de desenvolvimento 

• Separação de código de interface gráfica do código procedural 
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O seguinte código fonte, escrito em C# utilizando o Windows Presentation 

Foundation como API de desenvolvimento cria uma janela e adiciona alguns 

controles a ela [WINF02] 

 
// cria a janela principal da aplicação 

System.Windows.Window() mainWindows = new System.Windows.Window(); 

 

//adiciona um elemento de texto de tamanho 14, de cor vermelha 

System.Windows.Controls.TextBox txtElement = new  

System.Windows.Controls.TextBox(); 

txtElement.Text = "Hello World"; 

txtElement.Foreground = new  

System.Windows.Media.SolidColorBrush(Colors.DarkRed); 

txtElement.FontSize = new FontSize(14,FontSizeType.Point); 

mainWindow.Children.Add(txtElement); 

mainWindow.Show(); 
Listagem 1 – Código fonte na linguagem C# para exibir uma janela Windows 

 

Para definir uma janela com o mesmo comportamento e elementos 

utilizando a linguagem XAML, utiliza-se o seguinte código: 

 
<Window xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/avalon/2005" > 
  <TextBox Foreground="DarkRed" FontSize="14" > 
    Hello World! 
  </TextBox> 
</Window> 

Listagem 2 – Código fonte na linguagem XAML para exibir uma janela Windows 

 

A utilização de linguagem de marcação diminui consideralvemente a 

quantidade de código a ser escrito pelo desenvolvedor, possibilitando 

desenvolvimentos mais produtivos e mais tempo para análise e implementação 

de lógica do negócio da aplicação. 

A linguagem XAML utiliza os mesmos conceitos da linguagem XML, 

onde cada entidade é chamada de elemento e é definida em um par de tags de 

abertura (por exemplo, <Window>) e de fechamento (por exemplo, </Window>). 

O XAML trabalha de forma a instanciar classes da API do WPF. O 

elemento raiz Window cria uma instância da classe System.Windows.Window. O 
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sistema de compilação gerencia tal mapeamento através do namespace8 definido 

pelo atributo xmlns. De uma forma mais concreta, a declaração feita no atributo9 

xmlns adiciona chamadas a vários namespaces e classes. Utilizando C# como 

linguagem, concretamente há a adição de inúmeros comandos using, usado para 

adicionar funcionalidades de namespaces ao contexto do código fonte. Na época 

em que este documento foi escrito, os seguintes namespaces eram adicionados a 

compilação de uma aplicação XAML referenciando o namespace padrão 

"http://schemas.microsoft.com/winfx/avalon/2005" : 

 
using System; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Data; 
using System.Windows.Documents; 
using System.Windows.Media; 
using System.Windows.Media.Imaging; 
using System.Windows.Shapes;  

Listagem 3 –Namespaces utilizados por um documento XAML padrão 

 

Ao adicionar um elemento filho TextBox a Window, é adicionado ao código 

gerado pelo sistema uma instância da classe System.Windows.Controls.TextBox, 

modificando suas propriedades Foreground e FontSize, o seu texto para “Hello 

World!” além de adicioná-la como filha do objeto Window. 

Cada página XAML contém elementos, nós e outros componentes 

organizados em uma estrutura hierárquica (árvore) [WINF02]. O relacionamento 

hierárquico destes componentes define como eles serão renderizados na tela e os 

seus comportamentos. Todo elemento possui apenas um elemento pai. Os 

elementos podem ter um número qualquer de elementos filhos, apesar de que 

alguns elementos, como por exemplo o elemento ScrollBar, não possui filhos e 

outros, como o elemento Border, só têm a possibilidade de possuir um elemento. 

 
                                                 
8 Namespace é uma forma de organizar diversas informações sob um mesmo nome. Assemelha-
se ao conceite de pacotes de java, servido como uma “caixa” onde as informações (classes, 
interfaces) são guardadas. 
9  Característica ou qualidade de alguma informação. Provém informações que facilitam o 
entendimento da entidade que o possui. Válido para linguagens de programação para definir 
características de classes assim como para documentos XML para definir características do 
documento. 
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2.2 Modelo de objeto 

 

Uma página XAML pode ser vista como uma descrição de um modelo de 

objeto. Ao criar uma página, o sistema de execução instancia cada um dos 

elementos e nós descritos no documento XAML e cria um modelo de objeto 

equivalente em memória. É possível manipular este modelo de objeto 

programaticamente, adicionando ou removendo elementos e nós que irão 

modificar a forma e o comportamente dos componentes na tela.  Como descrito 

por Farias em [JALF01], ao usar esta abordagem, um designer poderá criar a 

interface sem se preocupar com a lógica da mesma. Da mesma forma, o 

programador pode se ocupar do negócio sem se preocupar no design da 

interface que está sendo criada. Isso também melhora a legibilidade do programa, 

devido ao fato de o código de design e o código de negócio estarem em arquivos 

diferentes. 

 A figura 1 exibe a árvore hierárquica formada pelo seguinte documento 

XAML: 

 
<Border xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/avalon/2005" 

        Background="BlanchedAlmond"> 

  <DockPanel> 

    <Table>  

      <Body> 

        <Row> 

          <Cell><Button/></Cell> 

          <Cell><Text>Item</Text></Cell> 

          <Cell><Text>Price</Text></Cell> 

        </Row> 

        <Row> 

          <Cell><CheckBox Checked="true"/></Cell> 

          <Cell><TextBox Height="50">Nissan 350Z</TextBox></Cell> 

          <Cell><TextBox Height="50">29.95</TextBox></Cell> 

        </Row> 

        <Row> 

          <Cell><CheckBox/></Cell> 

          <Cell><TextBox Height="50">Porsche Boxster</TextBox></Cell> 
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          <Cell><TextBox Height="50">9.95</TextBox></Cell> 

        </Row> 

      </Body> 

    </Table> 

  </DockPanel> 

</Border> 

Listagem 4 – Documento XAML 

 

  
  Figura 1 – Modelo de objeto criado pelo documento XAML 

 

 
Figura 2 – Janela criada pelo documento XAML 

 

Apesar de ser  possível a criação de interfaces poderosas apenas com o uso 

de linguagem de marcação XAML, também é possível acessar propriedades e 

funcionalidades dos elementos programaticamente através do modelo de objeto 

do XAML. O modelo de objeto permite a manipulação de cada aspecto dos 

elementos de uma página, além de possibilitar o acesso a capacidades dos 

elementos que não são acessíveis apenas pelo uso de linguagem de marcação 

XAML. 

Cada elemento XAML deriva  de System.Windows.UIElement  ou de 

System.Windows.ContentElement, e todos os elementos possuem algumas 
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funcionalidades comuns. Tais elementos podem ser agrupados nos seguintes 

grupos [WINF02]:  

• Controles que derivam de System.Windows.Control e gerencia a interação 

com o usuário. 

• Painéis, que são controles especializados que derivam de 

System.Windows.Panel e gerenciam o layout de um a página, agindo 

como container para elementos 

• Elementos de formatação de texto, que derivam de 

System.Windows.TextElement e gerenciam a formatação de textos e 

estruturação de documentos 

• Formas (shapes) que gerenciam as formas dos gráficos vetoriais da 

interface. 

2.3 Aplicações para Windows e Web 
 

 Interfaces gráficas definidas com XAML não necessitam ter preocupações 

específicas definidas pela plataforma alvo da aplicação. A partir do surgimento 

da internet e de tecnologias de desenvolvimento para a mesma, o 

desenvolvimento de aplicações de cunho geral se divideu em dois mundos 

distintos: web e desktop.  

 As aplicações para a web são acessadas através de navegadores 10  que 

recuperam dados de um servidor e, através da internet, exibem tais dados ao 

usuário. Esta arquitetura permite a independência de plataforma pelo fato de 

que qualquer navegador pode processar e exibir páginas vindas de qualquer tipo 

de servidor, além de facilitar a instalação e manutenção do sistema, permitindo 

que mudanças sejam feitas apenas no servidor e replicadas para todos os clientes 

da aplicação web. Apesar de tantas facilidades, as aplicações web perdem quando 

o assunto é interface gráfica. Apesar do surgimento de tecnologias como applets 

Java e animações Flash, ainda é difícil prover experiências ricas para o usuário em 

navegadores. 

                                                 
10 Sistemas que exibem páginas HTML de forma amigável para o usuário. Conhecidos também 
pela palavra inglesa browsers. Como exemplo temos o Internet Explorer e o Mozilla Firefox. 
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 As aplicações para desktop, por outro  lado, possuem a capacidade de 

criação de interfaces ricas em interação com o usuário, provendo um ambiente 

mais confortável e de fácil manipulação. Kits de desenvolvimento gráfico como o 

GDI 11  para Windows possibilitam o desenvolvimento de interfaces ricas, 

flexíveis e 3D de forma rápida, tecnologia que ainda é precária no mundo web. 

Além de mais possibilidade no desenvolvimento de interface gráfica, as 

aplicações para desktop possuem ganho de processamento e segurança se 

comparadas as aplicações para web , já que executam de forma local na máquina 

do usuário. 

 Apesar de já consolidadas no mercado, as aplicações para desktop têm 

como maiores problemas exatamente as maiores virtudes das aplicações 

desenvolvidas para a web. A instalação e manutenção do sistema é bastante 

dispendiosa e significa várias vezes um custo alto no desenvolvimento de um 

projeto. 

 Com o lançamento da plataforma de desenvolvimento .NET em meados 

de 2002 os mundos web e desktop se aproximaram. As classes e interfaces, além 

das nomenclaturas e formas de gerenciamento de comportamentos se 

aproximaram. A possibilidade do desenvolvimento de aplicações ASP .NET12 

orientadas a objetos permite aos desenvolvedores implementarem 

procedimentos que representam o comportamente de controles de forma igual 

em aplicações para web e para desktop. Apesar de tal facilidade, o ASP .NET 

permite uma maior produtividade no desenvolvimento de interface gráficas do 

que o Windows Forms13 (não confundir com desenvolvimento de interfaces mais 

poderosas, onde as aplicações para desktop ainda são melhores) por utilizarem 

linguagem de marcação XML para definição de controles, além de permitir a 

                                                 
11 GDI é a sigla para Graphical Device Interface. É o padrão de representação gráfica do Windows, 
representando objetos gráficos e os enviando para dispositivos de saída, como monitores e 
impressoras. GDI+ é a evolução do GDI, apresentando algumas melhoras substanciais em relação 
à velha API [AWBF02].  
12 Tecnologia de desenvolvimento web em .NET. Possibilita desenvolvimento de páginas com 
várias linguagens orientadas a objetos, se aproximando muito do desenvolvimento de aplicações 
desktop. 
13 Tecnologia de desenvolvimento de aplicações desktop em .NET 
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separação do código de interface com o código fonte de comportamentos e 

eventos, escrito em linguagem orientada a objetos. 

 O Windows Presentation Foundation junta a utilização de linguagem de 

marcação do ASP .NET com a possibilidade de criação de poderosas interfaces 

gráficas do Windows Forms através de XAML. De fato, o mesmo documento 

XAML pode dar origem a uma página da web ou a um formulário Windows, 

dependendo de onde tal aplicação será instalada (se em um servidor ou 

localmente na máquina do usuário final). 

 Definido um modelo único para aplicações tanto web quanto desktop, 

XAML e o Windows Presentation Foundation permitem funcionalidades antes 

vistas só em aplicações para web serem encontradas também em desktop, como: 

[WINFX02] 

• Definição explícita e externa de pontos de entrada da aplicação, o que 

possibilita a mesma iniciar de qualquer página ou formulário 

• Compartilhamento de estado entre diferentes formulários 

• Manuseio de vários eventos, incluindo eventos de navegação 

• Controle do fluxo da aplicação 

• Gerenciamento de histórico de navegação de uma aplicação em um log 
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3. Visual Studio 2005 

 

   “Um tolo com uma ferramenta é ainda um tolo” 

Autor desconhecido 

 

 

 O Visual Studio 2005 é a ferramenta de desenvolvimento da Microsoft 

para desenvolvimento na Plataforma .NET. Esta edição (a quinta [WIKP03] no 

ciclo de vida do produto) é a terceira a trabalhar com o .NET Framework, sendo 

precedida das versões 2002 (com o .NET Framework na versão 1.0) e a 2003 

(.NET Framework 1.1). Projetada como uma grande suíte de possibilidades ao 

desenvolvedor, a ferramenta permite desenvolvimento de aplicações desktop para 

Windows, aplicações para web com ASP .NET, aplicações para dispositivos 

móveis, além de outras possibilidades. 

 Privilegiando também o trabalho em times e metodologias de Engenharia 

de Software, a ferramenta traz como principal versão o Visual Studio 2005 Team 

System, que engloba ferramentas para desenvolvedores, testadores, arquitetos e 

projetistas de software. De fato, o Visual Studio foi lançado ao mercado em cinco 

versões para públicos diferentes[VSTD01]: 

• Visual Studio 2005 Team System 

Visual Studio 2005 Team System é uma suíte de ferramentas 

produtiva, integrada e extensível que expande a linha de produtos da 

família Visual Studio para possibilitar uma maior comunicação e 

colaboração entre times de desenvolvimento de software. Através do 

Visual Studio 2005 Team System, organizações poderão assegurar 

predictibilidade e qualidade nos seus processos de desenvolvimento de 

software. 

• Visual Studio 2005 Professional Edition 

Visual Studio 2005 Professional Edition é um ambiente de 

desenvolvimento projetado para desenvolvedores individuais que 

pretendem desenvolver aplicações multicamadas e de alta performance. 
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Através do Visual Studio 2005 Professional Edition é possível utilizar o 

ambiente altamente produtivo para desenvolvimento de uma larga 

variedade de aplicações para Windows, Web, dispositivos móveis, 

soluções baseadas em Office, entre outros. 

• Visual Studio 2005 Tools for Office System 

O Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft aumenta a capacidade 

de profissionais de tecnologia, empresas desenvolvedoras de software e 

integradores de software desenvolverem soluções robustas para o 

Microsoft Office System14. 

• Visual Studio 2005 Standard Edition 

O Visual Studio 2005 Standard Edition é um ambiente de 

desenvolvimento de software projetado para desenvolvedores 

individuais e focados em aplicações internas de departamentos, 

aplicações cliente/servidor e websites. Através do Visual Studio 2005 

Standard Edition é possível desenvolver aplicações para Windows e 

Web de forma mais fácil 

• Visual Studio 2005 Express Editions 

As ferramentas do Visual Studio Express Editions são mais leves, fáceis de 

usar e de aprender, projetadas para estudantes, curiosos e pessoas que 

desenvolvem software por diversão. Tais ferramentas são gratuitas. 

 

3.1 Visual Studio 2005 e WinFX 
 

 O WinFX constitui um ambiente de execução e um kit de 

desenvolvimento. Apesar de já existir nativamente no Windows Vista, tais 

componentes devem ser instalados separadamente se o objetivo é trabalhar 

utilizando os sistemas operacionais Windows XP ou Windows Server 2003. Ao 

instalar o SDK (Software Development Kit), o desenvolvedor tem acesso a várias 
                                                 
14 Microsoft Office System é o conjunto de ferramentas para escritório da Microsoft. Diferente de 
versões anteriores, onde aplicações para planilhas, gerenciamento de documentos e 
apresentações eram o único foco, a suíte de ferramentas agora tamém trabalha com o objetivo de 
interligar empresas e aplicações pela internet. 
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ferramentas e documentação relacionada ao WinFX. Entrando no contexto de 

desenvolvimento de interface gráfica para o Windows Presentation Foundation, 

a ferramenta disponibilizada pelo SDK é o XAMLPad, uma ferramenta simples 

que contém uma área de edição de texto e outra que exibe o resultado do código 

XAML digitado. A figura 3 exibe a interface da ferramenta XAMLPad: 

 

 
Figura 3: XAMLPad com código e resultado na mesma tela 

 

 A ferramenta XAMLPad supre as necessidades de utilização de um 

aprendiz na tecnologia mas não traz a produtividade necessária ao 

desenvolvimento profissional. Faltam à ferramenta funcionalidades como 

complementação de código e integração com outras ferramentas, bastante úteis 

em um ambiente profissional. 

 Originalmente apenas a próxima versão do Visual Studio (ainda 

conhecido pelo nome código de “Orcas")  disponibilizaria editores gráficos e a 

possibilidade de desenvolvimento de aplicações para WinFX. Com o intuito de 

facilitar a vida dos desenvolvedores e já popularizar a utilização da nova 

tecnologia a Microsoft lançou uma atualização para o Visual Studio 2005 
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denominada Visual Studio 2005 Extensions. Tal atualização permite a criação de 

projetos de aplicações desenvolvidas com o kit de desenvolvimento do WinFX e 

XAML. Com o Visual Studio 2005 Extensions, novos templates de projetos são 

adicionados a ferramenta e podem ser utilizados pelos desenvolvedores, como: 

• WinFX Windows Application 

• WinFX Service Library 

• WinFX Web Browser Application 

• WinFX Custom Control Library 

• WinFX Service 

 

A Figura 4 exibe a tela de criação de novos projetos do Visual Studio 2005 

após a atualização com o Visual Studio 2005 Extensions. É possível perceber os 

novos templates adicionados para possibilitar o desenvolvimento de aplicações 

WinFX. 

 
Figura 4: Tela de criação de novos projetos do Visual Studio 2005 Extensions 
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O Visual Studio 2005 Extensions provém funcionalidades que tornam o 

desenvolvimento de aplicações gráficas para Windows Presentation Foundation 

ou de serviços de rede para Windows Communication Foundation mais 

produtivas.  A ferramenta possui um editor gráfico para interfaces XAML, 

gerando código e possibilitando ações de drag and drop com controles, além de 

dispor uma grande gama de controles gráficos XAML para utilização do 

desenvolvedor. A figura 5 apresenta a interface de desenvolvimento visual de 

um formulário Windows em XAML através do editor gráfico do Visual Studio 

2005 Extensions e a ToolBox, a esquerda, com o conjunto de controles gráficos 

XAML pré-disponibilizados. 

 

 
 Figura 5: Interface visual do editor gráfico XAML do Visual Studio 2005 Extensions 
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 Além do editor gráfico, outras funcionalidades podem ser encontradas na 

extensão do Visual Studio 2005 para WinFX: 

• Complementação de código (Intellisense) para arquivos XAML 

• Zoom  
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4. Extensibilidade no Visual Studio 2005 

 

   “Que haja transformação, e que comece comigo.” 

Marilyn Ferguson 

 

 Apesar de ter sido projetado como uma suíte que provém diversas 

ferramentas de auxílio ao desenvolvimento de softwares, o Visual Studio  parte 

do princípio de que diferentes equipes e empresas possuem diferentes 

necessidades e que a adequação da ferramenta a tais necessidades é fator 

importante no aumento da produtividade  no desenvolvimento de software e da 

qualidade do produto final. Com o intuito de permitir uma melhor adequação da 

ferramenta as necessidades de seus usuários, o Visual Studio disponibiliza um 

modelo de extensão que possibilita o desenvolvimento de novas funcionalidades, 

automação de operações, acesso a informações da ferramenta, entre outros. 

 Este capítulo apresenta o modelo de extensão do Visual Studio 2005, 

apresentando as opções de extensibilidade disponíveis e entrando em detalhes 

no desenvolvimento de add-ins e no Visual Studio Automation Model, amplamente 

utilizados na ferramenta desenvolvida como resultado deste trabalho. 

4.1 Visão Geral 
 

 O Visual Studio provém diferentes níveis de extensão [VSEO01], variando 

dos que possibilitam uma integração simples (como macros), mediana (como 

add-ins)  ou mais profunda e complexa, como a provida pelo VSIP (Visual Studio 

Industry Partners). A figura 6 apresenta uma pirâmide que organiza tais níveis 

por complexidade e integração com o Visual Studio [AWBF01].  

Na base da pirâmide encontra-se o próprio ambiente do Visual Studio, 

que permite ao usuário configurar propriedades como a forma de exibição de 

documentos, formatação de fontes, configuração dos diferentes editores15  da 

                                                 
15 Chamamos de editores do Visual Studio o ambiente da ferramenta dependendo do documento 
a ser exibido. Como exemplo há o Visual C#, editor executado quando o usuário cria ou edita um 
arquivo com a extensão ".cs". 
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ferramenta, gerenciamento de quais opções devem ser exibidas na barra de 

ferramentas, entre outros. A figura 7 exibe a janela de opções do Visual Studio, 

onde é possível configurar a ferramenta. 

 

 
Figura 6: Diferentes níveis de extensão do Visual Studio [AWBF01] 

 

 
Figura 7: Opções de configuração do Visual Studio 

 Um nível acima podem ser encontrados os macros, responsáveis por 

permitir ao usuário a gravação de comandos repetitivos com a finalidade de 

aumentar a produtividade. Praticamente todos os comandos e teclas de atalho 
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podem ser gravados por macros [VSEO01] e executar tais comandos novamente 

após a gravação passa a ser uma tarefa simples como acionar em um botão.  

Depois de criado o macro pode ser acessado e configurado através do Macro 

Explorer, janela de ferramentas do Visual Studio que permite criar, remover ou 

editar um macro. Todo macro em sua essência é código escrito em linguagem 

Visual Basic e pode ser acessado através do Macro IDE, uma ferramenta externa 

ao Visual Studio carregada quando o usuário opta por editar um Macro gravado.   

 O código Visual Basic que representa o macro pode acessar praticamente 

todas as funcionalidades disponibilizadas pelo .NET Framework assim como 

quase todo o Visual Studio Object Model, que será apresentado nas próximas 

seções deste documento. Uma das limitações deste modelo de gerenciamento de 

macros é o fato de o Macros IDE conseguir interpretar apenas código Visual 

Basic, dificultando o acesso a desenvolvedores de outras linguagens do Visual 

Studio que pretendem criar e utilizar macros mais complexos no seu processo de 

desenvolvimento. 

 

 

Figura 8: Janela de Ferramentas do Macro Explorer 

 

 Um nível acima na pirâmide estão os add-ins. Conceituamente mais 

complexos, os add-ins interagem com a maioria das ferramentas e 

funcionalidades do Visual Studio como a janela de lista de tarefas (Task List), 

editores de texto, entre outros. Existem diversos add-ins disponibilizados no 

mercado e alguns deles passam a ser indispensáveis para os desenvolvedores. 

Em uma revista para desenvolvedores de jogos, o autor de um arquivo que 

descrevia as experiências vividas pela equipe que criou um jogo afirmou que 
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seus programadores se sentiram muito limitados quando foram obrigados a 

desenvolver sem os seus costumeiros add-ins do Visual Studio[WIKP03].  

 Como parte do modelo de extensão do Visual Studio, add-ins podem ser 

criados como qualquer outro projeto dentro da ferramenta através da opção de 

tipo de projeto Extensibility. A figura 9 apresenta a tela de escolha de criação de 

um projeto no Visual Studio com a opção de criação de um add-in. Esta opção 

está presente em todas as versões da ferramenta, com exceção das versões 

Express. 

 

 
Figura 9: Janela de criação de um novo projeto add-in 

 

 O Visual Studio apresenta um wizard ao desenvolvedor que pretende criar 

um novo add-in, auxiliando na escolha da linguagem com a qual o add-in será 

desenvolvido (escolha que depende das linguagens instaladas na versão do 

Visual Studio, sendo C#, Visual Basic, J# e C++ na versão completa da 

ferramenta), configurações de identificação (nome e versão), e de execução (se 

será criado uma opção na barra de comandos do Visual Studio para o add-in e de 

que forma ele será carregado). A escolha do momento em que o add-in será 

carregado na ferramenta é crucial em termos de performance e experiência do 

usuário ao acessar o add-in, que pode ser carregado quando o próprio Visual 

Studio carrega, opção ideal para aplicações que necessitam carregar um grande 
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número de recursos antes de exibir informações ao usuário, ou pode ser 

carregado quando o usuário clica no menu "Tools" do Visual Studio e escolhe a 

opção referente ao Add-in, o que é ideal para evitar a utilização de recursos do 

sistema de forma inapropriada, já que apenas carrega recursos do add-in quando 

ele é acessado pelo usuário. 

 O acesso e carregamento dos add-ins pode ser configurado não só pelo 

desenvolvedor através do add-in Wizard disponibilizado pelo Visual Studio mas 

também pelo usuário final através do Add-in Manager, acessado através do 

menu "Tools" do ambiente de desenvolvimento. Através deste gerenciador é 

possível  carregar ou descarregar add-ins instalados de forma manual, 

facilitando, por exemplo, o gerenciamento de add-ins que estejam defeituoso ou 

prejudicando o funcionamento normal da ferramenta. A figura 10 exibe a janela 

do Add-in Manager com a opção de gerenciar o Add-in XiX, desenvolvido como 

resultado deste trabalho. 

 

 

Figura 10: Janela do Add-in Manager com a ferramenta XiX 

 

 É importante frisar que um add-in é que um classe que implementa a 

interface Extensibility.IDTExtensibility2. Esta interface informa ao add-in quando 

ele foi carregado ou descarregado e o informa de eventos acontecendo no 

ambiente do Visual Studio [VSEO01].  
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Devido a implementação da interface, o add-in deve prover, entre outros, 

a implementação dos métodos OnConnection e Exec. O primeiro representa a 

forma como o ambiente do se comunica com o add-in. Por ser o primeiro método 

executado quando o add-in é carregado, ele recebe informações de objetos que 

representam o próprio ambiente de desenvolvimento, permitindo a interação 

com os mesmos. O método Exec representa a execução do comando que chama o 

add-in (como o acesso ao mesmo através do menu "Tools" do Visual Studio). Este 

é o método que representa realmente a execução de informações do add-in que 

serão experimentadas pelo usuário e é no mesmo que são programadas as 

exibições de telas e ações que dão um resultado real ao usuário. Apesar de ser 

configurado através de um wizard, a programação das funcionalidades do add-in 

é responsabilidade do desenvolvedor e é, em sua grande maioria, feita neste 

método. 

Em decorrência das diferentes formas de carregar um add-in, tais métodos 

podem ser executados em um mesmo momento (o método OnConnection sendo 

executado antes) ou em momentos bastante distintos. Em uma hipótese de o add-

in ter sido configurado para ser carregado quando o ambiente do Visual Studio 

iniciar, teremos a execução do método OnConnection neste momento e a execução 

do método Exec apenas quando o usuário acessar o add-in através do menu do 

Visual Studio, momento este que pode acontecer logo após o carregamento da 

ferramenta ou um tempo indefinidamente grande após este fato. 

 Finalizando a pirâmide, no topo, está o VSIP (Visual Studio Industry 

Partners). Este modelo de extensão do Visual Studio é a mais poderosa (e 

consequentemente a mais complexa) de todas. Com o VSIP é possível 

desenvolver extensões mais avançadas do que as apresentadas anteriormente. 

Existem funcionalidades necessárias a desenvolvedores que não conseguem ser 

implementadas somente por automação de ações. Algumas vezes é necessário 

desenvolver um novo editor integrado ao Visual Studio, como fez por exemplo a 

Fujitsu ao desenvolver a sua versão da linguagem Cobol para .NET e o ambiente 

integrado ao Visual Studio, chamado NetCOBOL [NETC01]. Tipos de extensão 

mais complexos como este são desenvolvidos através do VSIP. 
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 Inicialmente criado como um programa acessível apenas para parceiros da 

Microsoft ou empresas que pudessem (e quisessem) desembolsar uma razoável 

quantia em dinheiro para ter acesso ao desenvolvimento de extensões do Visual 

Studio, o programa VSIP passou a ter o nível Affiliate[VSIP01], gratuito e 

destinado a estudantes, universidades ou empresas cujo objetivo é apenas ter 

acesso a documentação e códigos necessários para extensão da ferramenta. 

Existem outros tipos de parceria no programa para um relacionamento mais 

próximo com a Microsoft e a equipe de desenvolvimento do projeto, mas que 

fogem ao escopo deste trabalho. 

 Atualmente o nome VSIP diz respeito ao programa de parceria da 

Microsoft e não ao conjunto de elementos disponibilizados através desta parceria 

para o desenvolvimento de extensões ao Visual Studio. Tal conjunto de 

elementos é o Visual Studio SDK (antes chamado de VSIP SDK) e que é acessado 

por qualquer participante do programa. 

 Para entendermos o Visual Studio SDK é necessário pensar no Visual 

Studio como uma plataforma, um ambiente em cima do qual várias outras 

aplicações executam. Tais aplicações são chamadas VSPackages e, como os add-

ins, são registradas no Visual Studio [VSEO01]. Uma versão limpa do Visual 

Studio, vinda direto da fábrica já contém diversos VSPackages criados pela 

própria Microsoft ou por parceiros, com o CSharpProjectPackage, 

HtmlEditorPackage, entre outros [AWBF01]. 

 O Visual Studio SDK provê ao desenvolvedor acesso a componentes 

COM16 que possibilitam o acesso a informações do ambiente Visual Studio. A 

tecnologia COM é considerada muito complexa e improdutiva, o que por si só já 

aumenta consideravelmente a complexidade da utilização do Visual Studio SDK. 

Tal constatação se torna importante para definição de qual tecnologia usar 

quando se pretende criar uma extensão do Visual Studio. Muitas vezes o 

desenvolvimento de add-ins ou até os simples macros preenchem a necessidade 

da aplicação. É fator extremamente importante o estudo comparativo das 

                                                 
16 Component Object Model, modelo de componentização utilizado pelas linguagens de 
desenvolvimento providas pela Microsoft até a criação da tecnologia Microsoft .NET 
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tecnologias antes do início do desenvolvimento do projeto. O trabalho de 

Furtado em [AWBF01] apresenta uma tabela comparativa entre funcionalidades 

e possibilidades dos macros, add-ins e VsPackages. Uma versão resumida é 

apresentada na Tabela 1: 

 
Funcionalidade Macros Add-ins VsPackages 

Manipulação do Object 

Automation Model 
Sim Sim Sim 

Criação de Janelas de 

ferramentas 
Não Sim Sim 

Inserção de um comando de 

menu 
Não Sim Sim 

Informações na janela About Não Sim Sim 

Criar um novo tipo de projeto Não Não Sim 

Criar um editor de texto Não Não Sim 

Criar um editor gráfico Não Não Sim 

Adicionar suporte a edição 

(como IntelliSense) ao editor 
Não Não Sim 

Desenvolver utilizando uma 

linguagem gerenciada 
Sim (só VB .NET) Sim Sim 

Tabela 1: Comparação de funcionalidades de macros, add-ins e VsPackages 

 

 

4.2 Visual Studio Automation Model 
 

Até o momento vimos que o Visual Studio provém diversas maneiras de 

desenvolvedores estenderem suas funcionalidades, seja de forma simples como 

automação através de macros, uma maior interação através de add-ins ou até 

mesmo a criação de novos módulos do ambiente através de VsPackages do Visual 

Studio SDK. Estes diferentes tipos de extensão necessitam, de certa forma, 

acessar objetos, janelas e documentos da ferramenta para que possam executar 

suas tarefas por completo. O Visual Studio Automation Model contém os objetos 

e interfaces que representam o ambiente de desenvolvimento e que permitem ao 

desenvolvedor o controle e automação do ambiente. É possível controlar janelas, 
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soluções17 e projetos, configurações de compilação, edição de código e depuração, 

além de responder a eventos do próprio ambiente de desenvolvimento 

[VAEO01]. 

Alguns exemplos de objetos disponíveis no Object Automation Model: 

• O objeto Tasklist representa a Barra de Tarefas (Task List)  

• O objeto ToolBox representa a própria ToolBox 

• O objeto ToolboxItem representa um item na ToolBox 

 

Tal modelo é orientado a objetos, o que significa que cada componente do 

Visual Studio é acessado através de um objeto que o representa. Alguns objetos 

são coleções de outros objetos, como a coleção Projects, pertencente à classe 

Solution e que pode conter diversos objetos do tipo Project, exatamente como o 

ambiente do Visual Studio organiza os mesmos visualmente para o 

desenvolvedor. 

O modelo de automação do Visual Studio é composto de vários sub-

modelos interligados e que podem ser acessados por qualquer linguagem do 

Visual Studio. A Figura 11 exibe um gráfico representando tais sub-modelos.  

 

 
Figura 11: Modelos do Visual Studio Automation Model [VAEO01]. 

 

• Core Enviroment Model (Modelo do Núcleo do Ambiente): Compreende 

a grande maioria dos objetos do modelo de automação. Inclui objetos que 

representam elementos do ambiente de desenvolvimento como janelas de 

                                                 
17 O Visual Studio, desde sua versão 2002, trabalha com o conceito de Solução. Uma solução 
contém vários projetos que podem ser de diferentes tipos e desenvolvidos com diferentes 
linguagens de programação. 
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ferramentas e de docmentos, menus ou o próprio ambiente geral do 

Visual Studio, além de eventos e funcionalidades. 

• Project Model (Modelo de Projeto): Compreende objetos que 

representam funcionalidades comuns a todas as linguagens ou específicas 

de uma determinada linguagem. Tais objetos representam soluções, 

projetos e itens específicos dos mesmos. 

• Editor Model (Modelo do Editor): Compreende objetos que representa o 

editor de código e que provém funcionalidades como inserir e remover 

código, formatar ou mover, entre outras. 

• Code Model (Modelo de Código): Compreende objetos que manipulam 

definições feitas no código. Expõe os membros definidos nos códigos de 

projetos sendo desenvolvidos no ambiente do Visual Studio. 

• Forms Model (Modelo de Formulários): Compreende objetos que podem 

controlar formulários (janelas) de projetos do tipo Windows Forms e suas 

propriedades. Este modelo não gerencia formulários do tipo Web Forms. 

• Debugger Model (Modelo de depuração): Compreende objetos que 

podem ser usados para controlar automaticamente o depurador do 

ambiente do Visual Studio 

• Build Model (Modelo de compilação): Compreende  objetos que 

controlam operações de compilação em projetos ou em toda a solução. 

Permite, por exemplo, configurar automaticamente opções de depuração e 

criar compilações automatizadas. 

 

4.2.1 Acessando o modelo de objeto 
 
 O Visual Studio Automation Model está distribuídos em vários assemblies 
18, sendo o principal deles o EnvDTE.dll. Este assembly permite o acesso ao objeto 

DTE, que representa a instância do ambiente do Visual Studio que está sendo 

executada. Com a nova versão do Visual Studio SDK para o Visual Studio 2005, 

                                                 
18 Arquivo compilado na plataforma .NET. Possui a extensão ".exe" quando é executável e ".dll" 
quando é um componente reutilizável. 
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um novo assembly foi adicionado à coleção, o EnvDTE80.dll. Esta adição trouxe o 

objeto DTE2, que é um superconjunto do DTE e o substitui quando o 

desenvolvimento tem como plataforma alvo o Visual Studio 2005, já que o 

objetivo é que o desenvolvedor utilize-se sempre os objetos e métodos mais 

novos. 

 O primeiro passo então para desenvolver um código que interaja e 

estenda o ambiente de desenvolvimento é criar uma instância do DTE2. Através 

desta instância é possível acessar diversas propriedades como, por exemplo, a 

Solução aberta no ambiente. É possível acessar os projetos existentes, adicionar 

um novo projeto, acessar itens do projeto, etc. 

Utilizando a linguagem C#, pode-se ver na Listagem 5 um código fonte 

que cria uma instância do objeto DTE2, acessa a solução atual da instância do 

Visual Studio e adiciona o arquivo foo.txt na coleção de itens do primeiro projeto 

da solução. 
 
 
EnvDTE80.DTE2 dte2; 
dte2 = (EnvDTE80.DTE2)System.Runtime.InteropServices.Marshal. 
       GetActiveObject("VisualStudio.DTE.8.0"); 
dte2.Solution.Projects.Item(1).ProjectItems.AddFromFile(@"c:\temp\foo.txt"); 

Listagem 5: Adição de novo item de projeto através do Automation Model  

 
 Programadores de C# podem achar incoerente que o índice do primeiro 

projeto da solução seja 1, já que tal linguagem tem como primeiro índice de uma 

coleção sempre o zero. É preciso lembrar que os objetos do Visual Studio SDK 

são componentes COM, tecnologia legada cujos componentes são geralmente 

desenvolvidos em C++ ou Visual Basic em versões anteriores, o que faz com que 

o acesso a tais funcionalidades tenham que seguir as regras das linguagens com 

as quais foram desenvolvidas. 
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5. Projeto XiX: Estratégia e Resultados 

 

   “Faça ou não faça. Não há tentativas” 

Mestre Yoda, Série Star Wars 

 

 O desenvolvimento da ferramenta XiX englobou escolhas entre diferentes 

estratégias possíveis. Tais estratégias não se limitam a estratégias de codificação 

comuns em desenvolvimento de software mas em escolhas de versões de 

tecnologia, apresentação do sistema ao usuário com o intuito de prover uma 

melhor experiência ao mesmo, superação de dificuldades como falta de 

documentação e ambientes instáveis, entre outros. Este capítulo apresenta tais 

estratégias e o resultado obtido com elas, apresentando, passo a passo, o 

processo de desenvolvimento da ferramenta XiX. 

5.1 Ambiente de Desenvolvimento 
 
 Como diz o ditado futebolístico, nem sempre colocar os melhores 

jogadores em campo significa uma vitória fácil. Trabalhar com o que há de mais 

novo em tecnologia trouxe dificuldades iniciais para o desenvolvimento deste 

trabalho. Apesar de ter seu desenvolvimento completamente finalizado e 

apresentar uma versão estável no momento da finalização deste trabalho, a 

ferramenta Visual Studio se encontrava em versão Beta19, o que trazia um pouco 

de instabilidade nos testes iniciais.  

 Previsto para ser lançado no final do ano 2006, o WinFX ganha novas 

versões da Microsoft todos os meses. Estas versões, denominadas CTPs20 são 

bastante instáveis mas possuem mais funcionalidades do que a versão Beta do 

WinFX. Com relação ao conjunto de ferramentas de desenvolvimento para 

                                                 
19 Nomenclatura utilizada pela Microsoft e outras empresas para designar fase de testes de um 
produto. Um produto em fase alpha está em testes apenas para o público interno da empresa. A 
fase beta define que o produto está sendo testado por usuários de fora da empresa e está próximo 
do seu lançamento para o mercado. 
20 Community Technology Preview. Não possui a qualidade de um produto beta mas é lançada 
com o objetivo de ter uma maior interação do produto com a comunidade de testadores, evitando 
um tempo grande de lançamento de uma nova versão para testes. 
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WinFX, o trabalho final foi desenvolvido com as seguintes versões das 

ferramentas: 

• Visual Studio 2005 Team Suite 

• WinFX Runtime Components – January CTP 

• Windows SDK – January CTP 

• Visual Studio Extensions for WinFX – January CTP 

 

A escolha pelo CTP do mês de janeiro se deveu principalmente ao fato de que 

tal versão do Visual Studio Extensions for WinFX era a primeira a possibilitar a 

criação de projetos WinFX Windows Application com editor gráfico, o que 

melhora consideravelmente a experiência do usuário ao analisar os arquivos 

gerados na linguagem XAML. Como todos os CTPs de todos os outros produtos 

em fase de testes, os CTPs do WinFX (componentes de execução, kit de 

desenvolvimento e extensão para o Visual Studio) devem ser todos da mesma 

época, o que obriga a criação de um ambiente com todos os componentes na sua 

versão do mês de janeiro. 

5.2 Experiência do Usuário 
 
 Uma das principais preocupações da aplicação é prover ao usuário uma 

forma rápida de chegar ao seu objetivo, provendo a possibilidade de analisar 

passo a passo cada possibilidade que o sistema disponibiliza, além de permitir o 

acesso a tal ferramenta através do Visual Studio. A escolha de como a aplicação 

seria apresentada ao usuário foi rapidamente feita pelo estilo da aplicação. Um 

wizard é a melhor opção por possibilitar o acompanhamento de cada escolha do 

usuário e por ser amplamente utilizado em aplicações de geração de informação. 

Por ser uma aplicação de geração de projetos e código no ambiente de 

desenvolvimento, o Visual Studio Automation Model preenche a necessidade de 

acesso a informações de um projeto e geração de outro projeto. 

 Definir a tecnologia a ser usada para interligar o Visual Studio ao Wizard 

criado passa pelo processo definido no capítulo 4, comparar as funcionalidades 

do Visual Studio SDK (VSIP) e dos Add-ins. Apesar de extremamente poderoso, 



42 

o Visual Studio SDK é a tecnologia correta quando a aplicação necessita criar 

novas janelas ou editores no Visual Studio, o que seria necessário caso 

estivéssemos, por exemplo, definindo um ambiente dentro do Visual Studio para 

uma linguagem, como fez Furtado [AWBF01] com Haskell e a Fujitsu [NETC01] 

com Cobol. A necessidade de apenas executar um programa através do Visual 

Studio nos leva a crer que o mais simples dos add-ins, com a criação de um item 

no menu "Tools" é suficiente. 

5.2.1 Wizard 
 
 Apesar de o Visual Studio Automation Model prover a interface 

IDTWizard para a criação de janelas com o estilo de wizards, o desenvolvimento 

do mesmo não é uma tarefa fácil. Aplicações que funcionam como wizards 

apresentam características especiais que necessitam ser implementadas para 

prover a utilização total de seus recursos por parte do usuário: 

• São exibidas diferentes informações ao usuário na mesma janela, o que 

obriga a utilização, em tempo de desenvolvimento do wizard, de 

diversos painéis sobrepostos que são exibidos dependendo das 

escolhas do usuário 

• É necessário guardar as informações escolhidas pelo usuário em cada 

passo já que usualmente as ações em um wizard são executadas apenas 

no fim do mesmo. Esta manutenção de estado permite também que o 

usuário possa retornar a um passo anterior antes de finalizar o wizard. 

• Uma pequena lógica deve ser implementada para definir as telas que 

serão exibidas ao usuário, já que a completa lista de possibilidade se 

transforma em uma árvore, podendo mudar a cada escolha do usuário. 

• Precisa estar de acordo com a especificação Wizard 97, que define um 

padrão para aplicações deste tipo 

A utilização de um componente que facilitasse o desenvolvimento do Wizard 

evitou o desenvolvimento de tais funcionalidades. O Wizard Framework 

[WFMK01], descoberto em um repositório de componentes de interface gráfica 

Windows [WFNT01], provém diversas funcionalidades que facilitaram o 
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desenvolvimento da aplicação. Apesar de ser desenvolvido de forma comercial, o 

Wizard Framework possui uma licença gratuita para softwares desenvolvidos 

sem fins lucrativos [WFMK02] como o projeto XiX, resultado deste trabalho, o 

que permite o seu uso de forma coerente com a licença. 

Totalmente integrado ao Visual Studio, o Wizard Framework adiciona dois 

componentes a ToolBox do ambiente, como demonstrado na Figura 12. A 

Information Box permite ao desenvolvedor exibir um texto acompanhado de um 

ícone de informação em qualquer lugar do Wizard. Um Wizard pode ser 

adicionado através do controle de mesmo nome. A adição do mesmo já insere 

botões de navegação e visual gráfico típico de um Wizard, como exibe a Figura 

12. 

 

 
Figura 12: Componentes da ToolBox com Wizard Framework e tela de Wizard 

 

Ao ser adicionado um componente do tipo Wizard, o que acontece é a 

criação de um objeto que tem referência a uma nova página, ou seja uma 

referência a um objeto do tipo WizardPage. Cada página adicionada ao Wizard 

deve referenciar duas outras, a anterior e a posterior, com exceção da primeira, 

que referencia apenas a posterior. A lógica de navegação é, portanto, definir qual 

a página anterior (que será acessada quando o usuário pressionar o botão para 
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voltar) e qual a página posterior (acessada quando o usuário pressionar o botão 

para avançar). Para possibilitar a manutenção de estado entre as diversas páginas 

do Wizard, todos os objetos são criados como atributos da mesma classe (a classe 

que representa o Formulário Windows onde foi adicionado o controle). 

Cada objeto do tipo WizardPage possui um evento que ocorre exatamente 

antes do escopo passar para a próxima página. Este evento, BeforeMoveNext, é 

usado para analisar as escolhas do usuário e assim definir qual será a próxima 

página a ser exibida. A Figura 13 e a Listagem 6 exemplificam com uma situação 

encontrada no projeto XiX, onde o usuário encontra-se em uma página 

denominada pageTaskSelection e deve optar pelas duas funcionalidades do 

sistema, que pode gerar uma nova interface gráfica para um assembly contendo 

funcionalidades de uma camada de negócios (Business Layer) ou atualizar a 

interface gráfica de um projeto de .NET para WinFX. Ao escolher a primeira 

opção o usuário vê a página pageBrowseAssembly de busca pelo assembly que 

define as operações para quais será gerada a interface gráfica. Caso escolha a 

segunda opção, o usuário vê a página pageTypeAndLang, onde deve escolher qual 

será o tipo de projeto e a linguagem do projeto. 

 

 
Figura 13: Navegação no Wizard Framework 

private void pageTaskSelection_BeforeMoveNext(object sender, 
CancelEventArgs e) 
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{ 
    //user must select one option 
    if (rdoUItoBL.Checked || rdoNewUI.Checked) 
    { 
       if (rdoUItoBL.Checked) 
       { 
           this.pageTaskSelection.NextPage = pageBrowseAssembly; 
       } 
       else if (rdoNewUI.Checked) 
       { 
           this.pageTaskSelection.NextPage = pageTypeAndLang; 
       }                 
     } 
} 

Listagem 6: Navegação no Wizard Framework 

 

5.3 Acesso às Informações 
 

 Nas duas funcionalidades da ferramenta XiX é necessário acessar 

informações de código. Caso o usuário pretenda gerar uma nova interface gráfica 

para dar acesso a operações de um assembly de camada de negócios de uma 

aplicação, é preciso saber quais operações de qual classe serão utilizadas na 

interface gráfica. Caso o objetivo seja criar um projeto para a plataforma WinFX 

que seja a atualização de um outro projeto de interface gráfica para a 

plataforma .NET, é necessário percorrer todos os arquivos de formulários e 

acessar as informações dos mesmos para criar iguais formulários no projeto para 

WinFX. 

 Apesar de o Visual Studio Automation Model prover um modelo de 

código (como apresentado no capítulo anterior), este modelo não provê 

flexibilidade para acessar as informações dos projetos. O trabalho de identificar o 

tipo de um item de projeto e consequentemente diferenciar formulários de todos 

os outros arquivos de um projeto de interface gráfica. Além desta desvantagem, 

o modelo se torna inviável para acessar as funcionalidades de um assembly, já que 

não necessariamente tal assembly é resultado da compilação de um projeto 

pertencente à solução atual do Visual Studio. 

 Desde a sua versão inicial o .NET Framework possui um conjunto de 

classes que são capazes de acessar informações de um assembly e, em tempo de 

execução, identificar classes, métodos e suas informações, atributos, entre outros. 
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Estas classes fazem parte da funcionalidade Reflection, presente no namespace 

System.Reflection. Tais classes representam os objetos que acessam. A Tabela 2 

exibe algumas classes presentes no namespace System.Reflection: 

Tabela 2: Classes de System.Reflection [MSDN01] 

 

Além destas classes o próprio namespace System, principal namespace da 

biblioteca de classes da plataforma .NET, provê a classe Type [MSDN02], que 

representa declarações de tipos como classes, interfaces, arrays, tipos de valor e 

enumerações. Através desta classe é possível trabalhar com um objeto que acessa 

informações de uma classe já definida e compilada em um assembly. 

 A necessidade da utilização de Reflection fica evidente pela necessidade de 

acesso a informações nas duas funcionalidades da ferramenta XiX. Para criar 

uma interface gráfica para uma camada de negócios é preciso acessar todas as 

classes do assembly e, determinada qual classe será acessada, iterar por seus 

métodos acessando informações como nível de proteção, quantidade e tipo de 

parâmetros, tipo de retorno e nome. De outra forma, para atualizar um projeto já 

existente é preciso acessar todas as suas classes, diferenciar as classes comuns 

daquelas que representam formulários e acessar a coleção de controles destes 

formulários para criá-los no projeto gerado em XAML. A Listagem 7 exibe um 

código fonte em C# que carrega as informações de um assembly, procura por 

classes que sejam formulários Windows (herdam de 

System.Windows.Forms.Form), acessa todos os controles do formulário procurando 

por TextBox e, quando encontra, utiliza código para inserir em um projeto 

XAML, simulando o funcionamento da ferramenta XiX. 

Classe Descrição 

Assembly 
Representa um Assembly .NET e é o ponto de partida para 

acessar outras informações 

MethodInfo 
Permite o acesso aos atributos de um método e aos metadados do 

mesmo. 

ParameterInfo 
Permite o acesso aos atributos de um parâmetro e aos metadados 

do mesmo. 
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public void LoadAssemblyInformations(string path) 
{ 
   try 
   { 
   //carrega um assembly 
   Assembly asm = Assembly.LoadFile(path);              
   foreach (Type t in asm.GetTypes()) 
   { 
      //testa se o tipo é uma classe pública 
      if (!t.IsAbstract && !t.IsInterface && t.IsPublic) 
      { 
         //testa se o tipo herda de System.Windows.Forms.Form 
         if (t.BaseType.FullName.IndexOf("Form") > 0) 
         { 
            //acessa todos os atributos do formulário 
            foreach (FieldInfo field in t.GetFields()) 
            { 
               if (field.FieldType.Name.IndexOf("TextBox") > 0) 
               { 
                  //código para inserir controle XAML em outro projeto 
               } 
            } 
         } 
      } 
    } 
    } 
    catch (Exception ex) 
    {                 
       // Tratamento de exceção 
    } 

} 

Listagem 7: Código Reflection acessando informações de formulários Windows 

 

5.4 Geração de Projetos 
 

O Visual Studio Automation Model provê a possibilidade de acesso via 

código à solução atual do Visual Studio e, através dela, a todos os projetos 

abertos na ferramenta de desenvolvimento. Além de permitir o acesso também é 

possível adicionar novos projetos à solução. A classe Solution2, parte integrante 

do namespace EnvDTE80 e propriedade da classe DTE2, possui um método que 

cria um novo projeto a partir do endereço de um arquivo de template. 

Templates são os diferentes tipos de projeto que podem ser criados no 

Visual Studio. Não necessariamente todas as linguagens possuem os mesmos 

templates de projetos. Os templates mais comuns são "Windows Application", 

"ASP .NET Web Site”, entre outros. Cada template é guardado como um arquivo 
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compactado no formato zip na pasta "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 

8\Common7\IDE\ProjectTemplates".  A instalação do Visual Studio SDK cria 

templates para projetos para a plataforma WinFX. Em relação a arquivos, tal 

instalação ocasiona a criação de outros arquivos de template, como por exemplo 

o arquivo WinFXApplication.zip. 

Conhecendo o nome do arquivo que representa o template o 

desenvolvedor pode utilizar o método AddFromTemplate da classe Solution2 e 

criar um novo projeto. A Listagem 8 exibe um exemplo de criação de um novo 

projeto do tipo WinFX Windows Application assumindo-se que já foi criada uma 

instância da classe DTE2 como definido anteriormente no capítulo 4. 

 
public void CreateNewProject(string targetDir, string name, DTE2 dte2) 
{ 
   try 
   { 
      //recupera o caminho completo do arquivo de template 

string templatePath =  
 ((Solution2)dte2.Solution).GetProjectTemplate( 

"WinFXApplication.zip", "CSharp"); 
 //adiciona o novo projeto à solução (se não houver solução no 
 //ambiente, uma nova será criada 
     ((Solution2)dte2.Solution).AddFromTemplate( 

templatePath, targetDir, name, false); 
    } 
    catch (Exception ex) 
    { 
          //tratamento da exceção 
    } 
} 

Listagem 8: Código fonte de método que cria novo Projeto  

 

5.5 Geração de arquivos XAML 
 
 O processo de criação de novos arquivos XAML requer que utilizemos o 

conhecimento de sua estrutura. Definidos como um arquivo XML, os 

documentos XAML criam uma organização em árvore com seus elementos, 

assim como documentos XML. O fato de um documento XAML estar no padrão 

XML permite que as tecnologias aplicadas ao segundo também se apliquem ao 

primeiro. 
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 Transformar um documento XML em uma árvore e desta forma acessar as 

suas informações é uma estratégia utilizada pelo XML Document Object Model 

(DOM), padrão de acesso a documentos XML definido pela W3C 21  e 

implementado em diversas linguagens de programação, desde linguagens de 

script como VBScript e Pearl até linguagens orientadas a objetos como C# e todas 

as linguagens da plataforma .NET [W3SC01]. 

 O padrão DOM carrega todo o documento XML na memória 

transformando em uma árvore, onde o ponto inicial é a raiz do documento. 

Através da raiz é possível acessar a sua coleção de filhos e, destes filhos, escolher 

um. O processo se repete (acesso a coleção de filhos e a escolha de um para 

acessar) até que se chegue ao elemento procurado e obtenha-se o valor daquele 

elemento. Se examinarmos a Figura 1 (modelo de objeto em árvore de um 

documento XAML) e analisarmos o caminho percorrido através de DOM para 

acessar a TextBox cujo valor do texto é "9.95", iniciaríamos pelo nó principal da 

árvore, Dockpanel e, através dele, o nó Table. Tendo acesso à coleção de nós filhos 

de Table é possível escolher qual dos três nós Row será acessado. Acessando o 

terceiro nó Row e em seguida a coleção de nós filhos do mesmo, podemos 

escolher entre 1 nós CheckBox e outros dois TextBox. O terceiro nó filho é 

escolhido e o seu valor é recuperado, chegando ao final do processo. A Figura 14 

exibe o caminho descrito acima pela árvore do documento. 

 
Figura 14: Árvore percorrida por padrão XML DOM 

                                                 
21 W3C é a sigla para World Wide Web Consortium, sendo a instituição que gerencia os padrões 
da internet, como HTML, XML, Web Services, entre outros. 
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 O namespace System.Xml da biblioteca de classes de .NET permite a 

manipulação de documentos XML através de uma implementação do padrão 

DOM. XmlDocument é a classe que implementa o padrão XML DOM e possibilita 

a navegação entre seus nós (objetos do tipo XmlNode) através de alguns métodos 

e propriedades. A Tabela 3 exibe alguns dos métodos e propriedades da classe 

XmlDocument.  

Tabela 3: Alguns métodos e propriedades da classe XmlDocument 

 

 Utilizando tais métodos e propriedades é possível, além de navegar em 

um documento XML pré-existente, criar um documento através de um modelo 

utilizando o XML DOM para adição de novos nós e, finalmente, salvar o 

documento em um arquivo. Esta estratégia também pode então ser usada para a 

criação de novos documentos XAML, partindo de um modelo pré-existente. 

Método/Propriedade Descrição 

ChildNodes Retorna todos os nós filhos deste nó 

DocumentElement Retorna o nó principal (raiz) deste documento 

FirstChild Retorna o primeiro nó filho deste nó 

HasChildNodes Retorna um valor indicando se o nó possui algum nó filho 

AppendChild() Adiciona o nó específico no fim da lista de nós filhos deste nó 

CreateNode() Cria um nó (objeto XmlNode) 

InsertAfter() 
Insere um nó imediatamente após outro nó cuja referência é 

passada como parâmetro 

InsertBefore() 
Insere um nó imediatamente antes outro nó cuja referência é 

passada como parâmetro 

Load() Carrega dados XML para o documento 

ReplaceChild() Substitui o nó por outro novo nó passado como parâmetro 

Save() Salva o documento XML em um arquivo 
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Analisando os novos arquivos XAML criados pela ferramenta Visual Studio 

Extensions pôde-se chegar a tal modelo, que é um documento com todos os seus 

cabeçalhos e um container específico (grid) para adição dos controles gráficos. 

Este modelo é apresentado na Listagem 9. 

 
<Window xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/avalon/2005" 
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/xaml/2005"> 
  <Grid> 
    </Grid> 
</Window> 

Listagem 9: Modelo de documento XAML inicial 

 

 A partir deste modelo podem ser inseridas novos nós que significam a 

inserção de novos controles no Grid da interface gráfica XAML. A Listagem 10 

exibe um código fonte de utilização de XML DOM com a linguagem C# para a 

inserção de um controle TextBox cujos valores das propriedades Name e Text são 

"txtName" e "Name" respectivamente. A Listagem 11 exibe o documento XAML 

gerado pela execução de tal código fonte. 
//cria o documento XML 
XmlDocument doc = new XmlDocument(); 
//carrega com o modelo inicial  
doc.LoadXml("<Window " + 
          " xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/winfx/avalon/2005\"" + 
          " xmlns:x=\"http://schemas.microsoft.com/winfx/xaml/2005\"" + 
          " ><Grid></Grid></Window>"); 
//referencia a raiz do documento 
XmlNode root = doc.DocumentElement; 
//cria um elemento com o nome TextBox 
XmlNode nodeTextBox = doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "TextBox", 
        "http://schemas.microsoft.com/winfx/avalon/2005"); 
//cria um atributo de nome Name 
XmlAttribute att = doc.CreateAttribute("Name",null); 
//adiciona o atributo no elemento TextBox 
nodeTextBox.Attributes.Append(att); 
//modifica o valor do atributo 
nodeTextBox.Attributes[0].Value = "txtGreetings"; 
//cria um nó representando o texto do TextBox 
XmlNode nodeText = doc.CreateNode(XmlNodeType.Text, "Texto", ""); 
//define o valor do texto 
nodeText.Value = "Name:"; 
//adiciona o texto ao TextBox 
nodeTextBox.AppendChild(nodeText); 
//adiciona o elemento TextBox como filho do elemento Grid 
root.ChildNodes[0].AppendChild(nodeTextBox); 
//salva o documento no mesmo local da aplicação 
doc.Save(Application.StartupPath + @"\teste.xaml"); 

Listagem 10: Geração de documento XAML com TextBox 
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<Window xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/avalon/2005" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/xaml/2005"> 

  <Grid> 

    <TextBox Name="txtGreetings">Name:</TextBox> 

  </Grid> 

</Window> 

Listagem 11: Arquivo XAML gerado pela execução do código da listagem anterior 

 

5.6  Ferramenta XiX 
 
 A partir do momento em que as considerações e decisões sobre 

experiência do usuário, as tecnologias utilizadas para criação de um add-in e um 

Wizard, além da utilização do Visual Studio Automation Model para criação de 

novos projetos, de Reflection para acessar informações de assemblies e de XML 

DOM para criação de novos documentos XAML se juntam, forma-se a 

ferramenta XiX. 

 O acesso à mesma se dá através de uma opção no menu "Tools" do Visual 

Studio 2005, como exibe a Figura 15: 

 

 
Figura 15: Opção de acesso a XiX pelo menu "Tools" do Visual Studio 

 

 O clique no comando XiX irá executar um Wizard, cuja primeira página 

apresenta um texto explicativo da ferramenta, indicando ao usuário o objetivo 

final que é a geração de projetos WinFX. Ao clicar no botão de avançar (com 
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texto em inglês "Next"), será exibida uma nova página do Wizard, onde o usuário 

deverá escolher qual das duas opções de geração de projeto ele deseja. O botão 

de avançar só estará disponível caso o usuário escolha uma das duas opções. A 

Figura 16 exibe estas duas páginas do Wizard. 

 

 
Figura 16: Páginas inicias do Wizard da ferramenta XiX 

 

 Caso a escolha seja a primeira opção, ou seja, gerar uma nova interface 

gráfica para um assembly contendo classes de negócios, serão exibidas duas 

páginas em seqüência. A primeira pede ao usuário a localização do assembly que 

contém as classes de negócio para qual a interface será gerada. Caso o usuário 

não saiba exatamente o local do arquivo ele poderá procurar através do botão 

Browse. A segunda página pede ao usuário que defina qual o tipo de projeto que 

será gerado (WinFX Windows Application ou WinFX Web Browser Application) e em 

qual linguagem (C# ou Visual Basic .NET) ele será gerado. A Figura 17 exibe tais 

páginas do Wizard. 
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Figura 17: Seleção de informações de localização de assembly e tipo do projeto 

 

 Por fim o usuário precisa definir qual a classe compilada no assembly que 

contém as operações desejadas para acessar a interface gráfica. Escolhida a classe 

também é necessário definir o nome do novo projeto, que deverá ser preenchido 

na caixa de texto. O próximo passo é agrupar os métodos da classe em 

formulários. A ferramenta precisa saber quais operações serão agrupadas e 

executadas em um único formulário. A página apresentada ao usuário possui 

duas caixas de listagem. A caixa Operations lista todos os métodos públicos da 

classe escolhida na página anterior. O usuário pode então selecionar uma ou 

mais operações e clicar no botão com a seta para a direita. Este processo faz com 

que seja adicionado um formulário na caixa de listagem Forms. Os formulários 

são inseridos sempre com o nome Form acrescido da sua ordem na caixa. O 

primeiro formulário é nomeado Form1, o segundo Form2 e assim por diante. 

Estes são os nomes com os quais os formulários (janelas windows ou páginas web) 

serão gerados no projeto e o usuário poderá modificá-los após a geração no 

próprio ambiente do Visual Studio. A Figura 18 exibe as duas telas de 

informação sobre classes e operações. 
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Figura 18: Páginas do Wizard para definição de classes e operações 

 

Caso a escolha do usuário na segunda página do Wizard fosse por 

atualizar um projeto já existente e presente na solução aberta no ambiente do 

Visual Studio, o caminho é mais direto. A terceira página exibida ao usuário 

(após as duas primeiras exibidas na Figura 16) exibe os projetos de interface 

gráfica presentes na solução atual do Visual Studio com o intuito de permitir ao 

usuário a escolha de qual projeto deseja atualizar. Após isso, é preciso definir se 

esta atualização irá adicionar o novo projeto à solução existente (escolha da 

opção Add to Solution) ou criar uma nova solução (opção Create new Solution). 

Estas opções podem ser vistas na Figura 19. 
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  Figura 19: Definição de qual projeto será atualizado para WinFX 

 

Após ter configurado as ações a serem executadas, independente se a 

escolha foi por um novo projeto para uma camada de negócios ou uma 

atualização de um projeto existente, será apresentada ao usuário a penúltima 

página, que é a de revisão do que foi escolhido. O usuário pode então analisar se 

as informações estão corretas e ao pressionar o botão de avançar o projeto será 

gerado. Dependendo das configurações o processo de geração de um projeto 

pode demorar um pouco. Após a geração finalizada é apresentada a tela de 

finalização do Wizard e a mensagem de que o projeto foi criado com sucesso. A 

Figura 20 exibe as duas últimas páginas do Wizard, acompanhada da Figura 21 

que exibe um exemplo de um projeto gerado pela ferramenta XiX. 
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  Figura 20: Páginas finais do Wizard da ferramenta XiX 

 

 
Figura 21: Projeto gerado como interface gráfica de um assembly 
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6. Conclusão 

 

   “And in the end the love you take is equal to the love you make” 

The End (Lennon/McCartney) 

 

6.1 Considerações Finais 
 
 Apesar dos empecilhos trazidos pelo trabalho com tecnologias ainda em 

fase de testes e sujeitas a mudanças mensalmente, este trabalho de graduação 

mostrou-se como uma excelente fonte de aprendizado para o aluno, que como 

parte de sua pesquisa para o desenvolvimento da ferramenta XiX adquiriu e 

utilizou de forma prática conhecimentos na inovadora tecnologia WinFX e na 

linguagem XAML, além de aprofundar os seus conhecimentos no modelo de 

extensão e automação do Visual Studio 2005, o acesso a informações de assemblies 

através de Reflection e o manuseio e criação de documentos XML e XAML através 

do padrão XML DOM. Muito mais que o aprendizado das tecnologias de 

maneira individual, a junção de todas as tecnologias para o desenvolvimento de 

um produto final trouxe um aprendizado prático e voltado para um resultado 

final satisfatório. 

6.2 Trabalhos Futuros 
 
 A continuação deste trabalho requer a continuação de sua filosofia, que é 

facilitar o trabalho do desenvolvedor de software que usa o Visual Studio e está 

migrando para o uso de XAML com WinFX. Uma funcionalidade que deve ser 

inserido no futuro é a possibilidade de criação e utilização de skins, modelos de 

formulários. Desta forma o usuário poderá criar projetos com formulários 

adequados a suas necessidades e com informações de aparência e formatação 

específicas para. 

 A possibilidade de mapear os tipos de objetos com tipos de controles é 

outra funcionalidade ideal para ser adicionada ao projeto. Este trabalho é feito de 

forma automática na versão atual da ferramenta, como por exemplo, a definição 
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que toda informação do tipo string, representante de texto, será transformada em 

uma caixa de texto (controle gráfico TextBox).  

 Por se tratar de uma ferramenta que trabalha diretamente com interação 

do usuário, estudos de usabilidade podem ser explorados para analisar e 

melhorar a forma como as informações são apresentadas. 
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