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Abstract. The pattern proposed in this article aims to promote the image reuse 

through the separation between textual and visual information. It proposes 

that images should not contain texts. The use of PictureFrame makes 

application maintenance and internationalization easier because the images 

are created without a specific text in a way that the text can be changed 

without the need to redraw the whole image. 

Resumo. O padrão proposto neste artigo, o PictureFrame, visa promover a 

reutilização de imagens através da separação entre informação textual e 

visual. Ele propõe que as imagens não contenham textos. O uso do 

PictureFrame facilita a manutenção e internacionalização de aplicações, pois 

como as imagens não são criadas com um determinado texto, então um texto 

que fique sob a imagem pode ser alterado a qualquer instante sem que seja 

necessário refazer a imagem. 

1. Introdução 

Com o avanço da Internet e a expansão do número de aplicações web, a 
internacionalização das aplicações passou a ser essencial. A internacionalização é um 
processo de desenvolvimento de um produto de forma a funcionar com dados em 
diversos idiomas e que possa ser adaptado a diversos mercados sem alterações de 
engenharia [Savourel 2001]. Assim, pode-se dizer que uma aplicação é 
internacionalizada se os textos que aparecem na aplicação são definidos com base na 
escolha de um idioma.  

 Um consenso que se tem atualmente com respeito à internacionalização é o de 
colocar os textos em uma base de dados para recuperá-los dinamicamente de acordo 
com o idioma selecionado. No caso de aplicações web, vários frameworks já possuem 
mecanismos de gerenciamento dos textos para facilitar a internacionalização [Radicore 
2011, Ruby on Rails 2011, CakePHP 2011]. Apesar deste consenso, nada equivalente 
existe com relação a possíveis imagens que ficam por trás destes textos.  



 

 

 

 

  Observando as soluções adotadas para internacionalizar as imagens de uma 
aplicação, identificamos um padrão na criação de imagens. Este artigo apresenta este 
padrão, segundo o qual as imagens são criadas sem textos para facilitar a manutenção e 
internacionalização de aplicações.  

 A organização do restante do artigo é descrita a seguir. A seção 2 apresenta o 
contexto no qual o padrão proposto neste artigo está inserido. A seção 3 descreve os 
problemas a serem solucionados pelo padrão. A seção 4 contém as forças envolvidas. A 
seção 5 apresenta a solução do problema. Na seção 6 as consequências da adoção do 
padrão são apresentadas. A implementação do padrão é descrita na seção 7 e na seção 8 
são expostos os padrões relacionados. Por fim, a Seção 9 traz exemplos conhecidos de 
uso do padrão. 

2. Contexto 

Aplicações que utilizam imagens agregadas com informação textual, como por exemplo, 
imagens em ícones, labels, menus, cabeçalhos de aplicações móveis ou desktop, 
banners ou elementos HTML (Hypertext Markup Language) [Raggett et al. 1999] de 
aplicações web. 

3. Problema 

Em geral, as imagens são criadas para serem usadas especificamente em uma 
determinada área de uma aplicação. Por exemplo, uma aplicação A tem uma imagem 
com o texto “Cadastro” e deseja-se utilizar essa mesma imagem, porém com o texto 
“Adicionar Item” em outra aplicação B. Como a imagem da aplicação A tem um texto 
diferente de “Adicionar Item”, ela não pode ser reaproveitada para a aplicação B. Nestes 
casos, percebe-se uma dificuldade em reutilizar tais imagens, visto que são construídas 
juntamente com texto.  

Além disso, existe uma dificuldade de internacionalizar uma aplicação quando se 
utiliza imagens textos em um idioma específico. Caso uma aplicação faça uso da 
imagem da placa “PARE”, por exemplo, e seja necessário traduzir a aplicação para o 
idioma inglês, todas as ocorrências desta imagem deverão ser substituídas pela imagem 
da placa “STOP”.  A Figura 1 contém imagens de uma mesma placa de trânsito em 
diferentes idiomas. De acordo com o idioma de uma aplicação que utilizasse essa placa, 
a imagem com o texto adequado deve ser utilizada. Dessa forma, é preciso criar tantas 
imagens quantos idiomas forem suportados pela aplicação. 

 

Figura 1. Mesma placas de trânsito em Português, Inglês e Francês, 
respectivamente  



 

 

 

 

 Logo, observa-se que imagens com informação textual não podem ser 
reutilizadas em situações diferentes da qual a imagem foi criada inicialmente. Neste 
caso, para alterar o texto da imagem é preciso refazer a imagem com o texto desejado. O 
problema seria então: Como reutilizar a mesma imagem porém com textos diferentes? 

4. Forças 

Em geral, quando a aplicação possui uma imagem com algum texto que precisa ser 
alterado de acordo com o idioma previamente selecionado há duas abordagens 
principais. A primeira consiste em criar várias cópias desta imagem as quais conterão o 
mesmo texto, mas em idiomas diferentes. A imagem final exibida é, então, aquela com 
o texto adequado de acordo com o idioma selecionado. 

 A segunda abordagem pode ser vista em aplicações que utilizam uma única 
imagem sem se importar com a tradução do texto contido na imagem para o idioma 
selecionado. A Figura 2, por exemplo, apresenta a imagem exibida do topo do site do 
MiniPlopBrasil5. Esta imagem é usada na exibição tanto em inglês quanto em português 
da página. Como em português não existe a palavra “September”, a palavra adequada 
seria “Setembro”. 

 
Figura 2. Imagem utilizada no site do MiniPlop Brasil
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 É fácil notar que nenhuma destas duas soluções é adequada. A primeira consome 
tempo para a criar as cópias das mesmas imagens e espaço para armazenar todas as 
cópias, além de aumentar o tráfego de dados na rede e implicar maior quantidade de 
código para escolha da imagem correta. A segunda impossibilita uma completa 
internacionalização da aplicação.  

5. Solução 

O padrão apresentado neste artigo propõe que as imagens a serem utilizadas na 
aplicação não contenham qualquer tipo de texto que possa ser futuramente alterado. 
Logo, ao invés de criarmos imagens com texto, o PictureFrame propõe o uso da 
sobreposição dinâmica de textos nas imagens. 

 Os textos das imagens devem ser recuperados de uma base de dados, que pode 
ser um arquivo texto ou uma tabela do banco de dados, denominada neste artigo de 



 

 

 

 

PictureDictionary. Desta forma, tais textos atuam como elementos de codificação 
textual direta e podem ser sobrepostos às imagens de forma dinâmica e em tempo de 
execução. 

A Figura 3 ilustra como é o funcionamento do padrão, exibindo a solução 
adequada para o problema apresentado na Seção 3. Nesta figura, o PictureDictionary é 
representado por uma tabela do banco de dados com duas colunas (Idiomas, Textos). No 
caso, ao invés de termos três imagens, cada uma com um texto diferente para atender 
aos idiomas suportados pela aplicação, teríamos apenas uma imagem, a qual não contém 
nenhum texto. Junto a isso, teríamos um arquivo com os textos específicos (por 
exemplo: pare, stop, arrêt), e estes são então sobrepostos dinamicamente sobre a 
imagem com base no idioma da aplicação. Destacamos que as imagens e os textos são 
definidos em tempo de programação, logo são estáticos, mas a visualização final, dos 
textos e imagens, é gerada de forma dinâmica o que permite que apenas uma imagem 
seja armazenada fisicamente como se pode ver na figura 3. 

 

Figura 3. Sobreposição dinâmica de texto em imagem 

6. Consequências 

A utilização do PictureFrame traz as seguintes consequências: 
• As imagens são construídas sem nenhum texto; 
• Facilidade de alteração do texto “contido” na imagem, como no caso de 

adaptação de interfaces para vários idiomas;  
• Facilidade na manutenção da imagem pelo artista gráfico, pois só há uma 

imagem a ser mantida a partir da qual as outras imagens são geradas em tempo 
de execução; e 

• Possibilidade da automatização de interpretação dos textos que ficam sob a 
imagem por programas de acessibilidade que capacitam a sintetização de voz 
para leitura. 

7. Implementação 

A implementação do padrão ocorre de forma análoga ao mecanismo já usado na maioria 
das aplicações para prover a internacionalização.  



 

 

 

 

No caso do padrão PictureFrame, tem-se o PictureDictionary contendo os textos 
que serão sobrepostos às imagens. Fica a cargo do desenvolvedor da aplicação 
especificar como será a modelagem do PictureDictionary, bem como o processo de 
recuperação dos textos.  

A aplicação deve recuperar dinamicamente o texto apropriado do 
PictureDictionary e deve exibi-lo sobre a imagem adequada com base na posição da 
imagem ou do componente que contém a imagem. Para isso, podem ser utilizadas 
tecnologias como CSS (Cascading Style Sheets) [Bos et al. 2011], ou no caso de 
desenvolvimento usando componentes, pode-se procurar utilizar os componentes que 
possuem propriedades que permitem inserir imagens como plano de fundo. Para 
exemplificar, apresenta-se na Figura 4(a) uma maneira de implementar o padrão 
proposto na linguagem C#. 

 

Figura 4 (a). Implementação do padrão PictureFrame na linguagem C# 



 

 

 

 

No exemplo ilustrado, os principais métodos para a adoção do PictureFrame são 
o FeedTable e o GetImage.  O método FeedTable é responsável por guardar na variável 
TranslationTable todos os textos (e possíveis traduções) do PictureDictionnary. Uma 
vez que a variável TranslationTable está preenchida, o desenvolvedor poderá sobrepor 
os textos nas imagens com o método GetImage. Para este método, são passados os 
parâmetros text e language. No nosso caso, o primeiro parâmetro é do tipo texto e o 
segundo parâmetro é do tipo enum (ver Figura 4(b)). Neste ponto, é importante observar 
que as linguagens de programação se diferenciam no modo de tratar as imagens. De 
forma geral, o desenvolvedor terá a responsabilidade de codificar os métodos FeedTable 
e GetImage bem como escolher a classe apropriada para o tratamento de imagens.  

 

 

Figura 4 (b). Implementação em C# 

8. Padrões relacionados 

Os padrões relacionados ao padrão apresentado neste artigo são o Strategy, o Factory e 
o MVC (Model-View-Controller).  

 O padrão Strategy [Gamma et al. 1995] permite que uma família de algoritmos 
sejam intercambiáveis de forma que os clientes consumidores dos algoritmos dessa 
família possam invocar outros membros da mesma família dinamicamente. 
Similarmente, o PictureFrame permite a substituição dinâmica dos textos facilmente. 
Contudo, é importante ressaltar que enquanto no Strategy a troca dinâmica que ocorre é 
de algoritmos, no PictureFrame as trocas realizadas são de textos. Ainda assim, o 
PictureFrame pode ser considerado comportamental.  

O padrão Factory [Gamma et al. 1995] fornece uma interface para a criação de 
famílias de objetos correlatos ou dependentes sem a necessidade de especificar a classe 
concreta destes objetos. Desta forma, a codificação fica mais direcionada para a 
interface do que para a classe concreta, pois a maneira como o objeto é instanciado fica 
oculto pelo método de criação da Factory. A relação deste padrão com o padrão 
apresentado neste artigo é a capacidade que o PictureFrame tem de esconder do 
desenvolvedor a instanciação da imagem. Da mesma forma que no Factory, é necessário 
passar apenas alguns parâmetros para a instanciação (como visto na seção de 
implementação, Seção 7, os parâmetros são o texto e o idioma escolhido). 

 Outro padrão com o qual o PictureFrame possui semelhanças é o MVC (Model-

View-Controller) [Burbeck 1987]. O MVC tem como destaque a separação da lógica de 
negócio da lógica de apresentação, permitindo o desenvolvimento, teste e manutenção 



 

 

 

 

isolados de ambos. O MVC isola também o modelo de dados garantindo que alterações 
nestes alterem apenas algumas poucas interfaces nas camadas de lógica e de 
apresentação. A comunicação entre os modelos de dados e a camada de apresentação 
ocorre mediante a atuação da controladora. No PictureFrame, o MVC encontra 
semelhanças no momento em que separa o texto da imagem e atribui o processamento 
de recuperação do texto daquela imagem a alguns métodos da classe sugerida na seção 
de implementação (Seção 7). Como analogia, no PictureFrame o modelo (Model) será o 
texto da imagem e a imagem sem texto, a visão (View) será a imagem com texto já 
sobreposto e o controlador (Controller) será composto pelos métodos da classe sugerida 
na Seção 7. 

9. Usos conhecidos 

A utilização do padrão PictureFrame é comum na construção de menus de aplicações 
web. Para tanto, utiliza-se a tecnologia CSS para sobreposição de textos em imagens. 
Um exemplo deste uso pode ser encontrado na página da Universidade de Fortaleza 
[Unifor 2011]. A Figura 5(a) exibe uma parte do menu do site desta universidade, na 
qual o texto “A Unifor” está sobreposto à imagem mostrada na Figura 5(b). 

 

Figura 5(a) - Parte do menu da 
UNIFOR  

 

Figura 5(b) - Imagem de fundo do 
menu 

Outro PictureFrame pode ser visto no site da Universidade Federal do Ceará 
[UFC 2011]. A Figura 6(a) mostra o menu localizado no topo da página. A Figura 6(b) 
mostra a imagem de fundo usada neste menu. 

 

Figure 6 (a). Menu superior do site da UFC 

 

 

Figure 6 (b). Imagem de fundo do menu 

Uma terceira aplicação do padrão diz respeito a aplicações desktop ou móveis 
que utilizam componentes de interface que possuem propriedades para a separação de 
textos e imagens. Por exemplo, as aplicações desenvolvidas na plataforma .NET (2001) 
utilizam as propriedades Text e BackgroundImage (ou Image) dos componentes de 
interface. A Figura 7 representa a edição de um componente de uma aplicação desktop 
feita no ambiente da IDE Microsoft Visual Studio C# Express Edition 2008 [Visual 



 

 

 

 

Studio 2011]. Nesta figura, é possível observar que as propriedades que contêm o texto 
“Exemplo de texto e imagem separados” e a imagem de fundo do componente (logotipo 
do grupo de pesquisa GREat

3) não estão associadas. 

 

Figura 7.  Edição de componente no Microsoft Visual C# Express Edition 
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