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Introdução: Esta pesquisa surgiu para oferecer suporte a implementação de um
protótipo de sistema computacional com interface estática e sem atalhos ao utilizador.
A implementação acontecerá pelo uso da abordagem tradicional top-down. A rapidez
de execução (processamento) da programação tradicional e a implementação de
simples regras de tomada de decisão inserida no protótipo estático deve auxiliar o
usuário em suas ações diárias, oferecendo-lhes alternativas consoante suas atividades
futuras. A hipótese é que somente fatores estáticos e modulares são necessários para
apoiar o usuário no seu desempenho através do uso da interface.
 Objetivo: Investigar a ferramenta de interface humano máquina com programação
procedural sobre os moldes da abordagem top-down para a especificidade da
comunicação usuário/sistema, pesquisando sobre orientação baseada em módulos para
a aplicação no protótipo estático avaliando as implementações  através das atividades
comportamentais de suporte ao utilizador.  Metodologia: Este estudo constitui-se de
uma revisão de literatura baseada em livros e periódicos. Buscou-se estudar e
compreender os principais parâmetros e forma de aplicação empregados na abordagem
procedural, estudando as melhores maneiras de implementar código, tendo como base
o conceito Top-down, avaliando as ferramentas utilizadas para sua modelagem. 
 Resultados: Através do estudo sobre a abordagem procedural, foi possível analisar
ferramentas para a sua modelagem sendo possível relatar que, o diagrama de fluxo de
dados, traz uma visão sistêmica da organização, possibilitando o desdobramento do
mesmo, destrinchando os processos em níveis, até chegar nos módulos internos, que
são as funções que serão criadas no software. O dicionário de dados, se apresentou
como uma forma de descrever os significados dos fluxos e depósitos mostrados no
diagramas de fluxo de dados, especificando os valores e unidades do depósito de
dados. O diagrama de entidades relacionamento descreve a diagramação dos dados
armazenados. Através dos testes realizados com as ferramentas de criação de interface,
a ferramenta dialog, apresentou limitações, pois ela só abre dentro do terminal, a
ferramenta zenity apresenta limitações na criação de botões, tendo apenas o padrão de
dois botões um para cancelar a operação e outro para confirmar, o yad apesar de ter a
opção de criação de botões, a ferramenta é recente, e apresenta uma documentação
incompleta. A linguagem Shell Script, é uma ferramenta, que facilita a criação de
pequenos programas, pois ela se liga diretamente aos comandos do Linux.
 Conclusão: O estudo da abordagem procedural traz uma visão sistêmica dos
processos, possibilitando a criação de modelos que retratam o fluxo de dados eficientes
para a criação da modularização do software, tendo ferramentas para o
desenvolvimento de interface gráfica dentro desses parâmetros. 
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