
Resumo  

Os avanços tecnológicos nas redes de comunicação e nos equipamentos terminais permitem que os 

seus utilizadores possam aceder a um número cada vez maior de novos serviços. As necessidades 

crescentes por parte dos utilizadores e a forte concorrência do mercado requerem que esses serviços 

sejam criados num curto espaço de tempo e de forma eficiente.  

O SDL (Specification and Description Language) é uma linguagem de descrição e especificação 

recomendada pela ITU, que apresenta uma análise fácil, intuitiva e precisa da comunicação entre as 

várias entidades de uma aplicação. Logo, recorrendo-se ao SDL e a um tradutor de SDL para C, 

como o GEODE, tem-se a vantagem de implementar rapidamente uma aplicação com menos 

possibilidades de erros.  

Uma vez que as vantagens de construir aplicações recorrendo a esta técnica são evidentes e que as 

aplicações multimédia são as que têm vindo a despertar um maior interesse entre os utilizadores, 

reveste-se de maior importância a definição de uma metodologia que permita criar interfaces gráficas 

rapidamente para aplicações especificadas em SDL.  

Nesta dissertação, é feito um levantamento de várias ferramentas para criação de interfaces gráficas 

e chega-se à conclusão que o toolkit Tk, que é uma extensão da linguagem Tcl (Tool Command 

Language), oferece, pelas suas características próprias, uma forma simples e rápida de solucionar 

este problema.  

O método encontrado para criar as interfaces gráficas é válido mesmo que se usem outras 

ferramentas de construção de aplicações sobre o SDL, nomeadamente para distribuir a aplicação 

(como é o caso do ANSAware).  

Na parte final da dissertação, é apresentado um modelo para criar rapidamente serviços onde o 

método de criação de interfaces gráficas pode ser enquadrado. É ainda apresentada uma 

implementação que pretende ser demonstrativa da criação de interfaces gráficas para aplicações 

especificadas em SDL.  

Abstract  

The technical advances in communication networks and in terminal equipment allow users to access a 

wide range of services. The increasing demand of users and the strong market competition require 

that these services are created in a short time and in an efficient way.  

SDL is a specification and description language recommended by ITU; that presents an easy, intuitive 

and precise analysis of the communications among the various entities of an application. Hence, using 



SDL and a translator from SDL to C, as it is the case of GEODE, has the advantage of a fast 

implementation with a smaller error probability.  

Since the advantages of using this technique to build applications are evident, and also that the 

multimedia applications are the ones that had triggered a bigger interest among the users, it is 

obviously important to define a methodology that permits to create graphical interfaces quickly for 

applications specified in SDL.  

In this dissertation, some tools that may be used for the creation of graphical user interfaces are 

presented. It was concluded that Tk toolkit, that is an extension of Tcl language, is a simple and fast 

solution for this problem.  

Even when other application building tools are used with SDL, the method found for creating graphical 

interfaces is still valid, namely when the application is distributed (as it is the case with ANSAware).  

In the last part of this dissertation, a model for the fast creation of services is presented in which the 

method for the creation of graphical user interfaces can be used. An implementation that aims to be 

demonstrative for creating graphical interfaces for applications specified in SDL is also presented.  


