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Abstract 

With today’s technology it’s easy for users to store almost any amount of information they want on their 

computing devices. With such liberty, users become reckless with their approach of managing their own files, 

creating or downloading them to random places on their personal devices, with random names decided at the 

moment and without much thought put into it. Those poor choices end up leaving users in situations where they 

can’t remember both of those properties and ultimately have to spend long periods of time trying to found their 

files, and many times not succeeding. The problem with today’s devices, and more specifically their file systems, 

is that the names and locations of the files are basically the only properties which allow users to locate and truly 

identify their files, making them key elements which ultimately determine if the users can or can’t access their 

files depending if they know any of them. 

What it’s proposed in this work is a new file system called “Sistema de Ficheiros com Histórico” which gives 

files a variety of new descriptive information that today’s file systems simply cannot provide which would 

represent an historic of its life-cycle, not only providing to users more details about the files they own, but 

allowing them to use it in order to locate and access their files in a more natural way, and not only by their names 

and folder locations. 
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Resumo 

Com a tecnologia moderna, os utilizadores conseguem suportar grandes quantidades de informação nos seus 

dispositivos computacionais. Com este tipo de liberdade, os utilizadores vão-se tornando descuidados com as 

suas abordagens de gestão dos seus próprios ficheiros, descarregando e criando-os em locais aleatórios dos seus 

dispositivos com nome também eles aleatórios, decididos no momento sem pensar muito no assunto nem nas 

consequências. Essas más escolhas acabam por deixar os utilizadores em situações em que não conseguem 

lembrar-se de nenhuma destas duas propriedades, tendo de passar grandes períodos de tempo à procura dos seus 

ficheiros, muitas vezes não chegando a conseguir encontrá-los.  

O problema dos dispositivos de hoje em dia, e mais especificamente dos seus sistemas de ficheiros, é que os 

nomes e localizações dos ficheiros representam basicamente as únicas propriedades que permitem aos 

utilizadores encontrarem e identificarem os seus ficheiros, tornando-se elementos chave que acabam por 

determinar se os utilizadores conseguem ou não aceder aos seus ficheiros, dependendo do facto de se lembrarem 

de alguma destas duas propriedades. 

O que é proposto neste trabalho é um novo sistema de ficheiros denominado “Sistema de Ficheiros com 

Histórico” que dá aos ficheiros uma grande variedade de nova informação descritiva que os sistemas de ficheiros 

modernos simplesmente não conseguem fornecer, e que representa um histórico dos seus ciclos de vida, não só 

disponibilizando aos utilizadores mais detalhes sobre os seus ficheiros, mas permitindo-lhe usarem essa nova 

informação pesquisarem por esses ficheiros de um modo mais natural, e não apenas através dos seus nomes e 

localizações. 
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1. Introdução 

Nesta primeira secção do trabalho será feita a introdução ao sistema que se pretende implementar, analisando 

primeiramente as motivações por trás do seu desenvolvimento de modo a perceber os motivos pelos quais o 

novo projecto se pode considerar relevante, passando posteriormente para a explicação dos principais objectivos 

da implementação do mesmo. 

Na secção 2, serão analisados vários sistemas existentes e soluções propostas relacionadas com o que se pretende 

desenvolver, e que possam ajudar a perceber não só o contexto deste trabalho mas também as diferentes 

abordagens e alternativas possíveis para a implementação do novo sistema.  

Após a análise crítica das alternativas estudadas, na secção 3 será descrita a solução implementada, 

correspondente ao “Sistema de Ficheiros com Histórico”, primeiro através de uma visão alto-nível da sua 

arquitectura e dos seus requisitos, passando posteriormente por uma explicação mais detalhada quanto à sua 

implementação e funcionalidades.    

Na secção 4, o novo sistema será avaliado através de um conjunto de testes que permitam validar os requisitos 

não-funcionais definidos à partida, de modo a perceber o sucesso da implementação do “Sistema de Ficheiros 

com Histórico”.   

Este trabalho será finalizado com a secção 5, com as conclusões que sumarizam os vários aspectos referidos ao 

longo do trabalho, os benefícios e as limitações da utilização do novo sistema, e trabalho futuro que possa ser 

realizado para o melhoramento do “Sistema de Ficheiros com Histórico”. 

 

1.1. Motivação 

Nos dias de hoje, as pessoas têm tendência a guardar cada vez mais dados nos seus computadores pessoais, o que 

se pode explicar com o rápido avanço da tecnologia, nomeadamente em relação à internet e às capacidades de 

armazenamento dos dispositivos computacionais.  

A internet hoje representa não só um poderoso e indispensável meio de comunicação entre as pessoas, mas 

também uma ferramenta central para aceder a variados tipos de informação, facilmente descarregáveis para os 

espaços pessoais dos utilizadores. Esta facilidade de acesso de dados, aliada à rapidez de obtenção dos mesmos, 

e até o facto das capacidades de armazenamento dos próprios computadores, discos externos e outros 

dispositivos computacionais terem vindo a aumentar rapidamente (à medida que os seus preços decrescem), 

permite aos utilizadores uma maior liberdade para guardarem cada vez mais ficheiros sem terem de se preocupar 

com o espaço que estão a ocupar nos seus dispositivos. Como tal, hoje em dia não é incomum o número de 

ficheiros de um utilizador normal rondar as centenas ou os milhares, o que logicamente dificulta não só a 

organização dos seus espaços pessoais, como também a localização e acesso aos ficheiros neles contidos.  

Nos sistemas operativos modernos, o acesso a ficheiros está directamente ligado ao modo como estes estão 

organizados. A estrutura interna dos seus sistemas de ficheiros, por ser hierárquica, impõe que o acesso aos 
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ficheiros por parte dos utilizadores seja feito, maioritariamente, percorrendo manualmente caminhos de 

directorias e subdirectorias, tendo estes de memorizar os nomes e localizações desses ficheiros para os identificar 

e localizar. 

Já nos aconteceu a todos em dada altura perder o rasto a ficheiros devido à má organização dos espaços pessoais 

dos nossos dispositivos, onde os ficheiros são muitas vezes mantidos com nomes e localizações arbitrárias. Até 

pessoas mais organizadas se deparam com o mesmo problema mas por razões inversas: organizações 

hierárquicas demasiado complexas, resultantes da criação de novas pastas com várias subpastas nelas inseridas, 

tendem a gerar caminhos enormes de directorias que os utilizadores têm de memorizar e percorrer manualmente 

sempre que precisarem de aceder a esses ficheiros. Portanto encontrar um bom modo de organização dos 

ficheiros representa um factor importante para os utilizadores, uma vez que pode influenciar directamente a 

facilidade ou dificuldade com que lhes acedem.  

Mas como foi dito antes, em sistemas de ficheiros tradicionais onde os nomes e localizações dos ficheiros 

representam características indispensáveis para os poder localizar e aceder, mesmo que os utilizadores tenham os 

seus ficheiros devidamente organizados, se estas características forem esquecidas, há pouco que o sistema de 

ficheiros possa fazer para ajudar os utilizadores a localizá-los.  

No caso dos utilizadores não se lembrarem da localização dos seus ficheiros, estes podem simplesmente utilizar 

uma ferramenta de pesquisa de ficheiros locais (ou desktop search application) para procurá-los a partir dos seus 

nomes ou, se a aplicação o disponibilizar, de outras propriedades que os caracterizem. No entanto, se nem os 

nomes nem outras propriedades dos ficheiros sejam lembradas, ou melhor, nenhumas propriedades dos ficheiros 

mantidas pelo sistema de ficheiros, utilizadores sem outras alternativas podem ter de passar horas à procura deles 

e, no pior caso, nunca chegar a encontrá-los.  

Outro problema tem a ver com o conhecimento que os utilizadores possuem em relação aos ficheiros, e não 

necessariamente do seu conteúdo. Um utilizador apenas sabe acerca de um ficheiro aquilo que se lembra sobre o 

mesmo, mas com o passar do tempo ele não se lembrará de características como o tema do ficheiro, o seu 

propósito, com que intenções o criou e utilizou, ou que operações foram realizadas sobre o mesmo e, mais uma 

vez, o sistema de ficheiros não o ajudará, pelo menos a determinar este tipo de informação que pode ser 

determinante para um utilizador identificar um ficheiro específico ou distingui-lo entre outros idênticos. 

Contudo, seria interessante se os sistemas de ficheiros conseguissem disponibilizar informação mais detalhada 

que permitisse aos utilizadores relacionar os ficheiros que possuem com os contextos em que os criaram e 

utilizaram, funcionando como uma espécie de dados históricos para os ficheiros, facilitando a sua identificação, 

e até mesmo a sua localização e acesso. 

 

1.2. Objectivos  

Tendo visto algumas das fragilidades dos sistemas de ficheiros tradicionais quanto ao modo de acesso a 

ficheiros, este trabalho pretende desenvolver um novo sistema – o “Sistema de Ficheiros com Histórico” – que 

permita aos utilizadores um modo simples, eficiente e mais natural de aceder aos seus ficheiros, não só a partir 

das suas localizações (como é feito tradicionalmente) mas também de outras informações mais específicas que os 
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utilizadores se lembrem em relação a eles. Isto baseando-nos no facto de que um ficheiro, tal como qualquer 

objecto do mundo real, ter um conjunto de características que o identificam, que o tornam único e que podem ser 

descritas por narrativas humanas, através das quais pode consequentemente também ser acedido. 

Para tal, o sistema teria de conseguir recolher estas novas informações, que representariam uma espécie de 

histórico dos ficheiros, e adicioná-las de modo transparente para os utilizadores, ou seja, sem que os mesmos se 

apercebessem ou interviessem no processo, a todos os ficheiros que possuíssem nos seus dispositivos, de modo a 

poderem aceder a estes dados para obter mais informação descritiva sobre os seus ficheiros a qualquer momento. 

Por fim o Sistema de Ficheiros com Histórico teria de disponibilizar uma ferramenta de pesquisa de ficheiros 

local para os utilizadores, que lhes permitisse pesquisar os seus ficheiros através da nova informação que seria 

recolhida pelo sistema, permitindo assim um modo simples de os encontrar e aceder.  

Portanto resumindo, os dois principais objectivos deste trabalho passam por: 

- Disponibilizar para os utilizadores um conjunto de nova informação descritiva sobre os seus ficheiros 

(recolhida e armazenada de um modo transparente); 

- Permitir a pesquisa e acesso aos mesmos através dessa nova informação (com uma nova ferramenta de pesquisa 

de ficheiros). 

  



14 
 

2. Trabalho Relacionado 

Ao longo desta secção serão analisados vários sistemas de ficheiros e trabalhos desenvolvidos de modo a 

perceber algumas características relevantes para o contexto deste trabalho, começando na subsecção 2.1 por se 

analisar o modo como os ficheiros são organizados nos sistemas de ficheiros, devido à influência que têm no 

acesso dos utilizadores aos seus ficheiros, as vantagens e desvantagens dessas organizações e alternativas para as 

mesmas; na subsecção seguinte será feito o mesmo em relação aos metadados dos ficheiros, que sendo uma parte 

de grande importância para este projecto serão analisados o mais detalhadamente possível; em 2.3 será feita uma 

análise mais geral de sistemas de ficheiros com objectivos idênticos ao que se propõe implementar, e 

características que possam ser interessantes para o seu desenvolvimento; na secção 2.4 será feito um estudo de 

algumas desktop search applications, e da sua potencial utilidade para os utilizadores acederem aos seus 

ficheiros; finalizando esta secção em 2.5 com a análise de meios de intercepção de nova informação, uma vez 

que tal representa um dos principais objectivos deste trabalho. 

Relativamente à análise de metadados realizada na subsecção 2.2, tendo em conta que este projecto é altamente 

focado nos utilizadores, serão avaliadas as implementações dos sistemas de ficheiros dos três sistemas operativos 

mais utilizados mundialmente [58] referentes a este tópico. São eles: 

 NTFS [1]: sistema de ficheiros que faz parte da maior parte dos sistemas operativos da 

Microsoft [2], desde a sua introdução no Windows NT [3] até ao que é actualmente o sistema 

operativo mais utilizado mundialmente, o Windows 7 [4]; 

 

 HFS+ [5]: versão melhorada do seu predecessor HFS (Hierachy File System) [6], é o sistema 

de ficheiros utilizado na maioria dos produtos da Apple [7], desde os seus computadores até 

iPhones e iPods, sendo parte daquele que é o segundo sistema operativo mais utilizado do 

mundo, o OS X [8] (excluindo outros sistemas operativos da Microsoft); 

 

 ext4 [9]: o sistema de ficheiros que faz parte das versões mais recentes dos sistemas 

operativos Linux [10], terceiro sistema operativo mais utilizado mundialmente, e sucessor do 

Ext3 [11]. 

 

 

2.1. Organização de Ficheiros nos Sistemas de Ficheiros 

Nesta subsecção serão estudados os diferentes modos como os ficheiros são organizados internamente em 

diversos sistemas de ficheiros. É importante ter noção deste tópico uma vez que o modo como os ficheiros são 

organizados está directamente relacionado com os mecanismos de localização de ficheiros, bem como a rapidez 

e eficiência de acesso aos mesmos por parte dos utilizadores. 
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2.1.1. Nomes de Ficheiros e Localizações 

O nome de um ficheiro é uma atribuição textual que o identifica. A sua localização refere-se ao caminho de 

directorias que tem de se seguir para lhe aceder. Ambas as noções são fundamentais em sistemas de ficheiros 

tradicionais, nos quais os seus utilizadores são praticamente obrigados a fazer tais atribuições - quer tenham sido 

eles próprios a criar os ficheiros, ou os tenham obtido através de outros utilizadores ou de download - de modo a 

que só após este processo os sistemas de ficheiros os consigam armazenar internamente, em parte incerta, que os 

utilizadores não precisam, nem querem, ter conhecimento. O que têm necessariamente de saber são as 

atribuições que fizeram para os nomes e localizações dos seus ficheiros, sendo que as têm de decorar ao longo do 

tempo sobre o risco de não conseguirem encontrá-los novamente. Mas a realidade é que os seres humanos 

(ainda) não têm capacidades de armazenamento como as dos discos rígidos nos quais os seus ficheiros são 

armazenados, e consoante a menor utilização dos ficheiros e o passar do tempo, acabam por se esquecer das suas 

características - incluindo os seus nomes e localizações - que apesar da evolução dos sistemas operativos e 

respectivos sistemas de ficheiros, continuam a ser parte central dos mecanismos de referenciação de ficheiros 

disponibilizados para os utilizadores. 

Apesar dos nomes e localizações dos ficheiros serem incontornavelmente úteis, não deixa de ser questionável se 

nos dias de hoje não deveriam haver modos mais apropriados para qualquer utilizador conseguir identificar, 

localizar, aceder e até organizar os seus ficheiros sem a necessidade de se centrarem nos nomes e localizações 

dos mesmos, até porque são ambas noções inventadas nos anos '50 e '60 [12]. A verdade é que a relevância de 

ambas as propriedades está directamente ligada à forma como os sistemas de ficheiros tradicionais organizam a 

informação que contêm internamente, como se verá de seguida, e que igualmente não tem sofrido grandes 

alterações com o passar dos anos. 

 

2.1.2. Organização dos Sistemas de Ficheiros Tradicionais 

O método mais usado pelos utilizadores para manter os seus ficheiros organizados é através de hierarquias de 

pastas [13], em que os ficheiros são agrupados dentro de directórios consoante critérios por eles determinados. 

Isto porque também é assim que os sistemas de ficheiros tradicionais, como os três referidos inicialmente, 

organizam internamente a informação que contêm - através de hierarquias. Estes sistemas têm uma estrutura do 

tipo “árvore”, induzindo uma relação hierárquica entre os directórios e ficheiros neles contidos, sendo que a 

pesquisa de informação é feita percorrendo a hierarquia de pastas até se encontrar os ficheiros pretendidos. Se os 

nomes e localizações dos ficheiros representam papéis tão determinantes nos sistemas de ficheiros, é devido a 

esta estrutura que requer o conhecimento de ambas as propriedades para permitir aos utilizadores "circularem" 

livremente por entre os ramos da árvore de ficheiros e pastas dos seus sistemas. 

Rapidamente se detectam problemas com esta estrutura hierárquica, que apesar dos maiores requisitos de 

eficiência de acesso a informação por parte dos utilizadores, se mantém praticamente inalterada e como estrutura 

mais utilizada entre os sistemas de ficheiros modernos. Do ponto de vista de um utilizador, embora seja um meio 

simples de organizar ficheiros, torna-se problemático em computadores com muitos ficheiros dispersos entre 

várias pastas e subpastas em que, para além dos nomes dos ficheiros, um utilizador tem de decorar todos os 
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caminhos, longos e únicos, até todos os seus ficheiros. Se estes caminhos podem ser difíceis de decorar, o tempo 

que os utilizadores perdem a percorrê-los manualmente acaba muitas vezes por se tornar contra-produtivo. A 

falta de expressividade das pastas também pode representar problemas nos casos em que os utilizadores possuam 

ficheiros que possam pertencer a mais que uma directoria, onde tendem a optar por uma de duas opções 

relativamente pobres: ou criam uma nova pasta que enquadre o contexto de cada uma das pastas individuais em 

que o ficheiro se poderia inserir, criando mais um caminho entre o labirinto de directorias do sistema que o 

utilizador tem de decorar; ou duplicam o ficheiro por entre todas as pastas em que faz sentido inseri-lo, ocupando 

espaço em demasia dentro dos sistemas com a mesma informação. 

 

2.1.3. Organizações de Ficheiros Alternativas 

No que diz respeito à organização de ficheiros, não necessariamente em sistemas de ficheiros, existem outros 

tipos para além do hierárquico descrito anteriormente, e que podem ser úteis para perceber o modo como a 

informação é organizada em diferentes sistemas, e as vantagens que possam apresentar aos utilizadores para 

aceder à informação que procuram. 

 

 Organização Booleana 

Este tipo de organização é bastante utilizado em motores de busca como o Google [14], em que toda a 

informação é descrita usando tags ou keywords que lhe estão associadas, e a partir das quais se torna possível 

encontrar a informação pretendida. Esta organização permite a utilização de fórmulas que tornam possíveis a 

combinação de várias keywords para a optimização da informação que se procura. 

 

 Organização Relacional 

Esta organização é utilizada fundamentalmente em bases de dados. Inicialmente são criadas tabelas de acordo 

com um determinado esquema, sendo essas tabelas depois preenchidas com a informação que se pretende 

armazenar. Essa informação pode ser pesquisada e acedida através de linguagens baseadas em álgebra relacional. 

Ambas apresentam vantagens em relação à organização hierárquica, nomeadamente no que diz respeito ao modo 

como os utilizadores acedem à informação que pretendem: ao passo que com a organização hierárquica o acesso 

à informação é feito a partir da sua localização, estes dois esquemas permitem aceder-lhe através das 

propriedades que a caracterizam. No caso da organização booleana a partir das tais keywords, e da relacional 

através da expressividade das linguagens de procura de informação. No âmbito dos sistemas de ficheiros, 

organizações destes tipos ajudariam os utilizadores a aceder aos ficheiros que pretendem sem terem de decorar e 

percorrer caminhos de pastas únicos até eles, conseguindo alternativamente aceder-lhes através das 

características que descrevem os conteúdos que procuram – o que se pretende neste trabalho. 
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De seguida serão analisados alguns sistemas de ficheiros que adoptam estas organizações ao invés da tradicional 

organização hierárquica, mas primeiro há que destacar que apesar das suas utilidades, também elas apresentam 

desvantagens em relação à primeira, que se podem revelar impeditivas.  

Sistemas com organizações booleanas apresentam listas com os elementos que satisfaçam o conjunto de 

keywords pesquisadas pelos utilizadores, sendo que essas listas podem ser bastante longas – e como tal inúteis – 

para os utilizadores estarem a analisar todos os elementos apresentados até encontrar o que estavam à procura. 

Como alternativa poderiam utilizar mais keywords para refinar as pesquisas, de modo a obter um conjunto mais 

restrito de resultados, assumindo que os utilizadores saibam keywords que não pesquisaram inicialmente, o que 

pode ser irrealista. Isto porque sistemas com esta organização não auxiliam o utilizador com keywords que o 

possam ajudar, ao passo que em sistemas com organizações hierárquicas disponibilizam “pistas”: conforme se 

vai seguindo um caminho de pastas, o sistema apresenta todas as subpastas e ficheiros contidas na actual, 

fornecendo assim as diferentes alternativas disponíveis para o utilizador. 

Os sistemas com organizações relacionais têm a desvantagem de serem sistemas complexos devido à grande 

expressividade das suas linguagens de procura e do tempo que demoram a compreender, face a sistemas com 

organizações hierárquicas que são bastante mais intuitivos para os utilizadores. 

O sistema de ficheiros mais conhecido que faz uso da organização booleana de ficheiros é o Logic File System 

(LISFS) [15], no qual é complementada a pesquisa de ficheiros através de fórmulas lógicas com uma boa 

capacidade de navegação através de ficheiros. Entre os sistemas de ficheiros que utilizam uma organização 

relacional de ficheiros encontram-se o DBFS [16],o Inversion File System [17], o Semantic File System [18], o 

hFAD [19], e o WinFS [20] – o promissor sistema de ficheiros que a Microsoft chegou a catalogar como 

revolucionário, mas que recentemente caiu por terra. 

Existem também sistemas desenvolvidos centrados exclusivamente na organização do espaço pessoal de 

ficheiros dos utilizadores. Um exemplo é o sistema Lifestreams [21] que propõe um modo de organização 

temporal de ficheiros, em que todos os documentos criados ou recebidos por um utilizador são guardados no seu 

stream – que representa uma espécie de diário electrónico com os documentos desse utilizador. Recuando no seu 

stream, o utilizador tem acesso a ficheiros do passado e pela mesma lógica, avançando ao longo dele, tem acesso 

aos ficheiros recentemente utilizados ou a serem utilizados, sendo que avançando para além do presente do 

stream até ao futuro, se encontram documentos que serão necessários como lembretes, listas de tarefas e itens de 

calendários. O sistema Timescape [22] também utiliza esta organização temporal de ficheiros, abstraindo a área 

de trabalho de um utilizador numa máquina do tempo, em que pode recuar para ver todos os ficheiros presentes 

na sua área numa dada altura do tempo. 

Em [23] é sugerido o uso de pilhas de ficheiros como alternativa menos formal à organização de ficheiros por 

directorias, baseando-se na premissa de que os utilizadores, no mundo-real, preferem agrupar os seus 

documentos em pilhas de papel do que categorizá-los imediatamente em pastas. No sistema Data Mountain [24] 

os ficheiros são organizados num plano inclinado de três dimensões, tirando proveito da memória espacial 

humana que ajuda os seus utilizadores a lembrarem-se onde deixaram os ficheiros, facilitando assim o seu 

acesso. 
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2.2. Organização de Metadados nos Sistemas de 

Ficheiros 

Na secção anterior foi estudada a importância da organização de ficheiros para facilitar o acesso aos mesmos por 

parte dos utilizadores. Agora serão analisados mecanismos de acesso alternativo a ficheiros através dos atributos 

que os descrevem, também conhecidos como metadados. Esta secção representa extrema importância para o 

trabalho uma vez que, sendo um dos seus objectivos fornecer mais informação descritiva aos ficheiros, é 

precisamente esta informação que será estudada para entender do que se trata e da utilidade que representa para 

os utilizadores. 

 

2.2.1. Metadados: O Que São e Onde Estão 

Visto que os esquemas hierárquicos apresentam algumas deficiências, nomeadamente no que diz respeito à 

rigidez dos nomes e localizações dos ficheiros como praticamente o único modo para lhes aceder, resta saber se 

existem outros modos de ter acesso aos mesmos em casos em que os utilizadores se tenham esquecido ou não 

tenham conhecimento destas informações. Os metadados dos ficheiros podem-se revelar como uma boa 

alternativa. 

“Data about data" é a definição bem conhecida para metadados, e é isso mesmo que os sistemas de ficheiros 

mantêm associados a cada ficheiro: informação que descreve o seu conteúdo. Essa informação pode ser útil para 

identificar, distinguir e até localizar ficheiros como se verá mais à frente neste trabalho. 

Normalmente estes metadados, também conhecidos como propriedades ou atributos dos ficheiros, para além dos 

já referidos nome e localização, incluem informação como o tipo do ficheiro, o seu tamanho, timestamps, o seu 

proprietário, permissões de acesso e definições de visibilidade. De seguida serão analisados os três sistemas de 

ficheiros referidos no início da secção para verificar concretamente onde são guardados os metadados associados 

aos ficheiros. Antes disso importa diferenciar entre os metadados que realmente importam estudar neste trabalho, 

sendo que apenas os atributos que descrevem os ficheiros e são disponibilizados para os utilizadores são 

relevantes, sendo que os restantes - ocultos pelo sistema de ficheiros – embora sejam indispensáveis para o seu 

funcionamento correcto, são incompreensíveis para os utilizadores e como tal, irrelevantes neste projecto. 

Existem também tipos de ficheiros específicos com a capacidade de guardar mais informação, entenda-se 

metadados, sobre eles próprios. A nível de vídeo o tipo MPEG4, por exemplo, guarda metadados sobre a duração 

do vídeo, velocidade de transmissão, realizador, argumentistas, entre outra informação interessante que no fundo 

descreve o ficheiro mais detalhadamente. Dentro dos tipos de ficheiros áudio, o muito utilizado tipo MPEG3 

mantém metadados adicionais como o intérprete do ficheiro áudio, o álbum a que pertence, a sua duração e o ano 

em que foi lançado; e a nível de imagem, o tipo JPEG por exemplo consegue associar ao ficheiro informação tão 

específica como o modelo da câmara fotográfica ou o fabricante da lente da máquina de origem da imagem, 

relevante neste caso para fotografias. Ficheiros de texto com o formato DOC específico do programa Microsoft 

Word [25], também conseguem guardar metadados tão detalhados como o número de páginas do ficheiro, a 

contagem do número de palavras, linhas e parágrafos nele contidas, bem como o tempo de edição do mesmo. 
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Porém, contrastando com estes tipos de ficheiros, existem outros de vídeo, áudio, imagem e texto como o FLV, o 

FLAC, o PNG e o TXT, respectivamente, que não guardam tipos de informação como os referidos antes, apenas 

mantendo os metadados – a partir daqui referidos como os metadados standard - descritos inicialmente (como o 

nome, timestamps, ou proprietário dos ficheiros). Teoricamente menos interessantes, serão no entanto estes 

metadados standard o principal alvo de estudo neste trabalho uma vez que apenas estes são interpretados e 

actualizados pelos sistemas de ficheiros, sendo que os outros, embora mais detalhados são específicos de 

determinados tipos de ficheiros e estão alocados num espaço pré-definido dentro dos próprios ficheiros e não no 

sistema de ficheiros em si. 

Focando-nos agora nos três sistemas de ficheiros descritos inicialmente, cada um deles tem um modo específico 

de alocar os metadados dos seus ficheiros:  

 No sistema de ficheiros ext4, os ficheiros são abstraídos em estruturas chamadas inodes que têm toda a 

informação relativa aos mesmos, ou seja, os metadados que os descrevem. O sistema de ficheiros 

mantém uma tabela de inodes, que são únicos por cada ficheiro, e dentro dos mesmos armazena toda a 

informação que os identifica. 

 

 O sistema de ficheiros NTFS do Windows, organiza os seus ficheiros numa Master File Table (MFT), 

teoricamente semelhante à tabela de inodes no sentido de ter uma entrada específica a referenciar cada 

ficheiro do sistema. Por cada ficheiro referenciado na MFT existem algumas entradas cujo propósito é 

descrevê-lo, representando assim os seus metadados. 

 

 O HFS+, sistema de ficheiros desenvolvido pela Apple, está estruturado em nove sectores com funções 

específicas. Um deles, denominado Catalog File, contém registos de todos os ficheiros e directórios 

guardados no sistema de ficheiros. Na óptica deste trabalho, este sector é o que mais importa referir pois 

é nele que se encontram os metadados associados aos ficheiros. Cada ficheiro é representado por um 

File Thread Record e um File Record, sendo que no primeiro é guardado o nome do ficheiro, e no 

segundo os restantes metadados que o descrevem. 

 

2.2.2. Importância e Utilidade dos Metadados 

Como visto até aqui, os sistemas de ficheiros guardam um grande número de informação associada a cada um 

dos seus ficheiros. Importa perceber que manter esta informação trás custos acrescidos uma vez que quando um 

ficheiro é acedido ou alterado, os seus metadados têm de ser igualmente modificados e que, dependendo das 

operações realizadas sobre os ficheiros, os sistemas operativos acabam por despender tempo e recursos no que 

toca ao tratamento e actualização des metadados. Há por isso a necessidade de perceber com que objectivos e 

intenções são os metadados guardados pelos sistemas operativos, já que “estão dispostos” a despender tempo em 

operações de localização e actualização dos mesmos [53,54]. A resposta é bastante simples: devido aos 

utilizadores. 
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Não é por acaso que nos sistemas operativos é feita a distinção entre metadados visíveis e invisíveis para os 

utilizadores – é porque existe a noção da utilidade que os mesmos podem representar para os seus utilizadores, 

mais ainda do que representam para o próprio sistema de ficheiros. Um exemplo disso tem a ver com os 

timestamps mantidos nos inodes dos sistemas operativos Linux: existem tempos – de modificação, de criação e 

último acesso a ficheiros – visíveis para o utilizador que lhe podem ser úteis, por exemplo para distinguir as 

versões mais recentes de ficheiros, que na verdade pouco interessam para o funcionamento correcto do sistema 

de ficheiros; contudo existe um outro timestamp nos inodes que não é visível para utilizadores mas que sem ele o 

sistema operativo não funcionaria correctamente, e indica quando foi modificado pela última vez o próprio 

inode, que resumidamente serve para manter a consistência dentro do sistema. O próprio número do inode é 

outro caso que contrasta a extrema importância que este campo representa para o sistema operativo mas que é 

irrelevante, e como tal invisível, para o utilizador. Portanto percebe-se que é com o intuito da utilidade que os 

metadados possam representar para os utilizadores, que os sistemas operativos perdem um pouco mais de tempo 

na procura e actualização dos mesmos e ocupam um pouco mais de espaço em disco para os guardar [26]. 

Sabendo os metadados associados aos ficheiros, começa-se a perceber a importância que estes podem representar 

para os utilizadores: no caso dos nomes e localizações dos ficheiros para identificar e contextualizar o seu 

conteúdo, no caso dos timestamps para distinguir versões de ficheiros, o próprio tipo do ficheiro para saber se é, 

por exemplo, de vídeo ou áudio e que aplicações os suportam; mas, tal como indiciado no início da secção, os 

metadados podem também ser utilizados no que toca à procura de ficheiros.  

Isto revela o verdadeiro potencial dos metadados, não só como meios para obter informação descritiva sobre 

ficheiros mas também, e inversamente, como meio de utilizar a informação que um utilizador já possui sobre os 

ficheiros para os localizar. Com base na subsecção anterior, em que foi descrita a importância extrema que é 

dada ao nome e localização dos ficheiros, como os modos mais usados pelos utilizadores para os referenciarem, 

em casos em que estes não saibam ou se tenham esquecido destas propriedades – e conhecendo agora a utilidade 

dos metadados – podem servir-se da informação que possuem sobre os seus ficheiros como modo alternativo, e 

talvez mais eficiente, para os encontrar. 

Um utilizador munido com uma boa desktop search application (analisadas na secção 2.4) e com conhecimento 

de alguma da informação guardada nos metadados de um ficheiro, pode facilmente aceder-lhe sem ser necessário 

saber o seu nome nem a sua localização, representando assim uma alternativa viável a percorrer o caminho de 

directorias até ele. 

 

2.2.3. Extensibilidade de Sistemas de Ficheiros com Mais 

Metadados 

Este representa um dos pontos fulcrais do trabalho – perceber se é possível adicionar mais metadados aos 

ficheiros e como fazê-lo. Percebendo a finalidade dos metadados disponibilizados pelos sistemas de ficheiros, a 

possibilidade de estender a informação que é associada a cada ficheiro traria bastantes benefícios para os 

utilizadores, pois permitiria descrevê-los (e ao contexto em que se inserem) muito mais pormenorizadamente. 

Até porque, usando o argumento até aqui defendido de que o nome e localização dos ficheiros não podem ser os 
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modos unicamente utilizados para aceder a ficheiros porque podem ser esquecidos com o passar do tempo, o 

mesmo se aplica com os metadados standard: um utilizador pode não se lembrar da data em que criou um 

determinado ficheiro ou da última vez que o modificou, nem se o guardou com o formato DOC ou PDF. Mas 

logicamente, quanto mais informação um utilizador tiver em relação ao ficheiro e ao seu contexto, e quanto mais 

puder usar para lhe aceder, aumenta-se a probabilidade de o conseguir localizar. 

O contexto de um ficheiro é determinado pelas características que tem em comum com um conjunto de outros 

ficheiros. É bastante comum utilizadores terem os seus ficheiros agrupados por contextos através de pastas para 

descrever contextos escolares, pessoais, de trabalho, entre outros em que se enquadram. Como já foi analisado, 

organizar ficheiros através de uma estrutura hierárquica de pastas pode causar problemas, mas é sem dúvida um 

meio poderoso para contextualizar ficheiros, dando-lhes mais informação através das pastas em que estão 

inseridos. Por exemplo, um utilizador que tenha um documento “pauta.pdf”, só o nome e os restantes metadados 

não lhe dão informação nenhuma que seja útil para entender o contexto deste documento – pauta de quê: de 

música, com as notas de um teste, com as notas finais de uma cadeira? – mas quando inserido numa directoria 

de nome “Primeiro Exame”, consegue-se obter um pouco mais de informação que o descreve. No entanto 

também o nome das pastas pode gerar ambiguidade – primeiro exame de que cadeira? – que vai sendo desfeita 

quanto mais directorias houver na hierarquia de pastas em que se insere. Imagine-se que esta pasta estava dentro 

de outra com o nome “Computação Paralela e Distribuída”, que por sua vez se inseria noutra “5º Ano - 1º 

Semestre” contida na pasta “Universidade”. Apesar do longo caminho de pastas a percorrer até ao ficheiro, é 

inegável que esta estrutura de ficheiros em hierarquias de pastas dá aos utilizadores um modo simples de 

descrever o contexto em que os documentos se inserem.  

Nesta perspectiva, de certa forma organizar ficheiros por directorias acaba por ser um modo de adicionar 

metadados aos ficheiros uma vez que lhes é dada mais informação consoante as pastas em que estão inseridos, 

sendo possível encontrá-los através dos seus nomes. Contudo, esta necessidade que os utilizadores têm de criar 

pastas como modo – provavelmente o único que conhecem - de descrever os contextos dos ficheiros só vem 

provar a necessidade de um mecanismo que lhes forneça mais e melhor informação descritiva, e que ao mesmo 

tempo evite a criação de longos caminhos de pastas até aos ficheiros. 

No entanto, a verdade é que não é só através das pastas que os utilizadores podem adicionar mais informação aos 

ficheiros. No que diz respeito aos três sistemas de ficheiros alvos de estudo neste trabalho, cada um tem meios, 

embora pouco utilizados e conhecidos pelos utilizadores, de adicionar mais metadados aos ficheiros: 

 O sistema NTFS disponibiliza alternate data streams (ADS) que permitem associar dados extra a 

ficheiros. O propósito inicial deste recurso introduzido no NTFS era a compatibilidade com o sistema de 

ficheiros da HFS (predecessor do HFS+) da Apple. Resumidamente, no HFS os dados são guardados 

em duas partes: num data fork – onde os dados estão realmente contidos – e num resource fork – que 

“diz” ao sistema de ficheiros como utilizar os dados. Os ADS tinham portanto o objectivo de funcionar 

como resource forks, mas estes streams de dados são também utilizados com outros objectivos, sendo 

que o mais interessante é o de poder adicionar atributos extra a ficheiros. As desvantagens de utilizar 

esta abordagem é que os ADS não são compatíveis com todos os sistemas de ficheiros e mesmo no FAT, 

também da Microsoft, os streams adicionados seriam perdidos. Este recurso também acaba por ser um 
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pouco perigoso uma vez que se podem associar ficheiros executáveis totalmente invisíveis que podem 

ser prejudiciais aos ficheiros e comprometer o funcionamento do próprio sistema. 

 

 Sistemas de ficheiros da Apple anteriores ao HFS+ disponibilizavam forks – os referidos anteriormente 

data forks e resource forks. Como foi dito, os resource forks guardam informação sobre os ficheiros e 

era possível alterá-los de modo a conterem mais metadados. Contudo o HFS+ praticamente só os usa 

para ter compatibilidade com sistemas de ficheiros anteriores, sendo que a solução para adicionar 

metadados a ficheiros reside nos extended attributes (xattr). 

 

 Os extended attributes também são utilizados no ext4 para adicionar metadados aos ficheiros, bem 

como numa gama de outros sistemas de ficheiros do Linux. A principal diferença entre estes atributos e 

os ADS é a restrição quanto ao tamanho dos mesmos: enquanto se pode adicionar um número ilimitado 

de alternate data streams de dimensões arbitrárias aos ficheiros, o mesmo não se verifica com os 

extended attributes que são limitados de acordo como sistema de ficheiros em questão. No entanto, e 

contrariamente a versões anteriores ao ext4, este último sistema de ficheiros do Linux não apresenta 

grandes restrições quanto ao tamanho total de extended attributes que se pode alocar nos ficheiros uma 

vez que, ultrapassando o limite de espaço reservado nos inodes para este tipo de informação, novos 

blocos de informação vão sendo alocados para que mais metadados possam ser acrescentados aos 

ficheiros. Esta característica pode revelar-se de extrema utilidade no âmbito do trabalho a desenvolver. 

 

Perante estes três métodos de adição de metadados, importa observar que todos requerem a interacção do 

utilizador no sentido de ter de ser ele próprio a decidir que informação extra pretende ter associada aos seus 

ficheiros, e ser da sua responsabilidade adicioná-la explicitamente recorrendo a estes métodos. Isto requeria que 

os utilizadores estivessem bastante à vontade com tais técnicas, quando na verdade a maioria as desconhece, já 

para não falar do próprio objectivo deste trabalho, que passa por tornar a tarefa de adição de metadados invisível 

para os utilizadores. Outro aspecto que importa mencionar é que os metadados adicionados aos ficheiros não são 

interpretados pelos sistemas de ficheiros, o que na prática significa que são praticamente invisíveis para os 

utilizadores que, para lhes aceder, teriam de utilizar métodos tão desconhecidos e complexos como os da própria 

adição dos metadados. Até as ferramentas de procura de ficheiros que vêm instaladas com a maioria dos sistemas 

operativos, apesar de algumas conseguirem indexar ficheiros a partir dos seus metadados, a maior parte não 

consegue fazê-lo a partir dos metadados adicionados a partir destes métodos.  

Existem ainda outros sistemas de ficheiros, que embora em termos de utilização não se comparam com os três 

analisados, conseguem estender a informação associada aos seus ficheiros: o SFS [18] e o LISFS [15] têm a 

capacidade de extrair atributos dos ficheiros de modo a que estes possam ser utilizados para o seu acesso através 

de transdutores que podem inclusive ser definidos pelos utilizadores; o TagFS [27] permite aos utilizadores 

associar tags (que podem ser vistos como metadados) aos seus ficheiros; e os sistemas BeFS [28] e Nebul [29] 

também permitem que os utilizadores definam mais atributos para os seus ficheiros. No entanto todos estes 

sistemas à semelhança dos três referidos antes, embora consigam adicionar metadados extra aos seus ficheiros, 

não o fazem de um modo transparente e sem a interacção dos utilizadores, que é representam parte dos 

objectivos deste trabalho. 
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2.2.4. Histórico dos Ficheiros Através de Metadados 

Tendo visto que, ainda que de formas limitadas, é possível estender sistemas de ficheiros com mais metadados 

referentes aos ficheiros, e que a ideia deste trabalho passa por descrever os ficheiros o mais detalhadamente 

possível através de informação que funcione como uma espécie de histórico, agora falta perceber que informação 

concreta vale a pena acrescentar que não esteja disponível nos metadados existentes, e que seja acrescentada de 

um modo transparente para o utilizador. 

O ponto de partida é o trabalho “Tell Me a Story - Issues on the Design of Document Retrieval Systems” [30] que 

argumenta que os utilizadores usando narrativas, nas quais contam histórias acerca dos seus documentos, e não 

só em termos de interacções prévias com os mesmos mas também relacionando-os com contextos mais amplos 

do mundo-real, conseguem um modo de acesso mais eficiente e natural aos seus documentos. Este estudo 

defende ainda o princípio já aqui discutido de que as classificações que um utilizador faz para os seus ficheiros, 

seja com o nome e/ou localização, são facilmente esquecidos com o passar do tempo, e é com base nisto que 

argumentam que mais facilmente conseguiriam lembrar-se de outra informação contextual do que a classificação 

arbitrária que fizeram anteriormente para aceder aos ficheiros. 

Neste estudo, os elementos mais mencionados pelos utilizadores nas suas narrativas foram: tempo (altura em que 

acederam ao ficheiro), local (sítio onde lhe acederam), propósito, tarefas (associadas ou relacionadas com o 

ficheiro), conteúdo, documentos relacionados, assunto, co-autor, tipo, trocas (do ficheiro com outros 

utilizadores), localização (onde está armazenado), acontecimentos pessoais, versão, nome do ficheiro, e 

acontecimentos do mundo-real. Estes eventos apresentam-se por ordem decrescente – do mais para o menos 

referido nas narrativas dos utilizadores, sendo que a análise desta ordem é feita no estudo em questão e não será 

aqui abordada. Contudo importa perceber quais destes eventos úteis para os utilizadores podem ser 

realisticamente associados aos ficheiros através de metadados, tendo em conta que isto teria de ser feito 

transparentemente para os utilizadores. 

Dos elementos referidos percebe-se que o tempo, conteúdo, tipo, versão, autor e co-autor (caso algum deles seja 

o próprio utilizador) e nome do ficheiro já são guardados em metadados em sistemas de ficheiros tradicionais 

como os três principais analisados atrás. Dos restantes, o propósito, tarefas, tema, e acontecimentos pessoais 

nunca seriam guardados de forma transparente para o utilizador, uma vez que o sistema não conseguiria deduzir 

esta informação independentemente, pelo que teria de ser o próprio utilizador a defini-la. O evento que se refere 

aos acontecimentos do mundo-real, na óptica deste trabalho, não representa um atributo que pudesse ser 

realisticamente bem definido uma vez que se tinham de definir que tipo de acontecimentos são considerados 

relevantes para os utilizadores (política, desporto, cinema, etc.), para além do facto de ser um tipo de informação 

complexa de adquirir e que pode acabar por não compensar associar aos ficheiros até porque, voltando ao estudo 

anterior, é um elemento pouco utilizado nas narrativas dos utilizadores. 

Os restantes eventos referidos, por satisfazerem os requisitos de poderem ser adicionados transparentemente para 

os utilizadores e serem determinados realisticamente, podem ser bastante interessantes de inserir no sistema de 

ficheiros. Na secção referente à arquitectura da solução será analisado com mais rigor os metadados 

acrescentados ao sistema, os custos de os manter e como determinar e obtê-los transparentemente para os 

utilizadores. 
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2.2.5. Relações entre Ficheiros Através de Metadados 

Já foi referida a necessidade dos utilizadores organizarem os seus ficheiros de acordo com os contextos em que 

se inserem, fazendo-o agrupando-os em directorias específicas. Como tal, neste novo sistema, o contexto de um 

ficheiro representa uma propriedade relevante e que não pode ser ignorada, podendo ser potencialmente 

interessante de ser representada nos novos metadados de modo a que, quando um utilizador tente pesquisar por 

determinados ficheiros, outros inseridos nos mesmos contextos também lhes sejam disponibilizados, do mesmo 

modo a que estão habituados quando percorrem as hierarquias de pastas, em sistemas de ficheiros tradicionais, e 

os ficheiros contidos em cada directoria lhes são apresentados. Isto porque, com base em alguns estudos [59, 60], 

um dos modos dos utilizadores identificarem os seus ficheiros é também a partir de outros ficheiros com eles 

relacionados, de um modo semelhante às pesquisas em motores de busca, nos quais são apresentados aos 

utilizadores resultados relacionados com o contexto das pesquisas efectuadas. No entanto, enquanto na internet 

os documentos (sites) estão relacionados através de hyperlinks que descrevem as suas relações contextuais - 

depois analisadas por algoritmos específicos como o PageRank do motor de busca Google para apresentar os 

resultados teoricamente mais relacionados com as pesquisas dos utilizadores - nos sistemas de ficheiros não 

existem tais relações entre ficheiros nem algoritmos para analisá-las. 

O contexto de um ficheiro, já sucintamente descrito anteriormente, representa ainda assim uma propriedade de 

difícil definição. Se por um lado pode ser visto como o conjunto de características persistentes (metadados) que 

os ficheiros têm em comum, no âmbito de um sistema de ficheiros, isto por si só não basta. O princípio da 

localidade temporal, que determina que eventos ocorridos nos mesmos períodos de tempo estejam relacionados, 

é um bom exemplo de que ficheiros podem estar relacionados ainda que sem terem necessariamente metadados 

em comum. Este princípio, embora não seja obviamente um indicador totalmente fidedigno de ligações directas 

entre ficheiros acedidos em períodos de tempo coincidentes, já foi testado com sucesso no âmbito de actividades 

dos utilizadores [61, 62, 63]. Outros exemplos de relacionamento de ficheiros têm a ver com ficheiros anexados 

a um determinado e-mail, que sem dúvida que estão relacionados dentro do contexto desse e-mail, da mesma 

forma que um ficheiro que seja a cópia de outro lhe está directamente ligado ou ficheiros que sejam extraídos de 

um outro comprimido estão relacionados entre si e com o ficheiro a partir do qual foram extraídos.  

Os exemplos descritos anteriormente são tudo potenciais casos de ficheiros directamente ligados a outros, e que 

como tal podem ser úteis para os utilizadores os identificarem e como meios de os obterem através de outros 

com eles relacionados. Contudo os sistemas de ficheiros tradicionais não possuem meios de representar estas 

ligações entre ficheiros (para além dos seus agrupamentos por directorias), como os motores de busca o 

conseguem através de algoritmos especializados. O Stuff I’ve Seen [44], tal como o nome sugere, consegue 

relacionar ficheiros que os utilizadores já tenham acedido, o Haystack [64] permite aos seus utilizadores 

organizar contextualmente objectos – não apenas ficheiros mas também e-mails e páginas da internet - e o 

Beagle++ [65], uma ferramenta de procura de ficheiros que propõe a exploração de informação contextual dos 

ficheiros e classificação dos mesmos, de modo a aproximar a pesquisa de ficheiros local à da internet através de 

motores de busca. Já o Connections [62] e o Confluence [66] conseguem combinar pesquisas baseadas nos 

conteúdos dos ficheiros com a informação contextual destes (incluindo relações temporais com outros ficheiros), 

obtida através do rastreamento de system calls das actividades dos seus utilizadores. 
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2.2.6. Organizações Alternativas de Metadados 

Anteriormente já foi analisado onde os metadados estão guardados nos três sistemas de ficheiros mais utilizados 

mundialmente, chegando também à conclusão de que como as estruturas onde se inserem têm um espaço fixo 

reservado para eles, torna-se difícil acrescentar metadados extra nas mesmas como se de metadados standard se 

tratassem. Como tal, há que estudar outros modos alternativos de organização destes novos metadados para que 

o seu acesso seja essencialmente rápido mas também assegurando que os mesmos se mantêm actualizados. 

Os acessos aos metadados dos ficheiros, por serem pequenos e “populares”, são operações que podem 

influenciar bastante o desempenho dos sistemas de ficheiros [26], e como tal têm de ser cuidadosamente 

analisadas as opções existentes nesta área, de modo a que a implementação adoptada neste projecto não se venha 

a revelar prejudicial no que toca ao desempenho do sistema de ficheiros. 

A organização de metadados, não especificamente em sistemas de ficheiros, é normalmente feita de três modos 

alternativos: guardando os metadados em bases de dados específicas separadas dos ficheiros que descrevem, 

dentro dos próprios ficheiros ou guardando-os perto dos ficheiros, nos mesmos directórios. 

 

 Metadados em Bases de Dados 

Utilizar bases de dados apresenta-se como uma boa opção para manter os novos metadados que se pretendam 

adicionar ao sistema de ficheiros, uma vez que são especializadas em facilitar a pesquisa de informação nelas 

contidas. O sistema de ficheiros TABLEFS [31] é um exemplo de sistema que utiliza esta abordagem de modo a 

melhorar o seu desempenho no que diz respeito aos acessos a metadados. Teoricamente revela-se como uma boa 

hipótese, pois esta centralização dos metadados permitiria pesquisas e acessos rápidos aos mesmos. 

No entanto contém as suas desvantagens que se podem revelar problemáticas. Uma vez que os ficheiros não são 

estáticos – no sentido de não permanecerem sempre nas mesmas localizações em que foram guardados 

inicialmente, nem nos mesmos computadores – e os seus conteúdos também não o serem, esta centralização dos 

metadados tornaria difícil o mapeamento entre os metadados e os ficheiros que descrevem. Esta abordagem 

significaria que sempre que um ficheiro fosse alterado ou movido, o sistema de ficheiros teria de disponibilizar 

um mecanismo de procura dos metadados correspondentes e de actualização da base de dados, que teria de ser 

tão rápido como o da actualização dos metadados de raiz, com o risco dos metadados da base de dados (e 

consequentemente dos ficheiros) ficarem desactualizados. Se um ficheiro for movido de um computador para 

outro haveria os mesmos problemas da actualização da base de dados, com o acréscimo de o computador destino 

poder não disponibilizar a base de dados para armazenar os metadados. Outro factor, se bem que um pouco 

menos técnico, tem a ver com a própria definição dos metadados, que como são dados que descrevem os dados 

dos ficheiros, logicamente torna-se difícil pensar neles como entidades tão longínquas. 
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 Metadados Dentro dos Ficheiros  

Esta alternativa satisfaz o último argumento que desencoraja o armazenamento dos metadados em bases de 

dados, uma vez que deste modo os metadados ficam junto aos dados que descrevem. Com esta solução também 

não haveriam grandes problemas com a integridade dos dados, como referidos com as bases de dados, uma vez 

que o sistema de ficheiros só teria de actualizar um ficheiro, e se o mesmo fosse movido, os metadados - 

contidos no seu conteúdo – seriam movidos com ele. Uma desvantagem desta abordagem tem a ver com a 

pesquisa dos metadados: ao passo que numa base de dados os metadados que satisfizessem determinadas 

propriedades seriam rapidamente encontrados, contrariamente, com esta alternativa, esses metadados teriam de 

ser pesquisados percorrendo a hierarquia de directórios do sistema de ficheiros, numa operação 

comparativamente mais lenta. O facto de os metadados estarem junto aos dados que descrevem dentro do mesmo 

ficheiro pode representar outro problema que tem a ver com a separação dos dados referentes ao conteúdo “real” 

do ficheiro dos próprios metadados cujo objectivo seria descrever esse conteúdo, em alturas em que se 

pretendam analisar somente os últimos. Isto requereria um marcador dentro do próprio ficheiro que assinalasse e 

determinasse a zona dos metadados. Esta abordagem é utilizada em alguns tipos de ficheiros com metadados 

específicos já analisados, como o MPEG3. 

 

 Metadados "Perto" dos Ficheiros 

Com esta abordagem, muito semelhante à anterior, os metadados em vez de serem guardados dentro dos 

ficheiros seriam guardados junto deles na mesma directoria, o que eliminaria o problema de aceder ao conteúdo 

dos ficheiros sempre que se precisasse aceder somente aos metadados, mas mantendo os mesmos problemas 

referentes à sua pesquisa em que seria necessário percorrer a hierarquia do sistema de ficheiros à procura deles. 

Esta alternativa é utilizada no sistema de ficheiros descrito em [32], conseguindo ainda assim bons resultados 

referentes ao desempenho da pesquisa dos mesmos. 

Analisadas estas alternativas, na secção 3 referente à Arquitectura e Implementação do novo sistema será 

referida qual a escolhida para implementar neste trabalho. 

 

2.3. Sistemas de Ficheiros Centrados em Metadados 

Até este ponto foi feito um estudo detalhado de alguns sistemas quanto a características isoladas interessantes 

para o âmbito deste trabalho, como os diferentes modos de organizar ficheiros e de organizar e adicionar 

metadados. Agora serão agora analisados sistemas de ficheiros como um todo que, numa óptica mais geral, 

sejam semelhantes ao trabalho que se pretende desenvolver, ou seja que permitam acesso a ficheiros através dos 

metadados que os descrevem. 

O Semantic File System (SFS) [18] é um trabalho pioneiro na área dos sistemas de ficheiros no sentido de ter 

sido dos primeiros a sugerir a abordagem de acesso a ficheiros em que este trabalho se baseia: através da sua 

semântica em função da sua localização. A semântica de um ficheiro tem a ver com o seu significado, intenção e 

objectivo, e até aqui tem sido referida através do conjunto de metadados dos ficheiros. Nesse sistema, a 
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semântica dos ficheiros é extraída a partir de transdutores específicos de cada tipo de ficheiro, que indexa os seus 

metadados (de forma semelhante à indexação das ferramentas de procura de ficheiros locais referida na secção 

seguinte) quando os ficheiros são criados ou modificados. 

Outra característica pioneira é o conceito de directórios virtuais (virtual directories) que permitem a 

compatibilidade deste sistema semântico com sistemas de ficheiros hierárquicos, através da utilização de 

directórios como vistas temporárias para todos os ficheiros com determinada semântica, permitindo também 

acesso associativo aos ficheiros do sistema. Visto que este sistema de ficheiros foi o primeiro a combinar 

navegação com pesquisa, um utilizador poderia utilizar a linha de comandos num sistema Linux, para através do 

comando “cd ext:txt/author:Alexandre” obter todos os ficheiros TXT criados por ele, num modo que substitui a 

tradicional navegação hierárquica por directórios (comando “cd” permite mudar de directoria) através de uma 

navegação semântica. O resultado desta query seria apresentado num directório virtual cujo nome, neste caso 

"”ext:txt/author:Alexandre", representa o conjunto de todos os ficheiros com essas características, permitindo 

desta forma aos utilizadores um acesso associativo a ficheiros com semântica idêntica. 

Contudo o SF impede que um utilizador possa navegar num directório virtual que obteve através de uma query. 

O sistema de ficheiros [52] tentou resolver isto tornando os directórios virtuais em directórios reais de modo a 

que os utilizadores pudessem navegar neles à vontade, o que pode levar a inconsistências devido à liberdade dos 

utilizadores em poderem escrever algo nesses directórios que seja inconsistente com as queries a partir das quais 

foram criados. 

O Logic File System (LISFS) [15] também propõe o acesso a ficheiros a partir dos seus metadados e foi 

desenvolvido de forma a melhorar as abordagens propostas pelo SFS, permitindo aos utilizadores navegarem 

através dos directórios virtuais que obtiveram a partir de pesquisas booleanas. Isto torna-se possível devido à 

substituição das convencionais localizações e nomes dos ficheiros (pathnames) que passam a ser identificados e 

acedidos através de fórmulas lógicas. 

Ainda que falhem no requisito de adição de metadados de forma transparente para os utilizadores, os sistemas de 

ficheiros Tagsistant [33], TagFS [27] e tagxfs [34] também representam sistemas semelhantes ao que se pretende 

desenvolver. Por serem centrados nos metadados dos ficheiros, em função das suas localizações, estes sistemas 

de ficheiros permitem aos utilizadores aceder a ficheiros a partir de tags (termos que os descrevam), definidos 

por eles próprios. 

 

2.4. Sistemas de Pesquisa de Ficheiros Locais 

A pesquisa eficiente de ficheiros nos computadores pessoais pode ser encarada como uma das características 

com mais margem de progressão dentro do processo evolutivo dos sistemas de ficheiros [55], mas actualmente, a 

verdade é que pesquisar um ficheiro localmente no espaço pessoal dos dispositivos computacionais dos 

utilizadores, acaba muitas vezes por se tornar num processo mais difícil, demoroso e com piores resultados do 

que pesquisar pelo mesmo ficheiro na internet [35, 57]. Este problema tem vindo a ser resolvido através do 

desenvolvimento de aplicações de procura de ficheiros locais, conhecidas como desktop search applications, que 

representam uma alternativa viável não só na medida de permitir aos utilizadores procurar ficheiros nos seus 
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computadores pessoais quando as suas localizações são desconhecidas, mas também como ferramentas 

alternativas para lhes aceder mais rapidamente. 

A capacidade de procura de ficheiros com base nos seus metadados tem sido referida como um dos principais 

objectivos deste trabalho, de modo a dar aos utilizadores uma maior flexibilidade de acesso aos seus ficheiros 

para além dos seus nomes e localizações, utilizando outro conhecimento que possuam acerca dos mesmos e 

esteja representado nos seus metadados. Actualmente esta pesquisa de ficheiros a partir dos seus metadados é 

permitida em várias desktop search applications, algumas delas disponibilizadas pelos próprios sistemas 

operativos, reconhecendo talvez a importância dos mesmos para referenciar ficheiros. 

No sistema operativo Windows 7, com o sistema de ficheiros NTFS, é disponibilizado o Windows Search [36]; o 

OS X, sistema operativo da Apple, com o sistema de ficheiros HFS+, disponibiliza o Spotlight [37]; o Beagle 

[38] representa uma alternativa open-source equivalente às anteriores para sistemas operativos Linux. Todas 

estas aplicações, incluindo outras como o Google Desktop [39], Tracker [40], Strigi [41] ou Recoll [42], 

conseguem pesquisar ficheiros não só através dos seus metadados mas também do seu conteúdo (se contiver 

texto) e até mesmo de e-mails e contactos da agenda pessoal de um utilizador. 

Se noutros tempos estas ferramentas não correspondiam às necessidades dos utilizadores devido ao elevado 

tempo de procura de ficheiros, hoje em dia isso não acontece devido ao facto destas ferramentas indexarem 

automaticamente os ficheiros dos utilizadores – incluindo os seus metadados e conteúdo – em bases de dados 

especializadas que, apesar do espaço adicional que ocupam com estes índices, acabam por compensar devido à 

rapidez de pesquisa dos ficheiros e sua apresentação aos utilizadores. Ainda assim foram desenvolvidos sistemas 

como o Glimpse [43] ou o Stuff I’ve Seen [44] que tentam diminuir o espaço ocupado com a indexação, 

permitindo um bom desempenho da pesquisa de ficheiros. 

No entanto, embora sejam ferramentas poderosas no que toca à localização e acesso directo a ficheiros, as 

desktop search applications são ainda vistas como último recurso a utilizar pelos utilizadores depois de tentarem 

encontrar ficheiros manualmente, correndo cascatas de directórios sem sucesso – talvez por força de hábito, 

talvez por desconhecimento das propriedades de procura com base em metadados e conteúdo de ficheiros, ou 

talvez ainda porque os metadados guardados pelos sistemas de ficheiros não sejam suficientemente poderosos 

para poderem expressar e descrever o conhecimento que tenham sobre os ficheiros que procuram. É acreditando 

nesta última hipótese, e tentando resolvê-la, que este trabalho propõe acrescentar metadados que descrevam 

melhor os ficheiros dos utilizadores, encorajando-os a utilizar estas ferramentas como um modo eficaz e 

alternativo para acederem aos seus ficheiros. 

Na secção 3, referente à Arquitectura e Implementação do Sistema de Ficheiros com Histórico, será descrita a 

desktop search application desenvolvida com a capacidade de pesquisa de ficheiros a partir dos metadados 

recolhidos. 
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2.5. Mecanismos de Intercepção de Informação 

Alguns dos sistemas de ficheiros até aqui referidos, incluindo Semantic File System e o LISFS, na realidade 

funcionam como complementos a sistemas de ficheiros já existentes (nos dois casos referidos, de sistemas de 

ficheiros do Linux), em que são montados no topo dos mesmos tirando partido das capacidades desses sistemas 

de ficheiros locais, nomeadamente para armazenar informação. Por este motivo são denominados de Sistemas de 

Ficheiros Virtuais, uma vez que actuam como camadas de abstracção entre as aplicações e os sistemas 

operativos, tendo a capacidade de interceptar as chamadas feitas aos sistemas de ficheiros locais/nativos. 

Tal é permitido através do uso de ferramentas como o FUSE [45] (para Linux), o Callback File System [46] 

(Windows) ou o OSXFUSE [47] (OS X), que permitem a utilizadores não privilegiados a criação de sistemas de 

ficheiros em espaço de utilizador (ou userspace), sem terem de editar código núcleo dos sistemas operativos, e 

dando aos developers de novos sistemas de ficheiros um modo simples de intercepção de system calls para a 

realização das operações pretendidas nos seus sistemas de ficheiros. 

No âmbito do que se pretende desenvolver, estas ferramentas podem-se revelar bastante úteis não só pelo facto 

de não ser necessário manipular código núcleo dos sistemas operativos e respectivos modos de armazenamento e 

recuperação de dados já implementados nos sistemas de ficheiros nativos, mas também como mecanismos 

complementares para a obtenção e manipulação transparente dos novos metadados que se pretendem acrescentar 

ao Sistema de Ficheiros com Histórico. Ao permitirem a definição de código em userspace, mecanismos como o 

FUSE podem ser utilizados para, nas alturas em que os utilizadores realizem operações sobre os seus ficheiros e, 

ao mesmo tempo que os metadados standard sejam actualizados, se perceba que operações estão a ser realizadas 

e os novos metadados que se pretendem adicionar também sejam recolhidos e actualizados, recorrendo aos 

componentes responsáveis pela intercepção de chamadas aos sistemas de ficheiros locais. 
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3. Arquitectura e Implementação 

Analisados diferentes sistemas, as suas características, ferramentas e utilidades, bem como as vantagens e 

dificuldades inerentes das suas funcionalidades, nesta secção será apresentada a solução para o problema descrito 

inicialmente, de criar um sistema de ficheiros com a capacidade de associar metadados descritivos adicionais aos 

ficheiros dos utilizadores (representando os seus históricos), bem como uma ferramenta de pesquisa local capaz 

de localizar ficheiros a partir dos novos metadados recolhidos, tendo em conta todo o estudo realizado antes.  

Inicialmente serão enumerados os principais requisitos do novo sistema, de modo a que se possa ter uma ideia 

clara do que é esperado em termos de funcionalidades, sendo também explicada a arquitectura que permite 

satisfazê-los, como solução desenvolvida funciona e o modo como as suas diferentes partes interagem entre si, 

fornecendo a funcionalidade e características que representam o Sistema de Ficheiros com Histórico como um 

todo para os utilizadores. 

Na subsecção seguinte serão analisados quais os metadados adicionais que são recolhidos e associados aos 

ficheiros, o porquê da sua intercepção, bem como exemplos práticos da sua utilidade para os utilizadores.  

Finalmente serão apresentadas as funcionalidades e características relevantes que tornam o novo sistema de 

ficheiros único e interessante para os utilizadores, bem como informação importante quanto ao seu 

funcionamento e implementação, nomeadamente ao nível da intercepção e alocação da nova informação 

descritiva e da pesquisa de ficheiros através dela. 

 

3.1. Requisitos e Estrutura do Sistema 

Tal como enunciado ao longo do trabalho, o principal objectivo deste trabalho seria o de disponibilizar para os 

utilizadores um conjunto de nova informação adicional sobre os seus ficheiros que fosse de certa forma 

representativa dos seus históricos, na medida de permitir uma melhor descrição dos mesmos, dos contextos em 

que se inserem e das interacções de que foram alvo. 

Contudo a nova informação descritiva que se pretendia associar aos ficheiros, para além de fornecer aos 

utilizadores um aprofundamento do conhecimento que teriam em relação aos mesmos, permitir-lhes-ia também 

pôr esse conhecimento adquirido “em prática” para ajudá-los a encontrar e aceder facilmente a esses ficheiros, 

revelando-se assim de grande utilidade para os utilizadores para além do seu valor descritivo inerente. 

 

Requisitos Funcionais 

Como tal, para implementar estes objectivos, o Sistema de Ficheiros com Histórico seria desenvolvido em torno 

dos três requisitos funcionais enumerados de seguida, que definiriam as principais capacidades do mesmo: 

- Obtenção de nova informação sobre os ficheiros: o sistema deveria ter a capacidade de obter um conjunto de 

nova informação descritiva sobre os ficheiros, de um modo transparente para os utilizadores; 
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- Armazenamento da informação adquirida: após a obtenção da nova informação, o sistema deveria conseguir 

armazená-la de modo a que os utilizadores a pudessem consultar ou utilizar posteriormente; 

- Capacidade de pesquisa de ficheiros através da nova informação: deveria ser possível para os utilizadores 

localizar e aceder aos seus ficheiros através da nova informação descritiva recolhida e armazenada pelo sistema. 

 

Requisitos Não-Funcionais 

Já em termos de requisitos não-funcionais, foram também depurados três principais que permitiriam ditar os 

critérios de avaliação do Sistema de Ficheiros com Histórico, como forma de garantir a sua qualidade. São eles 

requisitos de: 

- Performance: garantir um bom desempenho do sistema, no que diz respeito às operações realizadas pelos 

utilizadores sobre o mesmo; 

- Consistência de dados: garantir que a nova informação recolhida e armazenada pelo novo sistema, para além de 

ser correcta, mantém sempre a consistência; 

- Usabilidade: garantir que o sistema é de fácil aprendizagem e utilização por parte dos utilizadores, 

nomeadamente no que diz respeito às operações de pesquisa de ficheiros através da nova informação recolhida 

pelo mesmo. 

 

Estes últimos requisitos serão melhor analisados na secção 4, refente à Avaliação do sistema, na qual serão 

realizados testes específicos para verificar até que ponto são satisfeitos pela versão final do Sistema de Ficheiros 

com Histórico. Para já será dado mais ênfase aos requisitos funcionais uma vez que nesta secção serão analisadas 

as funcionalidades do sistema e a sua implementação. Ainda assim seria este conjunto total de seis requisitos que 

influenciaria todo o desenvolvimento do novo sistema, sendo cada escolha realizada a nível de implementação 

ponderada e realizada em torno dos mesmos, para garantir o cumprimento de cada um. 

 

Estrutura 

Em termos de implementação, o Sistema de Ficheiros com Histórico foi desenvolvido tirando o máximo proveito 

do estudo dos vários sistemas analisados na secção 2. Este não foi implementado como um novo sistema de 

ficheiros de raiz, sendo apenas implementadas as funcionalidades de recolha de novos metadados, análise, 

tratamento e alocação dos mesmos, bem como de pesquisa de ficheiros através destes dados, funcionalidades 

essas que serão descritas mais pormenorizadamente ao longo desta secção, e que juntas funcionariam como uma 

extensão de um outro sistema de ficheiros nativo. Assim o novo sistema desenvolvido pode ser descrito como 

um sistema de ficheiros virtual tal como o Logic File System e o SFS, na medida em que funcionaria como uma 

camada de abstracção no topo de um outro sistema de ficheiros, o sistema nativo, esse sim responsável pelas 

operações padrão dos sistemas de ficheiros como as de abrir, escrever, ler e armazenar ficheiros. O novo sistema 

actuaria como uma vista alternativa para o sistema de ficheiros local, através da qual os utilizadores poderiam 

manipular os seus ficheiros naturalmente – através das funções do sistema de ficheiros nativo - e com recurso às 
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novas funcionalidades do Sistema de Ficheiros com Histórico, que interagiriam naturalmente sem que os 

utilizadores se pudessem aperceber da introdução de uma nova camada no topo do sistema de ficheiros nativo. 

Quanto ao sistema de ficheiros nativo adoptado, foi escolhido o ext4 do Linux devido não só à sua 

particularidade de permitir a definição praticamente ilimitada de metadados junto aos ficheiros através dos 

extended attributes (como visto na secção 2.2.3) mas também à sua grande integração com a ferramenta FUSE, 

cujo propósito será descrito adiante, mas já previamente analisado na secção 2.5.  

Do ponto de vista mais técnico, a abordagem de implementação escolhida permitiria a definição de nova 

funcionalidade sem a necessidade de alterações de código ao nível do kernel, e evitaria a redefinição das 

operações básicas dos sistemas de ficheiros (o que também requereria alteração de código de núcleo e toda a 

complexidade e possíveis falhas de segurança que daí advêm), funcionando assim como uma extensão da 

funcionalidade do sistema nativo; do ponto de vista de usabilidade, esta escolha em nada prejudica a experiência 

dos utilizadores com o sistema e os seus ficheiros, isto porque seria desenvolvido de modo a garantir que as 

operações realizadas entre o novo sistema e o nativo fossem realizadas de um modo uniforme, sem que estes 

notassem que estariam a interagir com um sistema de ficheiros virtual em vez de um sistema de ficheiros 

tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 4 apresentada acima representa uma visão simplista da arquitectura do Sistema de Ficheiros com 

Histórico, permitindo perceber como os vários componentes que o compõem interagem entre si. Como se pode 

observar no esquema, o sistema é composto pelas seguintes partes que serão descritas de seguida: Módulo de 

Metadados, Base de Dados MySQL, Ferramenta de Pesquisa de Ficheiros, Biblioteca de Comandos Extra e 

FUSE, sendo que este último não representa um componente desenvolvido mas sim utilizado, e de extrema 

importância para o funcionamento do sistema, cuja introdução no esquema da arquitectura do novo sistema é 

indispensável para explicar o seu funcionamento do novo sistema como um todo. 

Figura 1 – Componentes da Arquitectura do Sistema de Ficheiros com 
Histórico 
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FUSE – Em primeiro lugar interessa falar desta ferramenta, pois é ela que permite a interacção entre o novo 

sistema de ficheiros virtual e o nativo. Como será descrito com mais detalhe ao longo da próxima secção, a base 

deste projecto assenta fortemente na interacção e no tratamento de chamadas sistema (ou system calls, como são 

referidas na maioria das vezes), que representam mecanismos utilizados pelos programas para interagir com a 

funcionalidade disponibilizada pelos sistemas operativos, fazendo chamadas a serviços, como por exemplo, de 

escrita (system call write()), leitura (read()) ou abertura (open()) de ficheiros, que estão definidos no núcleo (ou 

kernel) do sistema onde se inserem.  

Tal como dito antes, o novo sistema representa um sistema de ficheiros virtual que se assenta no topo de um 

outro nativo, conseguindo interceptar as chamadas que são feitas aos seus serviços por parte dos programas com 

que os utilizadores interagem, sendo que essa intercepção de system calls só seria possível no novo sistema 

através da ferramenta FUSE. 

O FUSE é um mecanismo amplamente utilizado por developers pois permite desenvolver sistemas de ficheiros 

de um modo simples, não tendo estes a necessidade de perceber detalhadamente o funcionamento interno de um 

sistema de ficheiros nem terem de manipular código no kernel do sistema, oferecendo uma plataforma estável 

para o funcionamento e implementação de novos sistemas de ficheiros em espaço utilizador. 

É através desta ferramenta que uma das funções base do novo sistema - a obtenção da nova informação 

descritiva que ficará associada aos ficheiros - é possível, ao permitir a intercepção e análise de system calls ao 

sistema operativo, despoletadas pelas interacções entre os utilizadores e os seus ficheiros como forma de 

interpretá-las e perceber que novos metadados obter posteriormente. 

 

Módulo de Metadados – Tal como o nome indica, é responsável por toda a funcionalidade relacionada com os 

novos metadados atribuídos aos ficheiros. Desde a intercepção destes novos dados, análise e tratamento até à 

alocação dos mesmos juntos aos ficheiros que descrevem, esta representa talvez a parte mais importante do novo 

sistema pois é nesses metadados, e na utilidade que podem apresentar para os utilizadores, que este trabalho se 

baseia. Como tal, todas as interacções dos utilizadores com os seus ficheiros passaram necessariamente por este 

módulo. 

Esta nova informação dos metadados é obtida de diferentes modos e de diferentes origens consoante o tipo de 

metadados pretendido, como se verá mais detalhadamente na parte de implementação na secção 3.3.1, sendo que 

as funções de intercepção de metadados aconteceriam após a intercepção de determinadas system calls por parte 

do FUSE, que seriam uma parte decisiva para definir quais os metadados a obter e posteriormente alocar.  

A fase de alocação da nova informação (secção 3.3.2) ocorreria naturalmente após a fase inicial de recolha e 

tratamento dos dados, e seria nela que os metadados seriam não só guardados junto aos ficheiros que descrevem 

(nos extended attributes dos seus inodes), mas também numa nova estrutura inserida no sistema (Base de Dados 

MySQL), descrita de seguida. 
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Base de Dados MySQL – Este componente representa uma base de dados relacional open-source MySQL, cuja 

responsabilidade passaria por manter persistentemente a associação entre cada ficheiro (representado em cada 

entrada através do seu nome) e os seus novos metadados recolhidos pelo Módulo de Metadados.Na realidade, e 

visto que a solução desenvolvida manteria os metadados junto aos ficheiros através da utilização de extended 

attributes, a introdução desta base de dados viria seguir propósitos de usabilidade para os utilizadores, visto que 

permitiria uma apresentação mais rápida dos resultados das suas pesquisas de ficheiros.  

Tal como a figura 4 sugere, os utilizadores não interagem nem manipulam directamente a base de dados: esta é 

apenas modificada pelo Módulo de Metadados que ao interceptar nova informação, para além de a guardar junto 

aos ficheiros que descreveriam, altera também a base de dados, actualizando as entradas correspondentes aos 

ficheiros com a nova informação recolhida. Através da nova Ferramenta de Pesquisa de Ficheiros, as pesquisas 

realizadas pelos utilizadores são redireccionadas para esta nova base de dados, evitando assim que as pesquisas 

fossem feitas percorrendo todo o sistema de ficheiros hierárquico nativo e permitindo uma apresentação de 

resultados muito mais rápida. 

Com esta nova base de dados também se pretendia garantir uma organização relacional dos ficheiros, tal como 

estudado na secção 2. Contudo esta base de dados apenas simularia a organização relacional dos ficheiros uma 

vez que sendo o Sistema de Ficheiros com Histórico um sistema de ficheiros virtual, os ficheiros continuariam 

“fisicamente” armazenados no sistema de ficheiros hierárquico sendo referenciados através dos seus nomes pela 

base de dados introduzida com essa informação. 

 

Ferramenta de Pesquisa de Ficheiros – Esta nova ferramenta não representaria uma desktop search application 

comum, sendo o componente com a responsabilidade de intermediar as interacções entre os utilizadores e o 

Sistema de Ficheiros com Histórico, representando assim um papel fulcral no que toca ao acesso a ficheiros por 

parte dos utilizadores.  

Como foi dito antes, é esta nova ferramenta que “comunica” com a Base de Dados MySQL, traduzindo as 

pesquisas realizadas pelos utilizadores em queries SQL que lhes seriam passadas numa nova sintaxe expressiva e 

simplista, facilitando o processo de procura de ficheiros por parte dos utilizadores que não necessitam de 

conhecimentos ao nível linguagens típicas de bases de dados relacionais para poderem aceder à informação que 

pretendem. Como tal, os utilizadores podem utilizar esta nova Ferramenta de Pesquisa de Ficheiros para fazer 

pesquisas intuitivas e baseadas nas suas narrativas utilizadas para descrever os ficheiros que procuram, através 

dos vários metadados recolhidos. Através dela, os utilizadores podem pesquisar através dos vários metadados 

recolhidos pelo novo sistema, obtendo como resultado (também o mais simples possível) apenas os nomes dos 

ficheiros que fizessem correspondência das propriedades pesquisadas - sabendo que os nomes devolvidos são 

também compostos pela sua localização, o que facilita bastante o posterior acesso aos mesmos. Esta ferramenta, 

bem como o seu funcionamento e implementação serão descritos pormenorizadamente na secção 3.3.3 deste 

trabalho. 

 

Biblioteca de Comandos Extra – Este componente representa um conjunto de novos comandos úteis que os 

utilizadores podem utilizar directamente para tirar proveito da funcionalidade desenvolvida, da informação que 
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seria recolhida e associada aos ficheiros e do próprio Sistema de Ficheiros com Histórico. Estes comandos, e as 

suas funções no sistema, serão apresentados com mais detalhe na secção 3.3.5. Embora não represente um 

componente chave do novo sistema, uma vez que não influencia o seu funcionamento correcto, esta biblioteca 

pode-se revelar de grande utilidade para os utilizadores e para melhorar as suas experiências no sistema 

desenvolvido, pelo que se aconselha o seu uso como forma de tirar o máximo partido do Sistema de Ficheiros 

com Histórico. 

 

Apresentada uma visão da arquitectura do Sistema de Ficheiros com Histórico, nas próximas subsecções será 

feita uma “desconstrução” da mesma para se perceber o seu funcionamento e implementação a um nível mais 

minucioso, sendo que na subsecção que se segue será ainda feito o levantamento dos metadados recolhidos pelo 

novo sistema, explicando e exemplificando o modo como podem ser úteis para os utilizadores. 

 

3.2. Metadados Adicionais 

Na secção 2 foi visto que a utilização de elementos específicos de narrativas dos utilizadores para referenciar os 

seus ficheiros poderiam ser uma boa abordagem para perceber os tipos de informação que valeriam a pena 

armazenar no novo sistema, visto que concederia aos utilizadores uma maior variedade de informação para os 

identificar relativamente aos seus contextos. Também se concluiu que alguma dessa informação já se encontra 

actualmente armazenada nos sistemas de ficheiros estudados na forma de metadados (nome, tipo, autor do 

ficheiro, timestamps) e que outra poderia ser impossível de acrescentar transparentemente para os utilizadores 

(eventos pessoais) ou realisticamente (eventos do mundo-real). Tendo isto em conta, de seguida serão descritos 

os metadados que foram considerados como os mais interessantes e relevantes das narrativas estudadas. 

 

Documentos Associados - Anteriormente já foi analisado a importância do contexto dos ficheiros para os 

utilizadores, não só para poder organizá-los e identificá-los, mas como potencial modo de os obter. Assim 

considerou-se que seria útil associar informação do contexto aos metadados dos ficheiros, através do nome de 

outros ficheiros que de alguma forma pudessem estar relacionados. No entanto o “relacionamento” entre 

ficheiros representa uma definição ambígua e difícil no âmbito computacional, e como tal foram considerados 

dois tipos diferentes, sendo que apenas um deles acabou por se revelar viável para desenvolver, como se 

justificará de seguida. 

O primeiro, não desenvolvido, representa um relacionamento espacial, ou seja dos ficheiros que se encontram no 

mesmo local (entenda-se directoria), sendo obviamente útil para utilizadores que não se lembrassem do nome de 

um ficheiro que procuravam, mas que por outro lado se lembravam do nome de outro que em algum momento 

tenha estado na mesma directoria daquele que procuravam. No entanto, dois problemas foram identificados nesta 

abordagem, sendo que o primeiro tem a ver com uma questão de probabilidades – se um utilizador não se lembra 

do nome do ficheiro que procura, a probabilidade de se lembrar do nome de outro na mesma directoria seria 

muito baixa. Mesmo que isto se verificasse, um utilizador rapidamente pesquisaria o nome do ficheiro cujo nome 

se lembrava, acedendo facilmente à directoria onde o que procurava estaria guardado. Contudo se o ficheiro de 
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que estava à procura já não estivesse nessa localização, realmente poderia valer a pena ter este relacionamento 

espacial associado aos ficheiros, pois seria guardado um histórico de todos os ficheiros que tenham pertencido à 

mesma directoria que a sua, sendo assim facilitado o seu acesso a utilizadores que se lembrassem do nome de 

qualquer outro ficheiro que possa ter estado na mesma localização. Por esta razão – e apesar de ser considerada 

uma característica interessante no âmbito do sistema desenvolvido - foi descartada a implementação do 

relacionamento espacial, sendo assim considerado que ficheiros associados entre si são aqueles que são acedidos 

ao mesmo tempo – ou seja, que tenham um relacionamento temporal. Segundo o “princípio da localidade 

temporal”, ficheiros acedidos ao mesmo tempo têm elevadas probabilidades de estarem relacionados entre si de 

acordo com uma determinada tarefa realizada por um utilizador num dado momento. 

Esta relação, ainda que represente uma boa pista para os utilizadores acederem aos seus ficheiros através do 

nome de outros com eles relacionados, ou seja acedidos ao mesmo tempo, também apresenta alguns problemas. 

Um deles tem a ver com o facto de que com este método se poderem estar a guardar nomes de ficheiros que não 

sigam o “princípio da localidade temporal”, ou seja, ainda que estejam abertos no mesmo espaço de tempo, os 

ficheiros acedidos não estejam directamente relacionados entre si, não se inserindo no mesmo contexto que 

outros que se enquadram numa tarefa realizada por um utilizador num dado instante. Ainda assim, apesar deste 

problema, foi implementada esta propriedade pois considerou-se mais vantajosa do que problemática. No novo 

sistema esta característica é guardada no extended attribute com o nome “related”. 

 

Trocas - Este novo metadado refere-se aos utilizadores que já possuíram os ficheiros, mais especificamente, 

aqueles que os tenham editado. Esta escolha, de apenas guardar aqueles que tenham escrito e não apenas lido os 

ficheiros, tem a ver com o facto de que com esta abordagem se está a limitar a quantidade de informação 

adicionada aos “extended attributes” e por ser mais útil ter conhecimento de quais os utilizadores que tenham 

modificado o conteúdo de um ficheiro, do que apenas lido, o que, por ser mais comum e abrangente, poderia 

sobrecarregar a quantidade de informação adicionada aos extended attributes, sendo um custo que se dispensaria 

face à utilidade que esta informação poderia ter para os utilizadores. No novo sistema esta característica é 

guardada no extended attribute com o nome “users”. 

 

Nomes Antigos - Este novo metadado representa uma lista referente aos diferentes nomes que um ficheiro já 

tenha possuído no passado. A utilidade desta informação tem a ver com o facto de que um utilizador, lembrando-

se de um nome que um dado ficheiro tenha tido noutro instante, pode facilmente encontrá-lo e acedê-lo ainda 

que não se trate do seu nome actual. Como tal, com este novo metadado, os utilizadores não têm necessariamente 

de identificar os ficheiros pelos seus nomes actuais, mas apenas como uma (ou mais) das várias entradas do seu 

histórico de nomes passados. No novo sistema esta característica é guardada no extended attribute com o nome 

“names”. 
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Locais - Esta característica, no estudo das narrativas analisadas antes, apenas se referia à localização física dos 

utilizadores, mas neste âmbito considerou-se interessante analisar a localização dos próprios ficheiros. Contudo, 

esta característica avaliada a nível dos ficheiros dos utilizadores também pode ser um pouco ambígua, no sentido 

de haver vários tipos de localização a considerar, e como tal quatro foram implementados: 

Directorias Antigas – Seguindo a mesma lógica do metadado anterior que armazena nomes antigos dos 

ficheiros, este atributo memoriza as diversas directorias onde estes já tenham sido armazenados.  

Máquinas - Este metadado representa a localização de um ficheiro em termos dos nomes dos 

computadores onde já foram armazenados e editados. 

Coordenadas - Este atributo diz respeito à localização geográfica dos ficheiros (a localização física dos 

utilizadores referida nas narrativas) não só em termos das suas coordenadas, mas também, para melhor 

leitura e compreensão dos utilizadores, do país e cidade onde esses ficheiros foram editados. 

Sites - Representa a localização, neste caso na internet, a partir do site de onde foram feitos downloads 

dos ficheiros, caso tal tenha acontecido. 

 

No novo sistema estas quatro características são guardadas nos extended attributes com os nomes, 

respectivamente, “folders”, “hosts”, “locations” e para os sites, que são representados por dois atributos (mais 

adiante explicado porquê) de nomes “xdg.origin.url” e “xdg.referrer.url”. 

Estas diferentes noções de localização podem ser úteis para os utilizadores, cada uma do seu modo específico. 

Através do atributo responsável por guardar as diferentes directorias onde os ficheiros tenham sido armazenados, 

utilizadores que não se recordem da pasta actual onde o ficheiro que procuram se encontra nesse momento 

podem recorrer ao nome de directorias anteriores onde se lembrem de ter o ficheiro guardado em algum 

momento para o ajudar a localizá-lo. De outro ponto de vista, enquanto que para determinados utilizadores a 

localização geográfica pode ser mais facilmente recordada e recorrente no que toca às pesquisas de ficheiros 

neste novo sistema, a localização referente ao nome das máquinas onde os ficheiros foram editados pode não só 

ser vista como uma versão “mais computacional” desse local geográfico, mas também como uma especificação 

do mesmo. Por exemplo, enquanto no extended attribute “locations” está informação útil para distinguir entre 

locais geográficos que um utilizador possa interpretar como editados em casa ou no trabalho, o extended 

attribute “hosts” oferece uma especificação dessa informação, pois permite perceber entre que máquinas os 

ficheiros foram editados nesses locais – na localização geográfica interpretada como a sua habitação, os “hosts” 

permitem distinguir os diferentes computadores onde os ficheiros foram editados na sua casa; na localização 

referente ao seu local de trabalho, os “hosts” podem ser úteis para distinguir entre os diferentes departamentos 

onde os ficheiros foram editados, dependendo dos diferentes nomes das máquinas presentes em cada 

departamento. A informação referente aos “sites” de onde os ficheiros foram descarregados, para além de 

representar outra abstracção de mais um tipo de localização de onde esses ficheiros já estiveram, pode ser útil 

também para distinguir entre ficheiros criados pelos utilizadores ou descarregados da internet. Também podem 

ser usados, dependendo dos links guardado, para perceber se o ficheiro foi descarregado a partir do e-mail 

pessoal de um utilizador, tratando-se assim de um attachement de um e-mail específico, que seguindo esse link 

guardado lhe pode aceder, permitindo assim uma correspondência entre os ficheiros do seu computador e os seus 
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e-mails. Os links destes extended attributes também podem obviamente ser usados como um modo de acesso 

fácil aos sites a partir dos quais os utilizadores obtiveram os ficheiros, servindo como um modo alternativo de 

memorização desses url’s para poderem voltar a visitá-los posteriormente. 

 

Edições - Neste novo atributo é contabilizado o número total de vezes que os ficheiros tenham sido editados ao 

longo dos seus ciclos de vida. Com ele os utilizadores podem pesquisar os seus ficheiros através de intervalos de 

valores (como será explicado na secção 3.3.3) aproximados daquele que é guardado neste atributo. Assim as 

pesquisas através deste metadado são facilitadas e incentivadas pois os utilizadores não precisam 

necessariamente de saber o número exacto de vezes que editaram determinado ficheiro para o poderem localizar. 

Outra utilidade desta propriedade é que se pode permitir perceber, por exemplo, quantas vezes foi um ficheiro 

editado desde a última vez que um utilizador se lembre de o ter modificado, podendo assim controlar se mais 

alguém alterou o seu conteúdo. No novo sistema esta característica é guardada no extended attribute com o nome 

“edits”. 

 

Aplicações - Este metadado representa os programas, aplicações e até comandos do sistema operativo que já 

acederam aos ficheiros. Tal como muitos dos outros metadados acrescentados ao novo sistema, a utilidade deste 

atributo vai para além do que possa parecer óbvio inicialmente, pois para lá de permitir aos utilizadores 

encontrar os seus ficheiros através dos nomes de programas que se lembrem de ter usado para aceder aos 

ficheiros que procuram, o conteúdo que é guardado neste metadado pode ser muito valioso por poder representar 

um verdadeiro histórico dos ficheiros no sentido em que, uma análise cuidada da informação armazenada pode 

revelar acontecimentos que não estão explicitamente associados aos ficheiros. Por exemplo, um ficheiro que 

tivesse nesta propriedade do seu histórico o nome de uma aplicação como o Outlook [48] ou o Mozilla 

Thunderbird [49] daria indícios aos utilizadores que teria sido enviado ou recebido por e-mail; um ficheiro com 

o nome do comando “cp” neste atributo, dir-lhes-ia que este já foi copiado no passado; uma fotografia que 

tivesse nesta propriedade o nome da aplicação Photoshop [50] poderia esclarecer um utilizador que tivesse 

dúvidas se a fotografia seria original ou manipulada, que se tratava da última hipótese - se bem que a 

propriedade anterior, ao contabilizar número de edições dos ficheiros, também pudesse ser igualmente útil neste 

cenário hipotético. No novo sistema esta característica é guardada no extended attribute com o nome 

“programs”. 

Este atributo, bem como os restantes introduzidos no novo sistema, exemplifica diferentes alternativas de como 

os utilizadores os podem usar e como podem interpretar a informação associada aos extended attributes dos 

ficheiros, não apenas para os ajudar na pesquisa dos mesmos, mas também como modo de obtenção de mais 

informação não representada explicitamente nem pelo sistema nem pelos utilizadores. 
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3.3. Funcionalidades e Implementação 

Até este ponto foram analisados alguns dos pontos-chave deste projecto, desde uma visão alto nível do sistema 

através da sua arquitectura e do modo como as suas partes interagem entre si para garantir as funcionalidades 

descritas a nível de requisitos funcionais, bem como uma análise dos metadados recolhidos pelo sistema e as 

vantagens que podem trazer aos utilizadores do novo sistema. Resta agora apresentar o conjunto de 

funcionalidades que caracterizam o Sistema de Ficheiros com Histórico, que para além de permitirem o seu 

correcto funcionamento, em certos casos também servem para melhorar a experiência de utilização para os 

utilizadores, fornecendo-lhes um conjunto de novas características que lhes permitem tirar o máximo proveito do 

novo sistema.  

Ao longo desta secção, para cada funcionalidade apresentada será também analisada a forma como foi 

implementada de modo a fornecer uma descrição mais técnica e baixo-nível do sistema, que contraste com a 

visão mais ampla realizada até este ponto.  

Importa ainda referir que toda a funcionalidade do novo sistema, desde o Módulo de Metadados à Ferramenta de 

Pesquisa de Ficheiros, foi desenvolvida na linguagem de programação C por ser a ideal para lidar com código 

baixo-nível, como é o caso no desenvolvimento de sistemas de ficheiros. 

 

3.3.1. Intercepção de Metadados 

A intercepção de informação é a principal característica deste trabalho, uma vez que é essa informação que será 

utilizada para caracterizar os ficheiros e os contextos em que se inserem do modo mais completo e detalhado 

possível, permitindo aos utilizadores utilizarem-na posteriormente para localizar os seus ficheiros. 

 

Solução Escolhida vs. Utilização de Cache 

À partida existiam várias formas de realizar a intercepção da informação pretendida mas a escolhida foi a de 

implementar a intercepção de dados dependendo do tipo de operação realizada pelos utilizadores sobre os 

ficheiros, e no momento de tal ocorrência. Isto porque nem toda a informação, diferente e específica para cada 

novo metadado, poderia ser obtida da mesma forma nem através dos mesmos meios e assim, conforme a 

operação que estivesse a ser realizada sobre determinado ficheiro, o sistema saberia que tipo de informação teria 

de adquirir, para que metadados e como fazê-lo, e só iria adquirir esses dados específicos durante a realização da 

própria operação que os utilizadores estivessem a efectuar sobre os ficheiros - e como resultado da mesma. 

Contudo, esta solução apresenta o problema de introduzir custos no sistema devido ao tempo e recursos 

adicionais necessários para completar uma operação, tendo em conta que a intercepção dos novos dados 

adicionais passaria a fazer parte da sua execução. Este método, de restringir e especificar o tipo de informação 

que seria recolhida pelo tipo de operação realizada sobre os ficheiros, vem trazer outro problema: sempre que 

determinada operação seja realizada por um utilizador é desencadeado o mecanismo de intercepção da 

informação específica para determinado(s) metadado(s), correndo-se assim o risco de se estar a obter informação 

que pode já estar associada aos ficheiros pelo facto dessa operação já ter sido realizada sobre os mesmos 
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previamente. Esse rico aumenta quanto maior seja frequência com que as mesmas operações sejam realizadas 

sobre os mesmos ficheiros em reduzidos espaços de tempo. Este problema, de interceptar informação já presente 

nos metadados dos ficheiros, é relevante no contexto deste trabalho porque há que se ter em conta não só as 

limitações em relação ao espaço disponível em cada metadado (como será analisado mais detalhadamente em 

secções seguintes), mas também a utilidade e legibilidade dos dados associados aos ficheiros para os 

utilizadores, razões pelas quais não convém ter no novo sistema informações repetidas para os mesmos 

metadados referentes aos mesmos ficheiros. Isto significa que tal informação repetida terá de ser descartada, 

traduzindo-se assim na introdução de custos no sistema, neste caso desnecessários, para a obtenção de 

informação que ultimamente acabaria por não ficar associada aos ficheiros. 

Uma das alternativas consideradas para contornar os custos descritos, da realização da intercepção de dados 

durante a ocorrência de operações desencadeadas sobre ficheiros e de descartar informação repetida nos mesmos 

metadados, seria a introdução de uma cache com a capacidade de manter a informação interceptada durante 

determinados períodos de tempo. Com esta solução seria desencadeado um mecanismo de intercepção 

automática de informação para cada novo metadado em intervalos de tempo predefinidos, informação essa que 

seria mantida na cache que seria consultada pelos ficheiros quando determinadas operações fossem realizadas 

sobre eles, obtendo assim a informação específica para os seus metadados armazenando-a para posteriores 

consultas. Assim, em vez de se realizar a intercepção de informação durante as operações realizadas sobre os 

ficheiros, esta seria feita de tempos a tempos e guardada na cache que, durante as operações sobre ficheiros, só 

teria de ser consultada para se obter os dados necessários e, caso fossem repetidos, apesar de serem ignorados, 

ter-se-ia introduzido menos custo desnecessário numa operação de consulta à cache do que na própria 

intercepção da informação desnecessária.  

A introdução desta nova cache no sistema significaria assim que a intercepção de informação poderia ser 

realizada com menor frequência (dependendo do intervalo de tempo predefinido em que o mecanismo de 

intercepção de dados seria desencadeado), despendendo menos tempo e recursos do sistema. Também evitaria 

que operações simples e/ou de curta duração demorassem mais tempo a obter a informação para actualizar os 

novos metadados do que a realizar a operação base em si, retardando pouco estas operações rápidas que só 

teriam de consultar a cache para obter os dados pretendidos, numa consulta relativamente rápida. 

No entanto, e apesar de todas as vantagens descritas acima, a primeira solução foi escolhida pelo facto de se 

obter sempre a informação mais recente ao passo que com a segunda, com a cache, ainda que dependendo do 

espaço de tempo durante o qual essa informação seria obtida, pudesse estar desactualizada e se tal acontecesse, 

ficaria associada ao histórico dos ficheiros durante bastante tempo, o que do ponto de vista deste trabalho seria 

um problema simplesmente porque nunca se poderia ter informação errada associada aos ficheiros.  

Outro aspecto importante tem a ver com o overhead da intercepção dos dados que na realidade não seria assim 

tão minimizado, uma vez a informação teria de ser obtida da mesma forma e através dos mesmos métodos, 

apenas em timings diferentes: enquanto que com a cache seria obtida em intervalos de tempo predefinidos, com a 

solução escolhida é obtida no momento da realização de operações sobre os ficheiros, o que significa que 

eventualmente acabariam por ser gastos recursos e tempo do sistema aproximados. Além disto, com a solução da 

cache, para evitar o problema de associação de dados incorrectos/desactualizados aos ficheiros, ter-se-ia de 

realizar a intercepção de informação em espaços de tempo bastante curtos o que acabaria por acrescentar 
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também um custo muito grande ao sistema, sempre com o tal risco de associação de informação desactualizada 

(ainda que mais reduzido quanto menor o espaço de tempo escolhido).  

Por fim, com a escolha da primeira alternativa a depender das operações realizadas, só seriam interceptados 

determinados tipos de informação para metadados específicos, ao passo do que com a solução da cache, a 

informação recolhida de tempos a tempos deveria de ser a correspondente a todos os novos metadados do 

sistema uma vez que não haveria maneira de limitar quais os atributos a interceptar por não haver sincronização 

com as operações realizadas sobre os ficheiros. Portanto a solução da cache, para funcionar de um modo 

minimamente correcto, requereria operações de intercepção de dados muito constantes e de mais informação 

correspondente a todos os novos metadados, o que introduziria um custo no sistema maior do que a solução 

escolhida de interceptar dados específicos dependendo do tipo de operação realizada sobre os ficheiros, e durante 

o tempo da sua ocorrência. Ao optar-se pela primeira solução, há também a garantia de se estar a associar aos 

ficheiros sempre a informação mais actual, o que acabou por ser um dos factores mais decisivos para a sua 

escolhe face à solução da cache. 

 

Assincronismo na Intercepção 

Um dos pontos em que a solução da cache se revelava claramente superior à escolhida era no facto de não atrasar 

as operações realizadas sobre os ficheiros com os mecanismos de intercepção da nova informação. O atraso, 

inevitável, apenas derivaria de consultar a informação previamente recolhida e armazenada na cache e adicioná-

la aos novos metadados dos ficheiros, sendo ainda assim um delay incomparável ao da realização da intercepção 

da informação dentro do contexto e durante a realização de operações dos utilizadores sobre os seus ficheiros. 

Em termos práticos, a solução escolhida faria com que os utilizadores saíssem prejudicados em termos da sua 

experiência com o novo sistema, uma vez que as operações que realizassem sobre os seus ficheiros seriam mais 

lentas, o que se revelaria uma falha no requisito de desempenho enunciado antes e que eventualmente poderia 

levar ao afastamento dos utilizadores do novo sistema. 

Como tal, e de forma a resolver esta falha, foi introduzido assincronismo no processo de intercepção dos novos 

dados. Funções que façam chamadas a operações assíncronas têm a particularidade de não dependerem da 

conclusão dessas operações para continuarem a desenvolver o seu trabalho. Assim, quando uma operação é 

iniciada sobre um ficheiro, é desencadeado o mecanismo assíncrono de intercepção de informação -  que se 

traduz numa chamada ao Módulo de Metadados com as rotinas de obtenção de metadados dependendo das 

operações realizadas sobre os ficheiros - que continua em paralelo e independentemente da conclusão da 

operação que os utilizadores estejam a realizar sobre tal ficheiro. Ou seja, se o processo de intercepção ainda não 

tiver concluído quando a operação que os utilizadores estejam a realizar tenha acabado, significa que a operação 

pode ser dada por concluída ainda que a intercepção continue a decorrer em background, sem que os utilizadores 

se apercebam e sem que as suas operações sejam atrasadas pela intercepção da nova informação. 

Deste modo a experiência dos utilizadores como o novo sistema não é prejudicada, isto porque em termos de 

impacto a nível de utilização, utilizar o novo sistema para interagir com ficheiros através de diferentes operações 

não traz delays muito significativos quando comparados com os da utilização de outro sistema de ficheiros. 
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System Calls Interceptadas 

Como referido antes, a intercepção de dados é apenas feita quando determinadas operações são realizadas sobre 

ficheiros. Por sua vez, estas operações desencadeiam chamadas a funções específicas do sistema operativo que 

eventualmente serão interceptadas pelo FUSE, que lança chamadas assíncronas ao Módulo de Metadados e que, 

dependendo da system call interceptada pelo FUSE e que originou o seu trabalho, obtém a informação para 

determinados metadados dos ficheiros sobre os quais os utilizadores estão a realizar operações. 

Como tal, de seguida será feita a correspondência entre as system calls interceptadas e os metadados que são 

recolhidos quando as mesmas são detectadas, sendo por isso as principais responsáveis pela obtenção de cada 

novo tipo de informação do sistema. 

 

System calls  

open() 

 

write() 

 

rename() read() 
Metadados 

"related" X   
 

"users"  X X 
 

"names"   X 
 

"folders"   X  

"hosts"  X X  

"locations"  X X  

"origin_url"     

"referrer_url"     

"edits"  X X  

"programs"    X 

Tabela 1 – Correspondência entre os metadados recolhidos e as system calls  que desencadeiam a sua intercepção 

 

Como se pode observar na Tabela 1, a maioria dos metadados actualizados pelo sistema estão curiosamente 

associados à system call rename() que, sempre que interceptada, é responsável por despoletar as rotinas 

assíncronas de obtenção de informação para popular os atributos “edits”, “users”, “hosts”, “locations”, “names” 

e “folders”, ou seja, 60% dos novos metadados do sistema.  A system call write() actualiza quatro: “edits”, 

“users”, “hosts” e “locations” ; e o read() e o open() apenas um cada: “programs” e “related”, respectivamente; 

enquanto que os metadados referentes aos url’s “origin.url” e “referrer.url” são obtidos automaticamente (mas 

apenas utilizando o browser “Chromium” para descarregar ficheiros da internet). 

O facto da system call write() ser responsável por obter informação para quase metade dos novos metadados do 

sistema não é uma surpresa até porque, tal como explicado aquando da descrição de cada novo atributo e das 

condições em que são actualizados pelo sistema (secção 3.2), se pode observar que a maioria está directamente 

relacionada com manipulações, edições ou alterações que os utilizadores realizem sobre os seus ficheiros. Este 
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tipo de operações, no sistema operativo, corresponde à função de escrita que é “representada” pela system call 

write(), utilizada sempre que o sistema detecte que o conteúdo dos ficheiros é alterado.  

Mais curioso seja talvez o facto da chamada sistema rename() ser responsável por actualizar a grande maioria 

dos novos atributos guardados pelo sistema: seis do total de dez. Contudo pode-se observar que muitos desses 

atributos correspondem aos mesmos metadados actualizados pela system call write(), o que não é coincidência. 

Enquanto que a maioria dos programas de edição de ficheiros escreve as alterações realizadas pelos utilizadores 

directamente sobre o conteúdo dos ficheiros editados, existem outras aplicações que utilizam uma abordagem 

diferente, escrevendo os novos dados para um ficheiro temporário (cujo nome costuma por começar por 

“/.outputstream”) que no final da operação de edição é renomeado para o nome do ficheiro “original”. Nestes 

casos, o que se observou durante o desenvolvimento do sistema, é que a chamada à system call write() era 

realizada sobre o ficheiro temporário e que a informação recolhida através dessa system call para os metadados 

não era possível de ser associada a esse ficheiro, nem ao original uma vez que a system call não tinha sido 

realizada sobre ele (devido a um pormenor que será melhor analisado na secção referente à alocação dos 

metadados, por se inserir melhor no contexto aí discutido).  

Como tal, nestes casos em que o sistema operativo utiliza ficheiros temporários para tratar da edição de ficheiros, 

e visto que no fim destas operações é sempre realizada a renomeação do ficheiro temporário para o original, a 

abordagem utilizada foi a de interpretar todas as system calls de rename() a ficheiros “/.outpusream” como se 

fossem chamadas de write(), realizando assim os mesmos procedimentos para obter a informação para os novos 

atributos dos ficheiros que esta chamada – daí que muitos dos metadados que ambas as system calls actualizam 

serem os mesmos. 

No entanto a system call rename(), para além de responsável pela intercepção dos mesmos dados que o write(), 

fica também encarregada da recolha de informação para os atributos “names” e “folders” como se pode observar 

na Tabela 1. Contudo, sempre que esta chamada sistema é passada pelo FUSE ao  Módulo de Metadados, o 

mesmo tem de a interpretar não só para perceber se é de facto uma renomeação que está a decorrer ou uma 

escrita, como analisado no caso anterior, mas também para distinguir se poderá ser de facto uma operação de 

alteração da localização do ficheiro (“move” ou “copy/paste” do ficheiro para outra directoria). Isto porque o 

sistema operativo não contém definições para chamadas sistema directamente relacionadas com movimentações 

de ficheiros, até porque no fundo, a alteração da localização dos mesmos não é mais que a alteração do nome 

absoluto do ficheiro, que contém a sua localização a partir da directoria de raiz do sistema de ficheiros até à 

actual, para contemplar a sua nova pasta, numa operação de renomeação. Ainda assim, no contexto deste 

trabalho importa distinguir os dois casos pois no caso de ser interceptada uma operação de rename() “pura”, o 

Módulo de Metadados actualiza o atributo “names” dos ficheiros (referentes aos nomes que estes já tiveram), ao 

passo que interceptando um rename() correspondente a uma movimentação do ficheiro, actualiza o metadado 

“folders” (correspondentes às directorias onde já estiveram arquivados). Na parte referente à intercepção de cada 

atributo específico, que se segue, será explicado de um modo mais detalhado as verificações que são necessárias 

de realizar a nível de implementação para distinguir entre estes dois casos. 

Relativamente à informação recolhida para os restantes metadados do sistema, de notar que o único atributo 

actualizado pela system call read() é apenas o de “programs” uma vez que é o único metadado que não depende 

exclusivamente da manipulação dos utilizadores para ser alterado, pelo que acessos de leitura são suficientes 
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para serem transmitidos ao Módulo de Metadados e actualizar este metadado específico. O facto deste atributo 

não ser actualizado também por operações de escrita, como a maioria dos metadados, deve-se ao facto de não 

sobrecarregar a rotina de intercepção de informação da system call write() - ou rename()  - e porque operações de 

leitura por parte dos programas costumam preceder operações de escrita, evitando-se assim trabalho duplicado. 

O metadado “related” é actualizado explicitamente pela system call open(), pois no novo sistema são 

considerados ficheiros relacionados aqueles que estejam abertos ou a ser acedidos pelos utilizadores em espaços 

de tempo coincidentes, pelo que faz sentido ser a chamada sistema que representa a abertura de ficheiros a 

actualizar este atributo. Importa também referir que a system call release(), associada à operação de fechar 

ficheiros, desempenha um papel fundamental para garantir que os dados associados a este atributo são correctos. 

No entanto, como o método de actualização do metadado “related” não é realizado na altura da intercepção da 

system call release(), mas sim do open(), a mesma não é apresentada na Tabela 1 apesar da sua importância, 

analisada com mais detalhe na parte referente à implementação da intercepção do atributo “related” 

especificamente. 

Por fim os atributos “origin.url” e “referrer.url” não estão associados a nenhuma chamada do sistema operativo 

como os restantes, por ser informação que tem de ser obtida de meios externos a partir da internet, pelo que tem 

de ser o próprio browser a obtê-la. Contudo apenas “Chromium” é capaz de guardar estes metadados por se o 

único browser que lida com este tipo de dados, sendo necessária a utilização do mesmo nos casos em que os 

utilizadores pretendam associar este tipo de informação junto aos ficheiros que descarreguem da internet. 

 

Métodos de Obtenção dos Novos Metadados 

Feita uma análise mais superficial das condições em que a intercepção da informação para os novos metadados é 

realizada e através de que system calls, resta agora analisar os procedimentos que são chamados aquando da 

intercepção e transmissão das pelo FUSE para o Módulo de Metadados. Estes procedimentos, lançados 

assincronamente quando o sistema detecta determinadas chamadas sistema sobre os ficheiros, serão descritos 

detalhadamente de seguida, num estudo baixo-nível em termos da implementação dos diferentes métodos de 

obtenção de informação para cada um dos novos metadados do sistema. 

Documentos Associados (“related”): A solução para recolher este tipo de informação passa por duas etapas: 

primeiramente escrever para uma lista os nomes dos ficheiros sempre que estes sejam acedidos pelos 

utilizadores, ou seja, quando é interceptada a system call open() relativa à abertura desses ficheiros; depois, 

dependendo do ficheiro que seja aberto, percorrer os nomes dos ficheiros nessa lista e guardá-los nos extended 

attributes desse ficheiro, caso não tenha essa informação já registada nos seus atributos. Para garantir que os 

nomes dos ficheiros que estão na lista representam realmente aqueles que estão abertos na altura da intercepção 

do open() sobre determinado ficheiro, e de modo a replicar o mais fielmente possível que estes estejam 

relacionados entre si, sempre que a system call release() seja interceptada sobre um ficheiro, o seu nome é 

removido da lista de ficheiros abertos. Deste modo os ficheiros não terão nos seus extended attributes ficheiros 

que não estejam relacionados com eles no sentido não estarem a ser acedidos em espaços de tempo comuns. 

Um dos problemas deste método de escrever para uma lista os nomes dos ficheiros quando são abertos e apagá-

los quando são fechados é que há aplicações que realizam estas operações encadeadamente, despoletando a 
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system call release() imediatamente após a de open() e, apesar dos ficheiros não terem sido explicitamente 

fechados pelos utilizadores, os mesmos acabam por não se relacionar com ficheiros abertos no mesmo espaço de 

tempo pois os seus nomes são acrescentados e imediatamente removidos da lista de ficheiros abertos. 

Outro pormenor tem a ver com o facto de poder haver nesta lista nomes de ficheiros “errados” no sentido de não 

terem sido abertos pelos utilizadores, mas que acabam por ficar no metadado referente aos ficheiros relacionados 

por haverem aplicações que realizam a chamada de open() a ficheiros que não explicitamente abertos pelos 

utilizadores. A actualização deste metadado é um bom exemplo da imprevisibilidade das system calls e os 

problemas de tentar interpretá-las, pois muitas vezes não representam as operações de que se está à espera e são 

lançadas em casos inesperados. Ainda assim, e apesar dos problemas descritos (que durante a fase de 

desenvolvimento e testes não apresentaram consequências graves em termos dos dados associados ao extended 

attribute “related”), esta foi a melhor solução encontrada para obter a informação para este metadado. 

 

Trocas (“users”): A obtenção deste metadado, que guarda os nomes que os ficheiros foram tendo ao longo do 

tempo, é feita em três passos: primeiro obtém-se o identificador do utilizador no sistema através da função C 

“getuid”, sendo esse id atribuído automaticamente pelo sistema operativo a cada utilizador loggado nele. Depois 

utiliza-se esse id único como argumento de uma outra função C “getpwuid” que devolve um ponteiro para uma 

estrutura que contém, entre outros campos, o nome do utilizador que está associado a esse id, também ele 

mantido na estrutura. Por fim basta aceder ao campo correspondente ao nome do utilizador, identificado por 

“pw_name” e adicioná-lo ao extended attribute “users”. 

Importa referir que nestes atributos não são apresentados necessariamente os nomes reais ou completos dos 

utilizadores, mas sim o nome da conta activa no sistema no momento da alteração de ficheiros. 

 

Nomes Antigos (“names”): Este novo metadado representa uma lista referente aos diferentes nomes que um 

ficheiro já tenha possuído no passado. Para se obter esta informação, sempre que o Módulo de Metadados 

“recebe” a system call rename() interceptada pelo FUSE, tem de perceber se esta representa uma operação de 

renomeação “pura” ou uma escrita ou movimentação de um ficheiro. A distinção entre uma escrita e os outros 

dois casos, aquando da intercepção da chamada sistema rename() já foi analisada, restando perceber como 

distinguir uma renomeação de uma movimentação de ficheiros. Dois dos argumentos que a chamada sistema 

rename() recebe são: um correspondente ao nome do ficheiro alvo dessa system call e outro correspondente ao 

novo valor que esse nome vai tomar. Como se sabe, o nome de um ficheiro na sua totalidade corresponde ao 

caminho desde a raiz do sistema de ficheiros até à sua localização, mais o nome “base” que é aquele atribuído 

pelos utilizadores ou a partir do qual estes o identificam. Tendo isto em conta, a distinção entre uma renomeação 

e uma movimentação é feita a partir de duas funções C, “basename” e “dirname”, que quando aplicados sobre 

ambos os argumentos recebidos pelo rename(), obtêm respectivamente o nome “base” dos ficheiros e as suas 

localizações. Assim, sempre que a system call rename() seja interceptada, são comparadas as localizações e os 

nomes “base” do primeiro argumento com os do segundo e caso se verifique que o nome “base” do segundo 

argumento seja diferente do primeiro, mas as localizações sejam iguais, que se trata de facto de uma renomeação 

de ficheiro e não de um movimento. 
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Directorias Antigas (“folders”): Este atributo guarda as localizações onde os ficheiros estiveram armazenados 

ao longo do tempo, sendo que o modo de adquirir esta informação é obtendo o nome das directorias 

correspondentes à localização dos ficheiros no momento em que haja uma movimentação dos mesmos para uma 

pasta diferente. Tal como foi dito antes, uma movimentação na realidade corresponde à system call de rename(), 

que recebe como primeiro argumento o nome do ficheiro alvo dessa chamada sistema e como segundo o novo 

destino do ficheiro (que na realidade representa a directoria destino do ficheiro mais o seu nome “base”). Como 

tal, sempre que o sistema intercepta um rename() verifica se o a localização descrita no segundo argumento da 

chamada é diferente da primeira e se o nome “base” do ficheiro se mantém, numa verificação oposta e 

complementar à realizada para obter o atributo anterior - referente aos nomes dos ficheiros ao longo do tempo. 

Através deste método garante-se que o rename() aplicado sobre o ficheiro corresponde de facto a uma 

movimentação do mesmo e não uma renomeação, uma vez que o seu nome se mantem e a localização é alterada. 

 

Máquinas (“hosts”): Para obter este tipo de informação relativa aos nomes das máquinas onde se tenham 

editado ficheiros, é necessário recorrer à função C “gethostname” que obtém a identificação das mesmas no 

momento da intercepção das chamadas sistema write() (ou rename() quando é equivalente a escritas) sobre 

ficheiros que esses utilizadores estejam a editar.  

 

Coordenadas (“locations”): Este atributo representa a localização geográfica dos ficheiros (a localização física 

dos utilizadores referida nas narrativas) não só em termos das suas coordenadas, mas também, para melhor 

leitura e compreensão dos utilizadores, do país e cidade onde esses ficheiros foram editados. Para se obter estes 

detalhes recorre-se à função C “system” que executa os comandos passados como argumento. Neste caso o 

comando passado representa uma string previamente construída, que quando executada utiliza a ferramenta 

“cURL” útil para obter ficheiros através de sintaxe url. O url passado pode-se ver na expressão seguinte ("curl -s 

http://whatismycountry.com/ | sed -n 's|.*> *\\(.*\\)</h3>|\\1|p' > /tmp/city | curl ipinfo.io/loc > /tmp/loc") em que 

a primeira parte utiliza o website http://whatismycountry.com/ para obter o nome do país e cidade dos 

utilizadores (sendo que estes detalhes são obtido através de uma manipulação posterior dos dados recebidos do 

site através do comando “sed”, para se adquirir apenas o nome do país e cidade entre a variada informação 

recebida pelo comando “curl”); a segunda parte do comando faz nova chamada ao “curl” para obter as 

coordenadas a partir das quais os ficheiros estão a ser obtidos, sendo utilizados duas chamadas ao comando 

“curl” a dois websites distintos por cada um deles ser mais fiável a obter o tipo de informação descrita. 

Contudo esta localização acaba por não ser a mais fidedigna possível uma vez que é obtida através do ip das 

máquinas dos utilizadores em vez de gps que apresenta resultados mais exactos. A razão para isto tem a ver com 

o facto de que obter a localização através de gps requereria a pré-instalação de software por parte do utilizador, 

ou permissões de acesso aos browsers com essa capacidade, tornando-se assim em qualquer dos casos, um meio 

pouco transparente e prático para os utilizadores apesar de mais preciso. Com o método utilizado, de obter a 

localização através do ip, conseguem-se resultados menos precisos mas em operações relativamente mais rápidas 

que não requerem a interacção dos utilizadores. 

http://whatismycountry.com/
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Sites (“xdg.origin.url” e “referrer.url”): Representa a localização, neste caso na internet, a partir dos sites de 

onde foram feitos downloads dos ficheiros. Para se obter esta informação, é necessária a utilização do browser 

“Chromium”, por ser o único capaz de registar esta informação directamente nos ficheiros descarregados da 

internet, ficando armazenada em dois extended attributes predefinidos: “xdg.origin.url” e “xdg.referrer.url” que 

guardam respectivamente o url que leva directamente ao ficheiro descarregado na internet e o url do site 

“anfitrião” a partir do qual se chegou a esse ficheiro. 

Entre estes dois atributos, enquanto que o “xdg.referrer.url” pode ser mais útil para os utilizadores encontrarem 

os seus ficheiros, pois basta saberem os nomes dos sites de onde os descarregaram para os encontrarem, o 

atributo “xdg.origin.url” pode ser bastante útil caso se pretenda descarregar esses ficheiros novamente. 

Esta escolha para obter a informação relativa aos sites, apesar de ser demasiado específica a um só browser, faz 

com que o processo relativo à sua obtenção seja bastante simples e não acrescente lógica de processamento 

adicional ao Módulo de Metadados responsável pela obtenção dos dados para os restantes atributos do novo 

sistema, sendo o próprio browser a actualizar estes dois metadados. Outra solução implicaria a utilização de um 

“sniffer” que analisasse todo o tráfego de internet dos utilizadores e conseguisse detectar os sites a partir dos 

quais os utilizadores descarregassem os seus ficheiros, o que implicaria um custo tremendo para o novo sistema. 

Como tal, e apesar da população deste extended attribute depender da utilização do browser “Chromium”, o que 

nunca é a solução ideal ter de se depender da instalação e utilização de determinado software adicional e 

específico por parte dos utilizadores, o método escolhido para armazenar este tipo de informação funciona 

correctamente e revela-se uma solução bastante simples para um problema complexo. 

 

Edições (“edits”): Neste novo atributo associado aos ficheiros dos utilizadores, é contabilizado o número total 

de vezes em que esses ficheiros tenham sido editados. Para se obter esta informação, sempre que uma edição seja 

realizada sobre os ficheiros, seja através da system call write() ou rename(), o sistema apenas tem de incrementar 

o número de edições já armazenados neste atributo. Isto é feito através da função C “lgetxattr” que obtém o 

conteúdo do extended attribute passado como argumento, e como este tipo de atributos apenas armazena 

informação como strings de caracteres, há que se converter o conteúdo obtido para um número inteiro através da 

função C “atoi” e incrementá-lo uma unidade. Se a função “lgetxattr” não devolver informação, porque o 

extended attribute não existe ou porque ainda não tem dados associados, apenas tem de se guardar o valor “1” 

neste atributo, e a partir desse momento sempre que haja uma edição esse valor será incrementado. 

 

Aplicações (“programs”): Este metadado representa o nome dos programas que tenham acedido aos ficheiros 

em operações de leitura. Para se obter esta informação, quando seja detectada a system call read(), em primeiro 

lugar recorre-se ao comando “fuser” sobre o nome do ficheiro em que está a ser realizada a leitura. Com este 

comando obtém-se o id do processo que tem o ficheiro em causa aberto, sendo que com este identificador se 

pode obter o nome do programa através de outro passo. Esse passo corresponde ao comando "ps -p ‘process_id’  

-o comm=”, em que ‘process_id’ corresponde ao identificador do processo previamente obtido. Através deste 

comando é possível obter o nome do processo com o ‘process_id’ que o identifica no sistema.  
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3.3.2. Alocação de Metadados 

Após a obtenção da informação, dependendo do tipo de operação que os utilizadores estejam a realizar, há que 

armazená-la junto do extended attribute correcto do ficheiro sobre o qual estejam a operar. Isto é feito através de 

duas fases, analisadas de seguida: Fase de Leitura e Fase de Escrita. 

 

Namespaces dos Extended Attributes 

Antes de mais importa referir que existem várias classes de extended attributes, definidas por namespaces que 

diferem no que diz respeito às permissões e capacidades necessárias para manipular os extended attributes, 

sendo que o nasmespace utilizado para armazenar os novos metadados é denomina-se “user” pois permite 

guardar informação arbitrária e sem restrições, ao contrário dos namespaces “security”, “system” e “trusted” 

que, sem entrar em demasiado detalhe, são utilizados pelo kernel e não podem ser utilizados em espaço 

utilizador. Portanto todos os novos atributos descritos até ao momento são guardados com o prefixo “user” para 

indicar precisamente o namespace que os designa. Por exemplo, o metadado referente ao número de edições 

realizado sobre um ficheiro (“edits”) na realidade é referenciado através de “user.edits”. Este é um pormenor 

importante uma vez que, no que diz respeito à obtenção e alocação de informação nos novos extended attributes, 

não basta indicar o nome escolhido para os mesmos, tendo também de se especificar os seus namespaces; caso 

contrário o funcionamento correcto do novo sistema não é garantido. 

 

Verificação da Informação nos Extented Attributes (Fase de Leitura) 

Como no sistema é importante não haver informação repetida dentro dos mesmos metadados dos mesmos 

ficheiros, o primeiro passo para realizar a alocação dos dados interceptados é obter a informação já guardada nos 

extended attributes que se estão a actualizar, cruzá-la com a obtida e verificar que não há correspondências. Só 

assim se garante que a informação interceptada não é repetida, podendo-se posteriormente passar ao passo de 

armazenamento da mesma junto aos ficheiros que descrevem. Para se obter a informação já guardada nos 

metadados é utilizada a função “lgetxattr” que, como descrito no método de obtenção do extended attribute 

“edits”, devolve o conteúdo dos atributos passados como argumento.  

 

Actualização da Informação nos Extented Attributes (Fase de Escrita) 

O método de alocação de informação nos atributos é simples uma vez que, como explicado antes, cada system 

call interceptada “sabe” que metadado tem de actualizar, e portanto o processo de armazenamento da informação 

obtida junto aos ficheiros resulta da chamada à função C “lsetxattr”, passando-lhe o nome do ficheiro, o nome do 

metadado e a informação recolhida, ficando esta associada aos extended attributes correctos do ficheiro em 

causa. No caso dos atributos ainda não existirem, isto é, os nomes dos extended attributes passados ainda não 

estarem associados aos ficheiros, o sistema não acusa qualquer problema pois os mesmos são criados para esses 

ficheiros no momento da chamada à função “lsetxattr”, o que é conveniente no caso inicial da instalação do novo 

sistema de ficheiros nas máquinas dos utilizadores, em que não há a necessidade de se “preparar” os ficheiros 

previamente com os novos extended attributes sem conteúdo para só depois os utilizar. Outro detalhe em relação 
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à função “lsetxattr” é que, as escritas da informação passada como argumento para o atributo escolhido, 

substituem o valor previamente armazenado no seu conteúdo pelo que, como modo de garantir que a informação 

obtida ao longo do tempo para os metadados não é substituída sempre que novos dados são interceptados para 

esse atributo, concatena-se a nova informação obtida com aquela já presente nos metadados a actualizar, 

separando-a através do caracter “>” (sabendo que a informação é armazenada nos extended attributes sobre a 

forma se strings de caracteres). Os dados já presentes nos atributos são obtidos através da já descrita função 

“lgetxattr”, sendo esta de extrema importância uma vez que para além de obter os dados não só para garantir que 

não é adicionada informação repetida, obtêm-nos para concatenar com a nova informação interceptada garantido 

que não são perdidos a cada operação realizada pelos utilizadores sobre os seus ficheiros. 

Numa análise mais detalhada em relação à alocação dos novos dados interceptados, e tal como visto antes, a 

informação que é guardada nestes extended attributes é mantida num espaço reservado para este tipo de dados 

nos inodes dos ficheiros que descrevem. Esta “proximidade” entre os metadados e os ficheiros foi um dos 

principais motivos para realizar a implementação da solução fortemente baseada nos extended attributes, sendo 

que outro aspecto que pesou nesta escolha foi o facto de estes atributos terem, dentro do sistema de ficheiros 

nativo ext4 especificamente, poucas restrições em relação ao limite de informação que podem guardar uma vez 

que, excedido o espaço reservado nos inodes para os extended attributes, novos blocos de dados de 4 KiB são 

alocados para permitir que mais informação possa ser guardada nesses atributos. 

Contudo, esta espécie de liberdade em relação à quantidade de informação que se pode associar aos ficheiros 

através dos extended attributes acaba por ser um pouco enganadora, uma vez que demasiados metadados podem-

se revelar prejudicais para o sistema não só em termos do seu desempenho como do seu correcto funcionamento. 

Como tal, no que diz respeito à fase final da alocação destes novos metadados, há que ter em atenção estas 

preocupações, que serão abordadas em maior detalhe na secção 3.3.4, na qual serão explicados os meios 

implementados para que o sistema possa garantir que a informação que intercepta não excede um determinado 

limite nos metadados dos ficheiros, de forma a poder evitar problemas no seu correcto funcionamento. 

 

Tratamento da System Call Rename() 

Outro aspecto importante referente à alocação da informação nos metadados tem a ver com um pormenor 

analisado antes referente à system call de rename() que pode ser interpretada em casos específicos, como uma 

escrita no âmbito deste trabalho. O que acontece nestes casos é que, quando é feita a renomeação de um ficheiro 

“/.outputstream” para o nome do ficheiro “original” que os utilizadores estão de facto a editar, é obtida a 

informação para os mesmos metadados que os da system call write(), ficando estes associados ao tal ficheiro 

“/.outputstream” a ser renomeado. Contudo, a informação nos metadados que não foram actualizados do ficheiro 

“original” são perdidos uma vez que a operação de escrita está a ser feita sobre o de “/.outputstream” e como tal 

o sistema, para resolver este problema, tem de primeiramente obter o valor de todos os metadados do ficheiro 

“original” (o segundo argumento da operação de rename(), correspondente ao nome do ficheiro que os 

utilizadores estão a editar) e não só daqueles que a operação de escrita actualiza, e associá-los ao ficheiro 

“/.outputstream” a ser renomeado para garantir que a informação recolhida até esse ponto não é perdida. 
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Actualização da Base de Dados 

Finalmente, no último passo relativo à alocação dos novos metadados recolhidos pelo Módulo de Metadados e 

associados aos ficheiros através dos seus extended attributes, resta actualizar a nova base de dados MySQL 

introduzida no sistema com essa mesma informação. 

Antes de mais é importante esclarecer que quando o novo sistema é montado, é estabelecida uma ligação à base 

de dados por parte do Módulo de Metadados, através das funções da API C para MySQL, “mysql_init” e 

“mysql_real_connect”, que é guardada na sua estrutura de dados para que a possa actualizar sempre que se 

intercepte nova informação. 

Quando informação é recolhida no momento de intercepção de system calls, em vez de serem feitas tantas 

actualizações na BD como quantos metadados foram recolhidos, optou-se por realizar apenas uma por system 

call interceptada, prevenindo algum custo proveniente das constantes interacções entre o Módulo de Metadados 

e a base de dados que aconteceriam caso se realizasse a opção descrita antes. Para garantir o funcionamento 

correcto do sistema e a consistência de dados entre os que são mantidos nos extended attributes dos ficheiros e 

os que são adicionados à BD, foi criada uma função (“update_mysql”) que no seu último passo realiza uma 

chamada à função da API C para MySQL “mysql_query” para, como é perceptível no nome do método, realizar 

uma query de actualização à base de dados. Essa query é obtida em duas etapas: uma realizada pela nova função 

desenvolvida, que constrói uma string de caracteres "UPDATE xattrs SET “value” WHERE 

filename='"filename”‘;” que caracteriza a query base de update à tabela “xattrs” da base de dados, dos valores 

descritos por “value” do ficheiro “filename”; a segunda etapa é precisamente obter esses dois valores, também 

eles strings de caracteres. Estes são construídos no momento da intercepção de nova informação que, conforme é 

adicionada a um extended attribute específico, o seu nome e a informação respectiva são concatenados à string 

“value” que com a mesma system call interceptada pode fazer várias concatenações conforme os metadados que 

actualiza nos ficheiros. Quanto a “filename”, representa o nome do ficheiro “alvo” da chamada sistema 

responsável por obter informação para os seus novos atributos. Só na parte final da função de tratamento de cada 

system call interceptada, é chamada a nova função (“update_mysql”) passando-lhe os valores recolhidos “value” 

e “filename”, que faz a concatenação dos mesmos com a query base de actualização que finalmente é realizada 

sobre a nova Base de Dados MySQL.   

 

3.3.3. Pesquisa de Ficheiros 

Um dos principais objectivos deste trabalho é o de permitir aos utilizadores um modo simples e alternativo de 

acederem aos seus ficheiros, permitindo-lhes localizarem-nos através da informação que é adquirida pelo novo 

sistema de ficheiros. Contudo, e como foi analisado antes, não existem muitas aplicações de pesquisa de 

ficheiros com a capacidade de analisar extended attributes, o que se revela um problema no âmbito deste 

trabalho pois é através deste tipo de atributos que os novos dados recolhidos pelo sistema são armazenados junto 

aos ficheiros que descrevem (bem como aqueles introduzidos pelos utilizadores através de tagging, como se verá 

em 3.3.8). 
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Como tal foi desenvolvida uma nova ferramenta de pesquisa de ficheiros (cuja introdução foi feita na secção 3.1) 

que, para lá do objectivo principal de localizar ficheiros através dos seus novos metadados para os utilizadores, 

rege-se por três critérios de avaliação importantes para um funcionamento considerado correcto: a rapidez de 

resposta, a usabilidade fácil e consistência de dados (entre os da BD e os dos extended attributes), sendo o 

primeiro um novo requisito específico da Ferramenta de Pesquisa de Ficheiros e os últimos directamente 

relacionados com os requisitos não funcionais enumerados no início da secção 3.1. Sem estas características a 

solução desenvolvida poderia revelar-se pouco apelativa para os utilizadores alvos deste novo sistema. 

 

Requisito de Rapidez e Esquema da Base de Dados 

Para aumentar a rapidez de apresentação dos resultados das pesquisas dos utilizadores, foi introduzida uma nova 

base de dados MySQL, uma base de dados open-source com grandes índices de desempenho. Com isto está-se a 

centralizar as queries dos utilizadores a uma só estrutura que contém toda a informação útil, ao passo de que sem 

ela ter-se-ia de percorrer a hierarquia do sistema de ficheiros, analisando todos os metadados de cada ficheiro até 

se encontrarem todos aqueles que satisfizessem as pesquisas dos utilizadores, o que despenderia mais recursos e 

tempo até à apresentação de resultados para os utilizadores. Portanto esta centralização das pesquisas numa base 

de dados traz eficiência e eficácia de resposta. Contudo a introdução desta base de dados levanta o problema de 

duplicação de informação, uma vez que a informação na base de dados é também armazenada nos extended 

attributes dos ficheiros, o que implica gastar mais recursos de memória no armazenamento de dados que são 

duplicados por estarem a ser guardados em dois sítios distintos. Ainda assim não é um problema grave visto que 

os benefícios quanto à rapidez das pesquisas ultrapassam estes problemas menores que traz ao sistema. 

 

O esquema escolhido para a base de dados do sistema, foi o de apenas utilizar uma tabela com várias colunas, 

cada uma correspondente aos novos atributos recolhidos pelo sistema, ao invés de utilizar uma tabela por cada 

atributo como poderia parecer mais óbvio à partida. A escolha de ter apenas uma tabela na base de dados na 

verdade não apresenta nenhuma desvantagem em relação à solução das várias tabelas e verificou-se uma solução 

mais conveniente no que diz respeito à integração do código relacionado com a intercepção de system calls 

através do FUSE, da obtenção de nova informação pelo Módulo de Metadados e o código que lida com a 

introdução, actualização e remoção dessa informação na base de dados. Mais especificamente, esta abordagem 

revelou-se vantajosa pelo facto da parte da lógica que lida com a actualização da base de dados (explicada no 

final da secção 3.3.2), utilizar a concatenação de strings como modo de compor as queries que serão lançadas à 

BD, pelo que o facto de se utilizar apenas uma tabela permite uma construção mais simples e rápida destas 

queries, que caso contrário teriam de ter lógica extra prévia que decidisse a que tabelas aceder, e que strings 

concatenar para compor a query final.  

 

Requisito de Usabilidade e Implementação 

Em relação à usabilidade da solução desenvolvida, o programa permite aos utilizadores uma variedade de 

pesquisas que se diferencia de muitos dos programas de pesquisa de ficheiros locais pelo facto de suportar 

queries compostas, ao estilo das queries das linguagens de bases de dados, não implicando necessariamente o 
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conhecimento destas linguagens por parte dos utilizadores para conseguirem tirar maior proveito da procura de 

ficheiros no novo sistema. 

A maioria das ferramentas de pesquisa de ficheiros locais a que os utilizadores estão habituados, permitem-lhes 

fazer pesquisas através de uma única expressão constituída por uma ou mais palavras, sendo essa expressão 

comparada com as várias propriedades dos vários ficheiros dos utilizadores até encontrar alguma 

correspondência. A nova ferramenta de pesquisa desenvolvida, porém, para além de permitir este tipo de 

pesquisa clássica, vai mais longe ao permitir aos seus utilizadores definirem explicitamente através de que 

propriedades e respectivos valores pretendem encontrar os seus ficheiros. Através destas queries compostas os 

utilizadores podem ser mais ou menos específicos nas suas consultas conforme as suas necessidades e o grau de 

precisão a partir do qual pretendam encontrar os seus ficheiros. 

No que toca à funcionalidade os operadores básicos que os utilizadores podem utilizar são os de ‘=’ e ‘!=’ , 

através dos quais se pode pesquisar por atributos com os valores respectivamente iguais ou diferentes dos 

especificados na altura de pesquisa. Importa realçar que, de modo a oferecer elasticidade no que toca à 

apresentação de resultados, o operador ‘=’ na realidade não faz ‘match’ de valores estritamente iguais entre a 

sequência de caracteres pesquisada e as de cada entrada na tabela da base de dados, emparelhando resultados 

parecidos, isto é, entradas que possuam a sequência pesquisada (não sendo necessariamente iguais) serão 

apresentados. Com exemplo, pesquisando pela palavra ‘bcd’, o programa faria emparelhamento com a entrada 

‘abcde’ uma vez que contém a sequência de caracteres pesquisada, devolvendo aos utilizadores os ficheiros 

correspondentes. Esta opção tem o problema de poder apresentar resultados a mais ou resultados não desejados 

pelos utilizadores que procurem apenas por aqueles que correspondam exactamente ao valor procurado; no 

entanto, visto que um dos objectivos do sistema é ajudar os utilizadores a encontrar ficheiros cujos nomes e 

localizações se tenham esquecido, provavelmente devido à quantidade de tempo passado sem lhes acederem, 

seria de esperar que a informação que usam para os procurar também não esteja tão fresca na memória desses 

utilizadores, pelo que esta abordagem de devolver resultados “parecidos” ou relacionados com as suas procuras 

provar-se-ia mais útil do que problemática. Outra característica introduzida com o intuito de melhorar as 

pesquisas dos utilizadores é a possibilidade de fazerem queries através de intervalos, nomeadamente ao atributo 

que conta o número de edições dos ficheiros, por ser o único atributo representado numericamente. Como não 

seria de esperar que os utilizadores se lembrassem exactamente do número de vezes potencialmente grande que 

editaram determinado ficheiro, através dos operadores exclusivos para este atributo – ‘>’ (maior) , ‘>=’ (maior 

ou igual) , ‘<’ (menor), ‘<’= (menor ou igual) – os utilizadores podem recorrer a intervalos de números inteiros 

para melhor exprimir as suas pesquisas a este atributo. 

O que permite as queries compostas neste programa, ou seja, pesquisas através de mais que um atributo na 

mesma query, é a introdução de dois operadores – um de conjunção (‘and’) e outro de disjunção (‘or’) - que 

facilitarão a tarefa de especificação de informação nos resultados, sendo que apenas com estes operadores e os 

anteriores já descritos, se está a introduzir aos utilizadores uma espécie de versão simplista das linguagens das 

queries de bases de dados, que permitirão uma aprendizagem rápida da sintaxe das pesquisas e a usabilidade 

desta nova ferramenta de pesquisa de ficheiros locais para os utilizadores. Nos anexos finais deste trabalho serão 

demonstrados alguns exemplos de queries suportadas pelo sistema, e como estas se traduzem em termos de 

sintaxe da nova ferramenta como modo de se demonstrar a sua simplicidade. 
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Contudo, apesar destas queries compostas permitirem aos utilizadores pesquisas mais completas e detalhadas a 

partir de informação específica, também requerem que estes saibam a partir de que atributos pretendem obter os 

seus ficheiros. Não só por isto mas também pelo facto de se poderem revelar pesquisas “trabalhosas” para os 

utilizadores construírem, e como tal integrou-se no programa de pesquisa de ficheiros a capacidade, de certos 

modos básica, que é permitir pesquisas através de apenas uma expressão por parte dos utilizadores, ao estilo das 

desktop search applications comuns a que os utilizadores estão habituados. Utilizando este método de pesquisa, 

do ponto de vista dos utilizadores permite procuras mais simples e de rápida construção, não necessitando de 

saber e escrever os atributos a partir dos quais pretendem obter os seus ficheiros; em termos de funcionalidade 

este método revela-se mais complexo que o das pesquisas através de atributos específicos, uma vez que a 

expressão introduzida pelos utilizadores terá de ser procurada em todas as entradas da tabela da nova base de 

dados. Este tipo de pesquisa através de uma única expressão apresenta outra capacidade muito importante para o 

sistema que, ao percorrer todas os atributos representados na tabela da base de dados, permite pesquisas a 

atributos criados pelos próprios utilizadores para os seus ficheiros, facilitando a técnica de tagging no Sistema de 

Ficheiros com Histórico, descrita na secção 3.3.8. 

Em termos de implementação o programa de pesquisa de ficheiros, denominado “hifs_find”, é implementado em 

C, tal como toda a funcionalidade desenvolvida para o Módulo de Metadados. Os utilizadores podem usá-lo 

como um comando normal através da linha de comandos do Linux, escrevendo as suas queries a partir daí e 

obtendo como resultados (se existirem) os nomes dos ficheiros que satisfaçam as suas pesquisas, sendo que esses 

nomes são absolutos no sentido de representarem as suas localizações desde a directoria “root” até à pasta onde 

se encontram guardados. 

A ligação necessária entre este novo programa e a base de dados é estabelecida no momento em que os 

utilizadores o utilizam para realizar pesquisas, em que nesse instante, o programa realiza chamadas às funções da 

API MySQL para C “mysql_init” e “mysql_real_connect” para iniciar a ligação à nova BD, do mesmo modo que 

o Módulo de Metadados na fase de alocação da nova informação. De resto, a construção das queries utiliza os 

mesmos métodos que em 3.3.2: a concatenação de strings até formar a query final que será feita à base de dados 

através da função “mysql_query”. Contudo, e como será analisado de seguida, antes dos resultados das pesquisas 

serem apresentados aos utilizadores, é ainda verificada a consistência entre os metadados dos ficheiros obtidos e 

os da base de dados de modo a garantir que a informação em ambas as partes é igual, sendo esta verificação feita 

por uma nova função denominada “check_consistency”. 

No final, depois de devolvidos os resultados aos utilizadores, a ligação estabelecida com a BD é encerrada 

através da função “mysql_close”. É de referir que, no caso das pesquisas simples através de uma só expressão, o 

programa tem de fazer uma query prévia à BD para obter o nome de todos os atributos (representados na tabela 

por colunas) de modo a poder comparar a informação passada pelos utilizadores com a presente em cada 

metadado da nova BD. 
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Requisito de Consistência 

Quanto ao critério de consistência entre os dados da nova BD e os presentes nos extended attributes dos 

ficheiros, é assegurada tanto ao nível do armazenamento de informação, por parte do Módulo de Metadados, e 

aquando da apresentação de resultados pela própria Ferramenta de Pesquisa de Ficheiros. 

Quando nova informação é interceptada pelo Módulo de Metadados, após alocá-la junto aos extended attributes 

dos ficheiros é imediatamente e inserida na nova base de dados. De igual modo, se informação, ou os próprios 

extended attributes forem apagados pelos utilizadores, esses dados são igualmente eliminados da base de dados. 

Se durante a actualização dos extended attributes ocorrer algum tipo de erro fazendo com que a informação não 

seja adicionada nestes atributos, a actualização da base de dados não se realiza de modo a que uma das entidades 

não fique com informação diferente da outra – ainda que ambas fiquem com informação a menos do que deviam, 

tendo em conta que metadados recolhidos acabam por não ser armazenados. Visto que estas operações são 

sequenciais, se a actualização dos extended attributes correr bem mas a da base de dados que lhe sucede, falhar 

por algum motivo, há que garantir que o mesmo estado é garantido e mantido em ambos os lados. Como tal, as 

operações de actualização da base de dados são realizadas em transacções, garantindo em casos de erro que é 

feito roll-back para o estado correcto anterior. No entanto, nessa altura já os extended attributes estão 

actualizados (com informação não presente na BD) e como tal também é feito uma acção equivalente a um roll-

back: visto que antes de armazenar nova informação nos atributos há que garantir que a informação não é 

repetida, é feito um get dos valores antes da nova actualização para que se possam comparar os dados já 

presentes com os novos. Como a informação resultante desse get prévio não é descartada, a mesma revela-se útil 

em casos de falhas na base de dados que, se retornar erros de actualização, os extended attributes já actualizados 

são repostos esses mesmos valores obtidos pela operação de get, garantindo consistência entre as duas entidades. 

Se esta metodologia por si só não bastar, por algum motivo de falha inesperada, é também garantida a 

consistência de dados aquando das pesquisas dos utilizadores que ao realizarem queries à nova Ferramenta de 

Pesquisa de Ficheiros, a mesma quando obtém os resultados (nomes dos ficheiros obtidos através das procuras 

dos utilizadores na base de dados), verifica se a informação dos extended attributes dos ficheiros obtidos é igual 

às respectivas entradas na BD: caso sejam, os ficheiros são devolvidos como resultado; caso haja algum que não 

seja, não é devolvido e são actualizadas as informações na nova base de dados (assumindo os extended attributes 

como sendo a entidade correcta entre a informação nos atributos e na base de dados, apesar de não haver uma 

que se possa afirmar com certeza de estar sempre certa, ou mais certa que outra, em casos de conflito). 

Com estes dois métodos simples, garante-se a consistência de dados e evita-se que haja a necessidade de ter um 

programa a correr em background que percorra o sistema de ficheiros e compare os metadados dos ficheiros com 

os da nova base de dados, o que gastaria muitos recursos do sistema face às soluções encontradas. 

 

Problemas 

A grande desvantagem desta nova ferramenta tem a ver com a sua especificidade, isto é, o facto de apenas 

conseguir pesquisar através dos nomes dos ficheiros e dos novos extended attributes, não conseguindo fazê-lo 

através dos seus conteúdos e propriedades recolhidas pelo sistema operativo. Contudo esta desvantagem foi 

considerada e chegou-se à conclusão que as alternativas para corrigi-la iriam contra os critérios considerados 
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para a nova ferramenta de pesquisa, nomeadamente o requisito de rapidez de resposta, uma vez que não se 

poderiam centralizar as pesquisas apenas na Base de Dados MySQL, tendo estas de ser feitas percorrendo todas 

as propriedades dos ficheiros na hierarquia do sistema de ficheiros nativo, o que iria contra a lógica de ter uma 

BD no sistema. Apesar desta especificidade, esta nova ferramenta pode ser vista como o complemento perfeito 

para as restantes aplicações de pesquisa de ficheiros locais nativas dos dispositivos dos utilizadores.  

 

3.3.4. Garbage Collection e Limite de Informação 

Um dos aspectos a ter em conta com o uso de extended attributes para associar a informação recolhida aos 

ficheiros é o facto de esta poder crescer infinitamente, não sendo limitada pelos extended attributes que, como 

descrito antes, ocupando o seu espaço predefinido nos inodes, vão sendo alocados blocos de dados livres 

consoante a quantidade de informação que seja necessária armazenar.  

Se por um lado o facto de não se ter um limite explícito para a informação que é associada aos ficheiros permite 

que, com o passar do tempo, se vá recolhendo e armazenado mais quantidades da mesma, permitindo uma 

descrição dos ficheiros de um modo mais completo e detalhado; por outro lado, quantidades excessivas de 

informação podem “pesar” nos ficheiros, em termos do espaço total que passam a ocupar em disco com os seus 

extended attributes, o que no limite pode levar a problemas de desempenho do sistema e funcionalidades 

incorrectas. Por exemplo, se considerarmos um sistema de ficheiros com bastantes ficheiros, cada um com muita 

informação nos seus extended attributes, este problema poderia tornar-se sério, já para não falar dos tempos de 

cópia ou deslocação desses ficheiros para outras directorias ou máquinas. 

Foi a pensar neste problema que se desenvolveu uma espécie de garbage collector para ir “limpando” os 

extended attributes de informação excessiva que possam ter. Inicialmente pretendia-se desenvolver um garbage 

collector convencional – um programa que periodicamente, e em background, fosse analisando os tamanhos dos 

extended attributes e removendo os dados em excesso nos mesmos para prevenir a sobrecarga de informação no 

sistema – mas analisando esta abordagem de um modo mais sensível, verificou-se que poderia trazer custos 

computacionais demasiado elevados, devido ao facto de se estarem a percorrer todos os ficheiros do sistema e a 

realizarem-se as funções de análise e potencial eliminação de dados de todos esses ficheiros, alguns deles 

podendo mesmo estar em uso. Como tal foi seguida uma abordagem alternativa, uma abordagem considerada 

como preventiva no sentido de, em vez de se permitir a alocação de nova informação que possa ultrapassar um 

certo limite de espaço, analisa-se inicialmente os extended attributes dos ficheiros em causa, e caso a nova 

informação possa ultrapassar esse limite, apagam-se dados existentes para a possível alocação da nova 

informação, prevenindo-se assim o excesso de dados nos extended attributes associados aos ficheiros. 

Até aqui falou-se de informação excessiva, sendo esse excesso considerado como sendo a informação contida 

nos extended attributes que ultrapasse um determinado limite. Esse limite, no sistema de ficheiros 

implementado, pode ser definido pelos próprios utilizadores, dando-lhes a liberdade de escolha entre duas 

hipóteses de limitar a quantidade de dados do extended attributes dos seus ficheiros. Uma delas é limitar os 

extended attributes através do tamanho total, em bytes, dos seus dados; a outra alternativa é limitá-los através do 

número de dados contidos em cada extended attribute. Se, no entanto, um utilizador não pretender definir 

nenhum limite, o próprio sistema, utilizando a primeira alternativa enunciada, fixa-o em 255 bytes de informação 
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para todos os extended attributes (um valor que, não aumentando drasticamente o tamanho dos ficheiros, permite 

ainda assim manter uma quantidade razoável de informação; 255 bytes é também o tamanho máximo que os 

nomes dos ficheiros podem ter no Linux, sendo portanto visto como o valor padrão “ideal” neste sentido). 

O funcionamento preventivo deste garbage colector deve-se ao facto de ser representado por uma função 

implementada (“check_sizes”) que é chamada antes do momento do armazenamento da informação recolhida em 

cada extended attribute. Portanto, sempre que a função é chamada, é verificado se o extended attribute que se 

está a tentar preencher não tem informação excessiva, e caso tenha (não havendo espaço suficiente para 

adicionar aquela ultimamente recolhida) é necessário escolher quais os dados que são eliminados para dar espaço 

aos mais recentes. O método deste garbage colector é descartar os mais antigos, ao estilo FIFO (first-in-first-

out), sendo que os utilizadores podem também definir quantos dados (dos mais antigos até aos mais recentes) são 

eliminados sempre que o limite de informação de cada extended attribute seja atingido – embora, caso não 

queiram definir um valor para esta propriedade, o sistema tenha predefinido o valor default de “1”, ou seja, é 

apagado apenas um dado, o mais antigo, de cada extended attribute com tamanho excessivo.  

 

FIFO vs. LIFO 

Outros métodos de eliminação de dados poderiam ter sido escolhidos para além do FIFO, nomeadamente o LIFO 

(last-in-first-out), isto porque quando se apaga informação, há que tomar a decisão entre qual a que pode ser 

mais útil para os utilizadores e aquela que, não sendo inútil, possa ser considerada de menor utilidade, e como tal 

descartável para dar espaço para o armazenamento de dados recolhidos mais recentemente. 

Como já foi dito, o método escolhido foi o FIFO. As vantagens de escolher este método são facilmente 

perceptíveis: apaga-se a informação mais antiga para dar lugar à mais recente sempre que necessário, num ciclo 

natural de “renovação” dos extended attributes. As desvantagens também podem ser óbvias: se considerarmos 

que a informação guardada representa um histórico, a mais antiga pode ser a mais valiosa por ser aquela que os 

utilizadores se esqueçam mais facilmente ou tenham naturalmente mais dificuldades em lembrar, e portanto seria 

aquela que deveria permanecer associada aos ficheiros considerando a utilidade que poderiam ter em futuras 

consultas dos extended attributes. 

A abordagem LIFO foi pensada para colmatar o último problema apontado ao FIFO, mas foi rapidamente 

ignorada pois revela-se um método que “mistura” informação antiga com recente não havendo um ciclo contínuo 

de renovação de informação devido ao facto de se estar a apagar constantemente a informação adicionada mais 

recentemente aos extended attributes para dar lugar a outra ainda mais recente, ficando assim o utilizador com 

um conjunto de dados bastante antigos e outros muito recentes, sendo os intermediários os descartados. 

Portanto, considerando ambos os problemas descritos com cada uma das abordagens, acabou por se implementar 

o método FIFO pois, após uma análise mais cuidada, se assumir que o problema descrito não seria assim tão 

grave: se considerarmos que a principal utilidade da informação dos extended attributes é para ajudar os 

utilizadores a encontrarem ficheiros, sendo a informação mais antiga mais “esquecível”, isso traduzir-se-ia numa 

menor utilidade da mesma para os utilizadores encontrarem os ficheiros que procuram, apesar do valor 

irrefutável da informação com “mais história” associada aos ficheiros. Contudo, esta escolha foi um tradeof 

inevitável de ser realizado em prol do funcionamento correcto do sistema. 
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3.3.5. Mover e Copiar Ficheiros Local e Remotamente 

Com a introdução de extended attributes no novo sistema de ficheiros surgiu um problema que tem a ver com a 

deslocação de ficheiros localmente, entre diferentes directorias, e remotamente, entre máquinas diferentes. Isto 

porque quando os ficheiros são movidos ou copiados para outras localizações, muitas vezes os extended 

attributes são ignorados, ficando os ficheiros nas suas localizações de destino com sucesso mas sem os atributos 

que lhe estão associados, incluindo aqueles recolhidos até àquele ponto pelo novo sistema de ficheiros.  

Como tal, este problema foi abordado não só do ponto de vista de manter os extended attributes associados aos 

ficheiros sempre juntos aos mesmos apesar das suas deslocações, mas também de permitir aos utilizadores 

realizarem as operações a que estão habituados aos seus ficheiros de um modo natural, sem terem de se 

preocupar com a perda dos atributos dos ficheiros ou com as dificuldades que advêm da manipulação explícita 

dos mesmos. 

 

Mover e Copiar Ficheiros Localmente 

No caso das cópias locais dos ficheiros para outras pastas, descobriu-se que o problema podia ser colmatado 

usando com o comando de cópia (“cp”) do Linux, a opção –preserve=xattr, que permite preservar os extended 

attributes dos ficheiros mantendo-os associados qualquer que seja a directoria do espaço local dos utilizadores. 

Utilizando o comando “cp” sem a opção referida apenas manteria os extended attributes do ficheiro original, 

ignorando-os no momento da cópia, de modo que o ficheiro copiado ficaria sem essa informação recolhida pelo 

sistema. Outra alternativa válida seria a utilização da opção –preserve=all que para além de preservar os 

extended attributes no acto da cópia de um ficheiro, com o comando “cp”, copiaria igualmente um conjunto de 

outra informação como links, mode e timestamps do ficheiro original para a sua cópia. 

O movimento (move) de ficheiros localmente representa o processo da mudança de directoria dos mesmos dentro 

da mesma máquina. Para testar esta funcionalidade foi utilizado o comando “mv” do Linux para se observar 

como eram, ou se eram de todo, movimentados os extended attributes juntamente com os ficheiros a que 

estavam associados originalmente. 

Conclui-se que ao contrário do comando de cópia, os extended attributes eram movidos com os ficheiros, não 

sendo necessárias opções especiais. 

É ainda de referir que se um utilizador pretender utilizar o próprio explorador do sistema como alternativa à 

linha de comandos, com o testado Nautilus (GNOME) os extended attributes eram mantidos com os ficheiros 

quando estes eram movidos (“Move To” e “Copy/Paste”) e copiados (“Copy”) localmente. 

 

Mover e Copiar Ficheiros Remotamente 

Para testar a capacidade de mover e copiar extended attributes junto aos ficheiros, foram testados vários 

comandos especializados neste tipo de capacidade de transferência de ficheiros remotamente, ou seja, entre 

diferentes “hosts”. Entre os mais conhecidos e utilizados para este tipo de operações, verificou-se que tanto o 

comando “scp” (“secure copy”) como o “rcp” (“remote file copy”) “ignoram” os atributos associados aos 
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ficheiros. No entanto o comando “rsync”, que no fundo serve para actualizar ficheiros já existentes na máquina 

remota, servindo nestes casos como versões mais rápidas dos dois comandos enunciados antes, consegue copiar 

os extended attributes com os ficheiros para as localizações de destino através da utilização da opção –X deste 

comando. 

 

Novos Comandos 

Analisando todas estas diferentes possibilidades disponibilizadas pelo sistema Linux (juntamente com a GUI 

Nautilus), concluiu-se que, em primeiro lugar, a informação associada aos ficheiros através dos seus atributos 

está muito dependente do tipo de comandos e opções usados para os mover e copiar local ou remotamente. Isto 

porque dependendo da escolha que os utilizadores tomem para transferir ficheiros entre diferentes localizações, 

correm o risco de perder os extended attributes que lhes estão associados, ainda que, como analisado antes, uma 

grande parte dos comandos consiga de facto suportar extended attributes (se bem que necessitem de opções 

especiais, potencialmente desconhecidas por utilizadores comuns).  

A segunda conclusão é que os próprios utilizadores estão demasiado limitados por estes comandos que, sob pena 

de poderem ignorar/apagar os extended attributes, limitariam bastante a experiência dos utilizadores no novo 

sistema de ficheiros desenvolvido onde estes atributos desempenham um papel fulcral na sua funcionalidade. 

Mesmo através da GUI Nautilus testada, embora se consiga o suporte de extended attribute ao transferir ficheiros 

entre directorias locais, operações remotas como as de mover e copiar ficheiros entre diferentes “hosts” não é 

possível, o que mais uma vez vem limitar as interacções entre os utilizadores e os seus ficheiros no novo sistema. 

Tomando tudo isto em consideração, foram desenvolvidos dois novos comandos, “cpxattr” e “mvxattr”, com o 

objectivo de facilitar aos utilizadores as tarefas de, respectivamente, copiar e mover ficheiros entre directorias ou 

máquinas, sem terem de se preocupar com a lógica adicional relativa à permanência dos atributos junto aos seus 

ficheiros.Com eles, é assegurado aos utilizadores que os extended attributes recolhidos e associados aos seus 

ficheiros ao longo do tempo não são perdidos entre transferências, permitindo por isso um melhor 

enquadramento com metadados e não os restringe a saberem e utilizarem as várias opções disponibilizadas pelos 

diferentes comandos de transferência de ficheiros do Linux, mas apenas estes dois novos comandos simplistas.  

Outra das motivações para desenvolver estes comandos foi o que acabou por se tornar uma das partes principais 

dos seus funcionamentos: o comando “rsync”. Este comando já foi brevemente descrito, mas as suas capacidades 

revelam-se mais interessantes do que o apenas enunciado anteriormente, pois para além de servir como um 

método mais rápido de copiar ficheiros remotamente (no caso do ficheiro já existir, pois apenas copia o conteúdo 

inexistente no destino), também pode ser um bom substituto para copiar ficheiros localmente. 

Como tal, a operação de “rsync” é uma parte integral e de extrema importância para o funcionamento de ambos 

os novos comandos desenvolvidos que, para além da restante lógica adicional que será descrita de seguida, 

realiza chamadas a esta operação para realizar as transferências de ficheiros local e remotamente. Apesar do 

“rsync” ser uma operação de cópia, é também utilizada no comando “mvxattr”, responsável por mover ficheiros, 

devido à sua versatilidade entre operações locais e remotas, e também devido à sua velocidade de execução, 

sendo que no fim do comando “mvxattr” é necessário apagar o ficheiro alvo da movimentação na sua localização 

de origem para emular uma operação de “move” real. De resto, este último passo descrito é o que distingue os 
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dois comandos desenvolvidos cuja restante funcionalidade é idêntica, sendo que apenas se criaram duas 

operações distintas pelo facto de ser mais perceptível para os utilizadores, através dos nomes dos comandos, 

perceber e escolher o tipo de operação preferem realizar. 

Outra alternativa considerada seria a de desenvolver apenas um comando com uma opção, escolhida pelos 

utilizadores, que determinava se o ficheiro estava a ser movimentado ou copiado, e caso fosse o primeiro caso, o 

mesmo seria apagado na sua localização de origem. No entanto, concluiu-se que este último método 

acrescentaria alguma complexidade desnecessária para os utilizadores tendo em conta que os comandos 

“mvxattr” e “cpxattr”, devido à funcionalidade adicional acrescentada nas suas execuções (descrita em 3.3.6), já 

requerem a escolha de algumas opções (ainda que opcionais) por parte dos utilizadores, e escolha de mais uma 

poderia complicar demasiado o seu uso e afastá-los dos novos comandos.  

Quanto ao funcionamento básico dos novos comandos, é o mais simples possível de forma a não aumentar a 

complexidade das operações de transferência de ficheiros. Portanto dependendo se se está a utilizar o comando 

“mvxattr” ou “cpxattr”, em que a diferença é se no final da transferência o ficheiro original é ou não apagado, 

basicamente é aplicado sempre o comando “rsync” com a opção –X para transferir os extended attributes 

associados aos ficheiros, independentemente de ser uma operação de transferência local ou remota. 

Contudo, as motivações do desenvolvimento destes novos comandos vão para além da simplificação e 

centralização das operações de transferências de ficheiros, como se verá de seguida. Como tal a utilização poderá 

revelar-se um pouco mais complexa para os utilizadores, tendo em conta a restante funcionalidade introduzida e 

explicada na próxima secção, que ainda assim é de utilização opcional para os utilizadores. Assim, não 

considerando ainda a funcionalidade extra apresentada de seguida, se um utilizador pretender realizar uma 

simples operação de mover ou copiar ficheiros local ou remotamente, é encorajada a utilização dos novos 

comandos “mvxattr” e “cpxattr” em detrimento de comandos como “mv” e “cp” pela sua simplicidade (apenas 

têm de definir o nome do ficheiro a transferir e a sua localização de destino), pela sua versatilidade (não requer 

distinção entre transferências locais ou remotas) e pela sua integração no âmbito deste trabalho no sentido de 

garantir que não são perdidos os extended attributes dos ficheiros. 

 

3.3.6. Privacidade da Informação nos Extended Attributes 

A associação de nova informação aos ficheiros dos utilizadores, para lá das óbvias vantagens que trazem aos 

mesmos e já analisadas antes, introduzem também uma questão problemática para novo sistema: até que ponto 

estão os utilizadores dispostos a partilhar e disponibilizar essa informação para com outros utilizadores. No 

fundo, tratando-se de um histórico, nem todos os utilizadores estariam suficientemente confortáveis com um 

sistema que facilmente poderia expor um conjunto de dados que, apesar de úteis para si, poderiam revelar mais 

do que este estaria disposto partilhar com outras pessoas. 

Um exemplo simples seria considerar o atributo que guarda as diferentes localizações onde um utilizador já 

editou os seus ficheiros. Este tipo de informação oferece um padrão de locais geográficos que podem traduzir o 

seu local de residência ou trabalho o que, nas mãos de utilizadores mal-intencionados (ou não necessariamente), 

poderia trazer consequências graves para o utilizador em causa. 
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Tratando-se o caso anterior de exemplificar o tipo de problemas da leitura alheia dos extended attributes dos 

ficheiros de um determinado utilizador, agora há também que demonstrar a gravidade que pode surgir com a 

escrita/modificação/eliminação dos mesmos. Considere-se um ficheiro descarregado da internet, no qual, com o 

novo sistema, seriam armazenados os links para os sites de origem do mesmo. Se um utilizador alheio 

modificasse os urls dos extended attributes para outros que levem a sites malignos, também se poderia 

considerar como uma falha grave deste sistema.   

 

Permissões de Acesso a Ficheiros do Linux 

Os extended attributes por si só estão “protegidos” pelos mecanismos de privacidade do sistema Linux em 

relação aos ficheiros, isto é, direitos de escrita, leitura e/ou execução atribuídos a ficheiros apenas para os 

proprietários desses ficheiros, todos ou determinados grupos de utilizadores do sistema, são aplicados aos 

conteúdos dos ficheiros bem como aos seus extended attributes. O que significa que em termos de segurança dos 

metadados, os utilizadores que os queiram proteger de leituras ou escritas de outros utilizadores têm apenas de 

alterar as permissões de acessibilidade dos próprios ficheiros através de uma função como a “chmod”, e 

modificá-las de acordo com o tipo de acesso que pretendam ou não permitir a outros utilizadores. 

Contudo esta abordagem pode não se relevar a solução ideal pelo simples facto dos utilizadores quererem 

proteger os metadados dos ficheiros e não o conteúdo dos mesmos, sendo que com esta solução não conseguem 

diferenciar explicitamente a privacidade dos extended attributes da do ficheiro na sua totalidade. Outro 

inconveniente desta solução é se voltarmos a considerar o histórico dos ficheiros e o compararmos, por exemplo, 

com o histórico de internet dos utilizadores que o podem eliminar por completo ou apenas determinadas partes 

do seu conteúdo, e com sobre este ponto de vista a abordagem descrita da privacidade dos ficheiros acaba por 

não ser uma solução verdadeiramente plausível para utilizadores que para além de proteger os seus metadados, 

os pretendam “limpar” de determinada informação que tenham associada. 

 

Privacidade no Metadados nas Transferências de Ficheiros 

Analisando um pouco mais a fundo as condições em que os utilizadores possam de facto necessitar de 

desassociar determinada informação recolhida pelo novo sistema para os seus ficheiros, conclui-se que isto seria 

mais crítico aquando da partilha de ficheiros com outros utilizadores noutras máquinas. Isto porque, ao passar-se 

ficheiros para outra máquina, estes deixam de estar exclusivamente sobre o controlo dos utilizadores que são 

seus proprietários e, ainda que os metadados estejam protegidos pelo mecanismo descrito antes, este será 

inevitavelmente levantado (seja para permitir escritas e/ou leituras) para que sejam possíveis interacções de 

outros utilizadores, para os quais os ficheiros estão a ser explicitamente transferidos, sobre eles, ficando assim os 

extended attributes expostos. 

Foi a pensar neste cenário se “aproveitou” o desenvolvimento dos novos comandos ‘cpxattr’ e ‘mvxattr’ para 

introduzir uma nova capacidade que os separa definitivamente dos comandos de mover e copiar ficheiros do 

Linux, e vem solucionar os potenciais problemas de privacidade do novo sistema, que é a possibilidade dos 

utilizadores poderem definir no momento de utilização destes comandos, quais os atributos que pretendem passar 

da origem para o destino, e quais os que não querem que sejam movidos/copiados com os seus ficheiros, sendo 
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que os extended attributes dos ficheiros originais, no caso da utilização do novo comando ‘cpxattr’, continuam 

visíveis e apenas os atributos da cópia são eliminados no destino, sem a necessidade de recorrerem a comandos 

prévios (como o “setfattr –X” que apaga o extended attribute indicado de um dado ficheiro). 

Apesar de esta funcionalidade ser obviamente mais relevante em transacções remotas, como no caso descrito 

antes de passar ficheiros para utilizadores noutras máquinas, também é permitido aos utilizadores excluir os 

extended attributes que desejem quando movem ou copiem ficheiros entre diferentes directorias na mesma 

máquina. 

O funcionamento é simples: quer seja com o comando “cpxattr” ou o “mvxattr”, um utilizador pode usar a opção 

–r, que indica as restrições dos ficheiros no destino, isto é a lista dos extended attributes que os utilizadores 

pretendem restringir/apagar quando estes são copiados ou movidos para outras localizações. Por exemplo usando 

o comando “./cpxattr file destination –r locations edits names users hosts”, o ficheiro “file” é copiado para a 

localização “destination”, mas sem os extended attributes que guardam respectivamente as localizações 

geográficas onde o ficheiro já foi editado e o seu número de edições. Quem quiser aceder aos seus extended 

attributes na localização para onde o ficheiro foi copiado, não conseguirá ver estes atributos. 

De modo a facilitar esta tarefa, e tendo em consideração o elevado número de atributos que o novo sistema 

consegue interceptar e guardar, os novos comandos também conseguem restringir os extended attributes através 

do que foi chamado de “profiles”. Os profiles representam perfis que os utilizadores podem definir contendo 

diferentes listas de atributos que pretendem dissociar dos ficheiros no destino. Assim ao invés de utilizar a opção 

–r descrita antes, enunciando uma lista potencialmente extensa dos extended attributes que não querem passar 

para a localização de destino sempre que movem ou copiam ficheiros para lá, podem simplesmente definir um 

novo profile, com a opção –np, com essa lista de atributos específicos. 

Considerando o exemplo anterior, se um utilizador pretendesse copiar não um mas vários ficheiros de um local 

para outro, em vez de ter de reescrever sempre a opção “–r locations edits names users hosts” no acto da cópia, 

teria apenas de escrever estes atributos uma vez, guardando-os num perfil, com o seguinte comando: “./cpxattr 

file destination –np ‘aguiar’ locations edits names users hosts” – em que ‘aguiar’ representa o nome do perfil 

que terá associado os atributos “locations”, “edits”, “names”, “users” e “hosts”, como aqueles que não passarão 

para o destino juntamente com o ficheiro. Esta opção –np, guarda não só o profile definido pelo utilizador, mas 

também realiza imediatamente a seguir a cópia dos ficheiros para o local escolhido. O local de armazenamento 

dos perfis dos utilizadores encontra-se no seu espaço pessoal, na directoria “hifs_properties” do novo sistema, na 

subdirectoria com o nome “profiles”. Assim, se um utilizador pretender alterar os perfis que definiu, pode 

simplesmente ir aos ficheiros respectivos dessa pasta e adicionar ou remover os atributos que pretender. Com isto 

pode também criar os seus perfis directamente nessa directoria, caso ache mais simples do que recorrer à opção –

np dos novos comandos, ou caso pretenda defini-los sem mover/copiar ficheiros imediatamente de seguida 

(como acontece quando define profiles com os comandos “cpxattr” e “mvxattr”). 

 

Depois de definidos os perfis de privacidade a seu gosto, os utilizadores podem assim utilizá-los com a opção –p 

dos novos comandos sempre que desejarem. Recorrendo novamente ao exemplo anterior em que se definiu o 

perfil ‘aguiar’, e no qual um utilizador pretendia copiar vários ficheiros para outra localização, em vez de 
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reescrever a lista de atributos que pretende restringir no destino com a opção –r, bastaria usar o comando: 

“./cpxattr file destination –p ‘aguiar’ ”.  

 

3.3.7. Informação Rejeitada 

Um dos grandes inconvenientes de trabalhar com system calls é a imprevisibilidade das mesmas em relação à 

informação que trazem associada, isto porque, naturalmente, são utilizadas pelo sistema operativo para garantir o 

seu correcto funcionamento e como tal, muitos dos dados e informações com que lidam são incompreensíveis e 

até indecifráveis para utilizadores vulgares, sem grandes conhecimentos informáticos. Assim sendo, e sabendo 

que uma grande parte deste trabalho assenta no facto de se interceptarem system calls como meio de se obterem 

os novos metadados para os ficheiros dos utilizadores, há que ter em conta que alguma da informação obtida a 

partir destas chamadas sistema pode ser categorizada como dispensável pelo tal factor de se revelarem 

irrelevantes, simplesmente porque os utilizadores alvo do novo sistema provavelmente não a compreenderem ou 

não precisarem dela. Como tal, este tipo de informação não vale a pena ficar associada aos ficheiros até porque, 

tal como referido em 3.3.4, há que ter em conta os limites de informação que são guardados nos metadados dos 

ficheiros. 

Assim sendo, alguns dos desafios apresentados com este problema passam por perceber quais as system calls 

“preocupantes” no sentido de obterem informações dispensáveis, qual a informação que é considerada 

dispensável e como dispensá-la de todo de ser associada aos metadados dos ficheiros.  

 

System Calls e Informação Inútil 

Relativamente às system calls a ter cuidado, concluiu-se que as mais preocupantes dentro deste contexto seriam 

as de write(), rename() e read(), pelo facto de serem basicamente as mais importantes relativamente à quantidade 

de metadados que actualizam no sistema. Contudo, não convém estar a analisar todos os dados interceptados, 

sempre que estes são obtidos devido ao grande overhead que seria introduzido no sistema, pelo que o controlo 

acaba por ser feito exclusivamente ao nível da actualização dos metadados relativos aos nomes dos programas e 

aplicações que acedem a ficheiros (extended attribute “programs”), obtidos através da system call read() ou que 

manipulam o seu conteúdo através das chamadas rename() ou write(), e de nomes antigos dos ficheiros 

(extended attribute “names”), obtido através das system calls write() ou rename(), pelo facto de serem estes 

atributos que, aquando do desenvolvimento do sistema, ficavam populados com mais informação desnecessária. 

Os restantes atributos, contrariamente, só em raras ocasiões ficavam com informação considerada irrelevante 

para os utilizadores pelo que, como forma de evitar overhead desnecessário no novo sistema, a informação 

introduzida nesses metadados não é controlada. 

No que diz respeito à informação que é considerada dispensável no âmbito deste sistema, já foi referido que é 

toda aquela que é recolhida através das system calls que os utilizadores possam eventualmente achar 

incompreensível ou desinteressante, ou que simplesmente não os ajude na principal função deste novo sistema 

que é encontrar ficheiros. Contudo, este seria logo à partida um exercício de resultados imperfeitos porque tais 
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critérios dependem dos tipos de utilizadores e dos critérios de cada um, pelo que, foi definida alguma informação 

considerada dispensável a partir de testes realizados durante o desenvolvimento do sistema, por ser basicamente 

o único meio de fazer uma definição inicial de dados irrelevantes, partindo do princípio que esses dados sejam 

dispensáveis para os utilizadores tal como foram durante o desenvolvimento do sistema. Contudo, e por este 

modo de definir a informação dispensável está longe de ser fiável, o novo sistema permite que os próprios 

utilizadores possam definir mais informação que não pretendam ver associada aos ficheiros, e vê-la a partir desse 

momento nos metadados dos seus ficheiros sempre que detectada, ou retirar aquela definida à partida, evitando a 

actualização dos novos metadados sempre que interceptada. O modo como isto é possível para os utilizadores 

será explicado de seguida, e dá-lhes mais liberdade para, até certo ponto, controlarem a informação que querem 

ver associada aos seus ficheiros e vem confirmar a versatilidade do sistema no sentido de permitir a interacção e 

participação dos utilizadores para melhorarem as suas experiências dentro do contexto do novo sistema. 

 

Definição da Informação a Rejeitar 

Quanto à implementação desta característica, o que permite a definição da informação desnecessária são dois 

ficheiros, um referente à informação descartável para o atributo “names” e outro para o atributo “programs”, 

denominados respectivamente de “unwanted_names” e “unwanted_programs”. Nestes ficheiros, apenas se 

encontra uma linha de texto com nomes de ficheiros ou programas que se pretendem rejeitar, separados por um 

caracter de espaço “ ”. Cada vez que informação é interceptada através das chamadas sistemas já referidas 

write() ou rename(), essa informação é comparada com a (primeira/única) linha dos ficheiros “unwanted_names” 

e “unwanted_programs”, e caso essa informação pertença esteja nos seus conteúdos, é simplesmente descartada. 

O mesmo acontece para a system call read() mas a informação é comparada exclusivamente com a do ficheiro 

“unwanted_programs” que não será acrescentada ao atributo “programs” caso seja identificada na linha do 

ficheiro.  

O pormenor de ter apenas uma linha nestes ficheiros é importante pois permite uma única comparação de dados 

(entre os dos ficheiros e os recolhidos) de cada vez que alguma das system calls referidas seja interceptada, ao 

invés das potenciais iterações que poderiam ocorrer caso fosse guardada informação em várias linhas destes 

ficheiros de dados a rejeitar. Este último caso sujeitaria o sistema a um acréscimo de overhead, para além 

daquele que é introduzido pelas operações de abertura destes ficheiros. Assim, com uma única linha, consegue-se 

a mesma funcionalidade introduzindo menos overhead no sistema, e sempre que um utilizador pretenda descartar 

mais informação dos seus ficheiros, apenas tem de acrescentar o nome dessa informação à linha do respectivo 

ficheiro, ou apagar alguma que esteja já definida por default nesses ficheiros, numa operação simples de 

personalização do novo sistema. 

A informação padrão de ambos os ficheiros, com os dados dispensáveis para os atributos “programs” e ”names”, 

foi recolhida e definida durante a fase de desenvolvimento e teste do sistema, não podendo ser formalmente 

considerada como certa ou errada, apenas útil ou inútil para os utilizadores que a qualquer momento podem 

alterá-la. 

Por exemplo, o nome “nautilus” é um dos nomes apontados no ficheiro “unwanted_programs”, e representa o 

processo relativo ao file manager do sistema. Se não estivesse marcada nesse ficheiro, qualquer operação de que 
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qualquer ficheiro do sistema fosse alvo (explicitamente, pelo utilizador, ou mesmo através do próprio sistema 

operativo), acrescentaria o nome Nautilus ao atributo “programs”. Isto não seria desejado, não só porque sendo 

um nome que eventualmente estaria associado a todos os ficheiros no sistema perderia o seu valor de 

“exclusividade”, não ajudando os utilizadores na tarefa de encontrar os seus ficheiros, mas também porque o 

nome provavelmente não seria facilmente identificado pelos utilizadores alvo do sistema, que viriam este valor 

no atributo “programs” sem saberem realmente a que programa se referiria. 

 

3.3.8. Tagging: Suporte de Metadados Criados Pelos Utilizadores 

O termo tagging refere-se à possibilidade dos utilizadores de associarem informação aos seus ficheiros. Já foram 

analisados alguns sistemas com esta capacidade e, pela sua importância, decidiu-se que seria uma característica 

interessante de suportar no novo sistema devido ao facto de se tratar de informação que não é recolhida 

automaticamente, mas sim adicionada explicitamente pelos utilizadores traduzindo talvez mais realisticamente as 

necessidades destes no novo sistema de ficheiros. 

 

Adição Explícita de Metadados a Ficheiros 

Os mecanismos de associação de informação aos ficheiros por parte dos utilizadores são simples, sendo que estes 

podem chamar explicitamente os comandos de manipulação de extended attributes oferecidos pelo Linux: 

“setfattr” para adicionar (e remover) novos metadados; “getfattr” para apresentar os valores nos seus conteúdos. 

Ter em atenção para não confundir estes comandos com as funções C “lsetxattr” e “lgetxattr” descritas 

anteriormente e que são utilizadas pelo Módulo de Metadados.  

A utilização destes comandos por si só não acrescenta nada de novo ao sistema desenvolvido e muito menos 

permite a utilização da técnica de tagging. O que é novo é a capacidade da utilização dos novos atributos criados 

e da informação que lhes é adicionada pelos utilizadores, para localizar os ficheiros a que está associada, 

seguindo a mesma lógica de desenho e funcionamento do novo sistema em relação aos restantes extended 

attributes, integrando-se homogeneamente com os estes como se tivesse sido recolhida pelo Módulo de 

Metadados. 

Para isto ser possível, sempre que um utilizador adicione um novo metadado a um ficheiro explicitamente, o 

sistema intercepta a chamada sistema “setxattr” e no tratamento da mesma, adiciona uma nova coluna (se ainda 

não existir) na tabela onde está toda a informação na base de dados MySQL com a respectiva informação 

adicionada pelos utilizadores e o nome do novo atributo à qual é acrescentada. A partir desse momento os novos 

metadados ficam totalmente integrados com o novo sistema de ficheiros, sendo possível aos utilizadores 

pesquisar pelos seus ficheiros não só a partir da informação automaticamente recolhida, mas também daquela 

explicitamente acrescentada por eles.  

O que torna as pesquisas aos novos atributos possível é o facto de, tal como mencionado brevemente em 3.3.3, 

sempre que um utilizador utiliza o programa de pesquisa de ficheiros “hifs_find”, este executa uma query prévia 

à base de dados para obter o nome de todas as colunas que nesse momento pertençam à tabela usada, podendo 
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assim, após este primeiro passo, realizar queries que incluam a coluna correspondente ao novo metadado e 

informação introduzidos pelos utilizadores. 

 

Suporte de Pesquisas à Nova Informação 

Para garantir o funcionamento desta técnica de tagging em pleno, e suportando o novo sistema a adição de 

metadados por parte dos utilizadores, importa também considerar os casos em que esses extended attributes são 

eliminados explicitamente: se o Módulo de Metadados, ao interceptar a chamada sistema referente à eliminação 

de extended attributes “removexattr “ (comando “setfattr” com a opção –x), verificar que o atributo não é um dos 

que são actualizados e recolhidos automaticamente pelo sistema, tendo sido portanto adicionado pelos 

utilizadores, tem de verificar se pode eliminar também essa entrada na base de dados. Isto porque, dando o 

sistema liberdade total para os utilizadores acrescentarem os metadados que decidirem, significa que por cada 

novo atributo haverá uma nova entrada na tabela de extended attributes na BD MySQL, cujo tamanho pode 

crescer indefinidamente devido às várias colunas que possam ser acrescentadas. Como tal é indispensável a 

eliminação dessas entradas quando os extended attributes adicionais são apagados. 

No entanto, a solução óbvia de apagar imediatamente da tabela da base de dados a entrada referente ao extended 

attribute que os utilizadores tenham eliminado num ficheiro pode ser demasiado drástica e trazer consequências 

indesejadas, isto porque o mesmo atributo pode existir em mais que um ficheiro. O que significa que, 

descartando a entrada correspondente a esse metadado, os restantes ficheiros deixariam de ser localizáveis a 

partir da informação desse atributo pois o método de procura de ficheiros, localiza-os através da informação 

presente na nova base de dados MySQL e, sem a entrada correspondente ao atributo através do qual os 

utilizadores pretendam encontrar os seus ficheiros, tal não é possível apesar de a informação estar nos seus 

extended attributes. Para que isto não aconteça, sempre que a system call “removexattr” é interceptada pelo 

Módulo de Metadados, é feita uma query à BD que conta o número de entradas referentes à coluna do atributo 

que se pretende eliminar e, só no caso de não haver informação associada a essa coluna é que a mesma é 

apagada. Caso contrário o extended attribute é removido, tal como desejado pelos utilizadores que deixam de o 

ver associado ao ficheiro de onde o apagaram, bem como a informação desse atributo na base de dados referente 

a esse ficheiro, mas a própria coluna é mantida na tabela por estar a ser utilizada por outros ficheiros para manter 

informação nesse atributo correspondente. 

 

 

 

 

  



66 
 

4. Avaliação 

Até este ponto, o conteúdo apresentado no trabalho partiu de vários pressupostos, entre aquilo que o sistema 

deveria ser capaz de fazer e representar para os utilizadores, e o que foi de facto implementado. Como tal, nesta 

secção serão descritos os vários testes realizados sobre o Sistema de Ficheiros com Histórico de modo a perceber 

se o desenvolvido corresponderia ao pretendido e se conseguiria cumprir um conjunto de requisitos 

indispensáveis para o seu funcionamento correcto. 

O novo sistema desenvolvido rege-se por conjunto de três requisitos não-funcionais principais, pré-definidos na 

secção 3.1, cujo cumprimento ditará a sua qualidade. Esses requisitos são os apresentados de seguida. 

 Desempenho das operações realizadas sobre ficheiros pelos utilizadores: com toda a lógica de 

intercepção e alocação de informação desenvolvida no Módulo de Metadados e de certa forma 

“acrescentada” à funcionalidade de operações como as de leitura, escrita ou abertura de ficheiros, teria 

que se garantir que o overhead introduzido no sistema não seria impeditivo para os utilizadores de 

realizarem estas operações com a naturalidade com que estariam habituados em sistemas de ficheiros 

comuns, no sentido de notarem a execução da nova funcionalidade e que a mesma estaria a atrasar as 

suas operações, dificultando as interacções com o novo sistema de ficheiros. Como tal seria essencial 

avaliar este requisito de rapidez de resposta do Sistema de Ficheiros com Histórico face às operações 

dos utilizadores, fazendo-o através de um conjunto de testes de desempenho para perceber a fundo o 

desempenho do mesmo, falhas que possa apresentar, a origem da mesmas e se poderiam eventualmente 

ser ultrapassadas. 

 

 Consistência entre a informação da base de dados e os extended attributes: este mesmo requisito já foi 

analisado em 3.3.3 e explicados os métodos para garantir que é cumprido. É imprescindível para o novo 

sistema que a informação mantida nos dois lados seja a mesma de modo a que os utilizadores não 

corram o risco de aceder a informação errada ou desactualizada, ou que não consigam pesquisar os seus 

ficheiros devido a inconsistências de dados entre os atributos dos ficheiros e a nova base de dados, o 

que, no limite, pode implicar que os utilizadores não conseguissem encontrar os ficheiros que estariam à 

procura. Portanto, para o sistema ser verdadeiramente fidedigno e confiável para os utilizadores, este 

critério de consistência seria imprescindível e será avaliado através de dois testes para perceber até que 

ponto seria cumprido pelo novo sistema; 

 

 Usabilidade das pesquisas: a nova informação guardada pelos ficheiros através dos seus metadados é 

baseada em elementos de narrativas, ou seja de potenciais histórias que os utilizadores teriam sobre os 

seus ficheiros. Como tal é importante que a procura de ficheiros realizada sobre o novo sistema consiga 

suportar pesquisas dos utilizadores semelhantes, em termos de estrutura, às narrativas que usariam para 

descrever os ficheiros que eventualmente procurariam no sistema. Assim, será analisada na última parte 

desta avaliação, a usabilidade da Ferramenta de Pesquisa de Ficheiros desenvolvida através de um 

conjunto de narrativas e respectivas traduções em queries para o novo programa que evidenciem a 

facilidade de aprendizagem e utilização pretendidas. 
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Cada um destes requisitos será analisado de seguida através de um conjunto de testes realizados no Sistema de 

Ficheiros com Histórico, bem como os métodos para os conseguir efectuar, objectivos dos mesmos, resultados 

esperados e conclusões tiradas com as suas execuções. 

 

4.1. Desempenho 

 Teste 1 - Sistema de Ficheiros com Históricos vs. ext4 

Objectivo: O grande objectivo deste teste inicial é perceber até que ponto o Sistema de Ficheiros com Histórico 

é equiparável a outros sistemas de ficheiros em termos de desempenho, nomeadamente em relação ao ext4 que é 

o sistema de ficheiros Linux nativo no topo do qual é montado. 

Método: De modo a que se pudessem tirar conclusões o mais completas possíveis acerca do desempenho do 

novo sistema, houve necessidade de se encontrar um ponto comparativo que permitisse avaliar objectivamente se 

o seu desempenho seria melhor, semelhante ou pior que um outro sistema de ficheiros – neste caso o ext4 - com 

o qual seria comparado, quando expostos às mesmas condições de teste. 

Como tal conclui-se que o modo mais viável de fazer estas comparações de desempenho entre os dois sistemas 

seria através do conjunto das operações mais realizadas dentro de um sistema de ficheiros, isto porque permitiria 

também simular as interacções dos utilizadores com estes sistemas e um modo “justo” de avaliar tanto o ext4 

como o Sistema de Ficheiros com Histórico quando expostos ao mesmo conjunto de operações. Assim, foi criado 

um script para encapsular um conjunto de operações a serem realizadas sobre ficheiros e facilitar o processo de 

testes, cujo resultado da execução do mesmo em cada sistema permitiria compará-los viavelmente em termos dos 

tempos que cada um demoraria a terminá-lo. 

O script referido consiste na seguinte sequência de operações, apresentadas pela ordem de execução das mesmas: 

- Criação de um ficheiro (instrução “touch”); 

- Escrita de informação para o ficheiro (instrução “echo”); 

- Renomeação do ficheiro (instrução “mv”); 

- Cópia do ficheiro para outra directoria (instrução “cp”); 

- Eliminação da cópia do ficheiro (instrução “rm”); 

- Movimentação do ficheiro para outra directoria (instrução “mv”); 

- Leitura do ficheiro (instrução “cat”); 

- Eliminação do ficheiro (instrução “rm”). 

Este script possibilita uma boa base comparativa entre os dois sistemas de ficheiros, baseando-se nos tempos de 

execução de cada um para terminarem o conjunto de operações apresentado acima. 
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Para poder tirar conclusões o mais completas possíveis foram criados cinco casos de teste, que se diferiam entre 

si em duas variantes: o número de ficheiros e o número de dados manipulados. Estas duas variantes seriam 

duplicadas de teste para teste de modo a poder observar como os sistemas de ficheiros reagiriam ao aumento 

exponencial da carga de trabalho que teriam de executar e, consequentemente, o modo como os seus tempos de 

execução das instruções do script de teste variariam, e se seria de um modo exponencial. 

Como dito, a carga de trabalho duplica em cada caso de teste sendo no primeiro, como teste inicial, executado o 

script sobre apenas um ficheiro, em que as várias operações apresentadas acima (seja de leitura, escrita, cópia, 

etc.) requeriam a manipulação de 1000 bytes de informação, representando assim uma carga de trabalho leve 

para observar a reacção inicial de ambos os sistemas quando expostos a uma carga menor de trabalho. No 

segundo caso de teste a carga de trabalho duplicada requereria portanto a manipulação de dois ficheiros 

(sequencialmente, ou seja, um após o outro) e 2000 bytes de dados, o terceiro – representante de uma garga de 

trabalho já mais moderada - de quatro ficheiros e 4000 bytes, o quarto caso de teste de oito ficheiros e 

respectivos 8000 bytes e, finalmente o quinto teste que requereria a manipulação de dezasseis ficheiros e de 

16000 bytes de dados, sendo representativo de uma carga consideravelmente elevada. Através destes cinco casos 

de teste seria possível analisar de um modo viável o desempenho dos dois sistemas de ficheiros quando expostos 

a cargas de trabalho variantes, entre mais leves, mais moderadas e elevadas. A decisão de representar a carga de 

trabalho através de, não só do número de dados manipulados, mas também do número de ficheiros deve-se ao 

facto de tentar até certo ponto recriar interacções dos utilizadores com vários ficheiros num curto espaço de 

tempo como por exemplo a cópia de vários ficheiros simultaneamente para outra localização, ou a escrita em 

mais que um ficheiro em que estejam a trabalhar. Ainda que não seja um modo perfeito de simular os casos 

exemplificados, a variante do número de ficheiros na carga de trabalho, foi o indicador mais realista encontrado 

para testar estes casos. Em relação ao número de dados manipulados, ainda que possam ser considerados algo 

reduzidos (mesmo no último caso de teste), tendo em conta que os utilizadores estão habituados a manipular 

ficheiros nas ordens dos megabytes (1 000 000 bytes) ou mesmo gigabytes (1 000 000 000 bytes), optou-se por 

uma quantidade de dados na ordem dos bytes uma vez que, quando combinados com todas as operações do script 

de testes e os vários ficheiros manipulados, ordens maiores de informação tornariam o exercício de testes 

bastante complicado de realizar devido aos elevados tempos de execução das operações do script com mais 

informação. Assim, com dados comparativamente mais reduzidos é possível uma execução normal dos casos de 

teste cujas conclusões não deixam de ser menos viáveis ou realistas uma vez que, para além dos dois sistemas 

estarem expostos às mesmas condições no que diz respeito à carga de trabalho, se for verificado um crescimento 

exponencial dos tempos de execução do script em cada caso de teste, pode-se estimar os tempos de execução de 

eventuais testes com quantidades de informação maiores. 

Resultados Esperados: Relativamente às expectativas da execução deste teste seria esperado que o desempenho 

do Sistema de Ficheiros com Histórico não fosse melhor ou igual a um sistema de ficheiros como o ext4 devido 

à quantidade de funcionalidade introduzida no novo sistema, mas que obtivesse um desempenho inferior ainda 

que no sentido de não retardar as operações realizadas pelos utilizadores ao ponto destes não se aperceberem das 

diferenças de desempenho entre o novo sistema e outro como o ext4. 
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Resultados Obtidos:  

 

Figura 2 – Desempenho do Sistema de Ficheiros com Histórico vs. ext4 

O gráfico da Figura 2 representa os resultados de desempenho dos dois sistemas ao executarem as operações do 

script de testes referido, em que o eixo horizontal representa o número do caso de teste executado e o eixo 

vertical representa o tempo, em segundos, necessário para cada sistema terminar a execução do script nas 

condições do respectivo caso de teste. Importa referir que os resultados representam uma média entre os tempos 

de execução de um total de dez execuções do script em cada caso de teste. 

A partir do gráfico acima pode-se tirar mais que uma conclusão. A primeira é que a variação dos tempos de 

execução cresce de um modo aproximadamente exponencial com a quantidade de trabalho executado, 

duplicando em cada caso de teste, tanto no Sistema de Ficheiros com Histórico como no ext4. Este factor 

permite assim fazer deduções quanto a cargas de trabalho diferentes às testadas, permitindo perceber através de 

valores teóricos o que seria esperado em termos de desempenho de cada sistema manipulando mais/menos dados 

e ficheiros. 

A segunda, mais óbvia, é que o Sistema de Ficheiros com Histórico apresenta resultados de desempenho 

inferiores aos do ext4, como de resto já seria esperado. Contudo é necessário fazer-se uma análise mais profunda 

de modo a perceber em que ordem de valores é que se pode verificar que o novo sistema é inferior ao ext4. 

 

Figura 3 – Diferenças de desempenho entre ext4 e o Sistema de Ficheiros com Histórico 
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A Figura 3 representa a ordem de valores (em unidades, no eixo vertical) em que o Sistema de Ficheiros com 

Histórico é pior na execução do script de testes, para cada caso de teste distinto (eixo horizontal do gráfico). 

Como pode ser verificado no primeiro gráfico apresentado na Figura 2, para o primeiro caso de teste, o ext4 

executou o script de teste numa média de 0,056 s, enquanto que o novo sistema fê-lo em aproximadamente 0,351 

s. Na Figura 3, pode-se verificar que para o primeiro teste, o desempenho do ext4 é superior ao do Sistema de 

Ficheiros com Histórico em cerca de seis vezes. No segundo caso de teste os resultados obtidos para os dois 

sistemas foram de 0,115 s e 0,560 s, e no gráfico acima pode-se verificar que isto significa que o ext4 apresenta 

um desempenho melhor que o novo sistema em cerca de cinco vezes. No terceiro teste os resultados obtidos 

foram respectivamente de 0,240 s e 1,016 s, no quarto foram 0,559 s e 2,004 s, e finalmente no quinto de 1,272 s 

e 4,262 s para o ext4 e para o Sistema de Ficheiros com Histórico, respectivamente. Na Figura 3 pode-se 

observar que a ordem de valores que distingue os dois sistemas nos três últimos testes referidos é de cerca de 4 

vezes no terceiro teste, 3,5 vezes no quarto teste e de aproximadamente 3 vezes no último teste. A conclusão a 

que se chega com estes valores é que a ordem de valores que distingue os dois sistemas vai diminuindo conforme 

vai aumentando a carga de trabalho, o que não deixa de ser curioso, uma vez que com uma quantidade ligeira – 

avaliada através do primeiro caso de teste – o novo sistema apresenta um desempenho 6 vezes inferior ao ext4, e 

com uma quantidade elevada de trabalho – representada no caso de teste cinco – a diferença de desempenho dos 

dois sistemas é reduzida para três vezes, metade do que observado inicialmente. 

Análise: Uma explicação possível para este fenómeno tem a ver com o assincronismo da nova funcionalidade 

desenvolvida, seja a intercepção da nova informação como o armazenamento da mesma tanto nos extended 

attributes dos ficheiros que descrevem como na nova base de dados. O tempo de lançamento da rotina 

assíncrona correspondente a esta funcionalidade pode ter uma maior interferência no tempo de execução de 

cargas de trabalho reduzidas enquanto que com cargas mais elevadas o lançamento da rotina assíncrona é 

“disfarçado” pelo restante trabalho realizado de modo síncrono. 

Conclusão: Feita esta análise inicial dos diferentes desempenhos dos dois sistemas de ficheiros, e antes de se 

tirarem conclusões precipitadas acerca dos resultados deste primeiro teste, será realizado um conjunto de testes 

complementares que possam ajudar a explicar a disparidade de valores obtidos, uma vez que ainda não é clara a 

origem do overhead no sistema. Estes sub-testes integram-se no contexto do Teste 1 uma vez que, ainda que 

sejam realizados de modos distintos, visam da avaliação do desempenho do novo sistema. 

Inicialmente, no sub-teste 1.1, será feita uma análise mais profunda às operações realizadas no script de teste, 

medindo separadamente os tempos de execução de cada uma tanto no ext4 como no Sistema de Ficheiros com 

Histórico, de modo a perceber se há algumas mais responsáveis pelas diferenças de desempenho entre os dois 

sistemas. No sub-teste seguinte, 1.2, será analisado outro factor que pode influenciar a introdução de overhead 

no sistema, que é a ferramenta FUSE responsável pela intercepção de system calls. Nos restantes sub-testes 1.3, 

1.4 e 1.5 serão analisados respectivamente os tempos da intercepção de informação, do armazenamento da 

informação nos extended attributes e do armazenamento da mesma na base de dados. Sendo estas funções 

realizadas numa rotina assíncrona, não influenciam os tempos medidos neste teste 1 e apresentados na Figura 2, 

no entanto são testes indispensáveis não só por representarem a maioria da nova funcionalidade introduzida, mas 

por poderem influenciar os testes de consistência de informação realizados no teste 2. 
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 Teste 1.2: Custo das Operações 

Objectivo: Como descrito antes, este sub-teste adicional passa por analisar separadamente cada instrução do 

script de teste em termos dos seus tempos de execução e perceber até que ponto os resultados obtidos para o 

Sistema de Ficheiros com Histórico se equiparam aos do ext4. A necessidade deste teste é conseguir entender a 

origem do overhead do sistema, analisado nos resultados do teste 1, sendo por isso necessário perceber até que 

ponto as operações do script, e consequentemente quais as operações potencialmente realizadas pelos 

utilizadores sobre os seus ficheiros, que maior custos acrescentam no sistema. 

Método: Para analisar quais as operações mais “dispendiosas” no novo sistema, voltou a recorrer-se ao script de 

teste mas desta vez fazendo o benchmark do tempo de cada operação individual em contraste ao teste anterior 

em que o mesmo foi realizado ao conjunto de tempo total de todas as suas instruções. Para manter a coerência 

com o teste 1, os resultados apresentados na Figura 3 foram obtidos a partir da média de dez execuções da 

instrução em causa, tanto para o ext4 como para o novo sistema, sendo estes testes realizados nas condições do 

caso de teste 5 (representativo, no contexto destes testes, de uma carga de trabalho elevada), ou seja sobre 

dezasseis ficheiros e manipulando 16000 bytes de informação. Os resultados da figura estão representados em 

segundos (eixo vertical) para cada operação do script (eixo horizontal do gráfico). 

Resultados esperados: Uma vez que a grande parte da nova funcionalidade do Módulo de Metadados é 

realizada assincronamente e como tal não deveria influenciar os resultados das operações analisadas (apesar 

dessa funcionalidade ser desencadeada aquando da intercepção dessas operações), seriam esperados resultados 

idênticos entre ambos os sistemas. 

Resultados Obtidos:  

 

Figura 4 – Tempos de execução de operações específicas do  

Sistema de Ficheiros com Histórico vs. ext4 

 

A partir da Figura 4 é possível verificar uma clara disparidade de valores entre o Sistema de Ficheiros com 
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movimentação de ficheiros há diferenças mínimas na ordem dos 1 a milissegundos, o mesmo não se verifica para 

as operações de leitura e cópia de ficheiros que apresentam disparidades de valores muito significativas entre os 

dois sistemas. A operação de leitura do conteúdo de ficheiros tem um tempo de execução médio de 0,004 

segundos para o ext4 enquanto que no Sistema de ficheiros com Histórico obteve-se uma média de execução 

destra operação de 0,086 segundos. Já a operação de cópia de ficheiros de uma directoria para outra apresenta 

uma média de 0,005 segundos de execução e o novo sistema apresenta uma média de 0,95 segundos para 

executar a mesma instrução. 

Análise: Ao contrário do que seria esperado à partida nem todas as operações apresentam tempos idênticos, 

nomeadamente a de leitura de ficheiros que se revela cerca de 21 vezes mais lenta no novo sistema quando 

comparada à sua execução no ext4, e a operação de cópia de ficheiros entre directorias que por sua vez se 

verifica 19 vezes mais lenta.  

Em relação à operação de leitura, a explicação para este fenómeno tem a ver com o facto de que nem toda a nova 

funcionalidade desenvolvida para o Módulo de Metadados ser realizada assincronamente, como referido até este 

ponto. Tal como analisado na secção 3.3.1, parte dos metadados recolhidos com a operação de leitura são 

referentes ao nome dos programas utilizados para ler os ficheiros alvo das manipulações dos utilizadores, e o 

método utilizado para obter este tipo de informação foi o de recorrer ao comando “ps” do Linux com o 

identificador do processo de leitura dos ficheiros para obter o seu nome. Contudo este procedimento não pôde 

ser adicionado às restantes rotinas assíncronas uma vez que só é funcional quando executado instantaneamente, 

no momento da intercepção da instrução de leitura para conseguir obter o identificador do programa responsável 

pela chamada. Pertencendo às rotinas assíncronas, este procedimento poderia obter informação errada uma vez 

que, como o seria colocado numa fila de espera juntamente com os restantes pedidos resultantes de outras 

operações, no momento da sua execução poderia não conseguir obter o identificador do programa de leitura uma 

vez que o mesmo poderia ter sido terminado entretanto, ou então obter o identificador errado, correspondente a 

outro programa activo no instante em que a rotina assíncrona executasse o pedido em espera. Foi a pensar nestes 

casos que se optou por realizar, no caso específico de leituras, o passo de obtenção da nova informação 

sincronamente, sendo que a restante funcionalidade de armazenamento dessa informação permanece numa rotina 

assíncrona de modo a não inflacionar ainda mais as diferenças de valores de tempo de execução entre o novo 

sistema e o ext4. 

Já a diferença de valores observada na operação de cópia de ficheiros para outras directorias é mais difícil 

justificar uma vez que, em termos de implementação, nada é feito no Módulo de Metadados quanto a esta 

instrução no que diz respeito à obtenção e armazenamento de nova informação. Ainda assim há algumas 

observações a ter em conta neste teste. A primeira tem a ver com a própria instrução de cópia utilizada (comando 

“cp” do Linux) complementado com a opção “--preserve=xattr”, que como explicado antes, permite manter os 

extended attributes do ficheiro original na sua cópia. Este é um factor que pode influenciar bastante os resultados 

obtidos no novo sistema uma vez que no momento da instrução de cópia, de acordo com a sequência de 

operações do script de testes, já foram realizadas as operações de criação, escrita e movimentação de ficheiros, 

pelo que os que são copiados já presentam uma quantidade razoável de metadados obtidos com estas operações 

prévias, metadados esses que também têm de ser copiados introduzindo assim algum overhead no sistema. 

Contudo esta explicação, apesar de fazer sentido pode não justificar totalmente a diferença de resultados 
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observados entre os dois sistemas. Isto porque a operação de movimentação, realizada imediatamente antes da de 

cópia, apresenta uma funcionalidade idêntica para além do facto de também suportar a movimentação dos 

extended attributes dos ficheiros (idênticos nos momentos de execução de ambas as instruções), pelo que 

teoricamente deveria obter resultados muito próximos aos da instrução de cópia e tal não se verifica, 

apresentando ao invés resultados equiparáveis aos da execução de movimentações no ext4. 

A segunda observação a fazer em relação aos resultados da instrução de cópia, tem a ver com as variações dos 

tempos de execução obtidos que, ao contrário das outras operações testadas, variavam bastante nas diferentes 

iterações de teste. Isto seria justificado se as condições de teste variassem entre as diferentes iterações, mas tal 

não aconteceu pelo que não foi encontrada uma explicação definitiva para justificar a diferença de valores entre 

o Sistema de Ficheiros com Histórico e o ext4, para esta operação específica.  

Conclusão: Os resultados obtidos, apesar de não serem os esperados pois nem todas as operações executadas 

apresentam tempos idênticos nos dois sistemas, ajudam até certo ponto a explicar a disparidade de resultados 

obtidos no teste 1, pois as operações de leitura e cópia de ficheiros revelam-se bastante dispendiosas em termos 

de overhead já que demoram, respectivamente, cerca de 21 e 19 vezes mais tempo com as suas execuções no 

Sistema de Ficheiros com Histórico do que no ext4, como analisado antes. Como tal este teste revelou-se 

bastante útil para perceber a origem de algum overhead no sistema, ainda que haja a necessidade de avaliar este 

tema mais profundamente como será feito no próximo sub-teste 1.3. 

 

 Teste 1.3: Introdução da ferramenta FUSE e intercepção de system calls 

Objectivo: Com este teste pretendia-se perceber até que ponto a simples introdução da ferramenta FUSE, neste 

caso apenas responsável pela intercepção de system calls sem a introdução da lógica adicional que caracteriza o 

Módulo de Metadados e o novo sistema de ficheiros, influenciaria o overhead obtido no teste 1.  

Método: De modo a testar especificamente o overhead introduzido pelo FUSE, foi criada uma réplica do 

Sistema de Ficheiros com Histórico sem o Módulo de Metadados, ou seja, sem a funcionalidade desenvolvida de 

recolher e armazenar nova informação descritiva dos ficheiros manipulados pelos utilizadores, contendo apenas 

a componente FUSE para interceptar as system calls ao sistema de ficheiros nativo, ainda que nesta réplica não 

faça nenhum tratamento das mesmas. Com isto é adicionada uma camada intermediária para poder analisar o 

impacto da sua simples introdução no sistema, ainda que em termos práticos não acrescente nenhum tipo de 

funcionalidade. O método de teste é o mesmo utilizado no teste 1, com cinco casos de teste com as cargas de 

trabalho previamente descritas, comparando desta vez o ext4 com a réplica do novo sistema. 

Resultados Esperados: Sendo que seria realizada a simples introdução da ferramenta FUSE num sistema de 

ficheiros normal, à partida não seriam esperados resultados de desempenho entre o sistema replicado e o ext4 

pelo facto de não haver lógica adicional executada aquando das operações realizadas nos scripts sobre os 

ficheiros, apenas um delay mínimo resultante da “passagem” das system calls por uma nova camada, 

representada pelo FUSE, antes da execução de código núcleo.  
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Resultados Obtidos:  

 

Figura 5 – Desempenho do Sistema de Ficheiros com Histórico  

(sem Módulo de Metadados) vs. ext4 

A Figura 5 acima representa o conjunto de resultados dos tempos de execução obtidos (em segundos, no eixo 

vertical) face aos casos de teste (representados através do número respectivo no eixo horizontal). Como se pode 

observar, a réplica do novo sistema apresenta resultados de tempo mais elevados quando comparados com os do 

sistema ext4 para os mesmos casos de teste, sugerindo assim um desempenho inferior. Através do gráfico, 

também é possível mais uma vez verificar-se o crescimento exponencial dos tempos de execução face ao 

trabalho realizado em cada caso de teste. 

Análise: A simples introdução da ferramenta FUSE no sistema, sem o Módulo de Metadados, revela que é 

introduzido algum overhead no sistema e, mais especificamente, quando comparados os resultados do ext4 com a 

réplica do novo sistema, verifica-se que a mesma apresenta um desempenho em média 1,2 vezes inferior nas 

mesmas condições de teste. Colocando os resultados obtidos neste sub-teste com os obtidos no teste 1 para o 

Sistema de Ficheiros com Histórico pode-se concluir que a ferramenta FUSE é responsável por cerca de 30% do 

overhead introduzido pelo novo sistema. 

Conclusão: Ao contrário do esperado, a ferramenta FUSE acaba por ser responsável por uma quantidade 

significativa de custo, o que não seria previsível à partida pela já referida simplicidade da sua inclusão e restrição 

de funcionalidade. Assim com este sub-teste e o anterior pode-se já chegar à conclusão que a grande disparidade 

de valores entre o novo sistema e o ext4 deve-se em grande parte à introdução da ferramenta FUSE e à execução 

específica de operações de leitura e cópia de ficheiros. 

Explicada a diferença entre os tempos de execução dos dois sistemas testados, importa agora analisar as 

operações realizadas assincronamente pelo Módulo de Metadados e o overhead que introduzem no sistema. Uma 

vez que estas operações de recolha e armazenamento de informação são realizadas assincronamente, os seus 

tempos de execução não influenciaram os resultados obtidos no teste 1 visto que na altura da medição dos 

tempos, as operações sobre os ficheiros teriam terminado a sua execução enquanto as novas funções assíncronas 

continuariam o seu trabalho em background, tanto a recolher informação como a adicioná-la aos ficheiros e à 

base de dados. Ainda assim verificou-se a necessidade de estudar mais detalhadamente o overhead introduzido 

por estas operações do novo sistema uma vez que para além do facto de representarem grande parte da nova 
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funcionalidade desenvolvida, podem revelar-se interessantes nomeadamente na parte respectiva à consistência de 

dados analisada no teste 2.  

Como tal, nos sub-testes que se seguem, ainda no âmbito do teste 1 devido ao facto de serem testes de 

desempenho, serão analisados detalhadamente os custos das operações de recolha de informação, de 

armazenamento na base de dados e armazenamento nos extended attributes dos ficheiros. Para testar os tempos 

de execução destas três novas funcionalidades do Módulo de Metadados desenvolvido, estas foram testadas 

sincronamente, isto é, dentro das próprias funções de tratamento das system calls interceptadas pelo FUSE, 

influenciando por isso os tempos de execução dessas operações interceptadas, permitindo assim ter uma noção 

mais realista de como as novas funcionalidades influenciariam o sistema se fossem realizadas sincronamente. 

 

 Teste 1.4: Custo do Módulo de Metadados 

Objectivo: O objectivo deste teste é perceber o custo que o Módulo de Metadados, responsável pela intercepção 

e armazenamento de nova informação, traz para o novo sistema. O facto do trabalho efectuado por este módulo 

ser realizado assincronamente significa que os tempos de execução das suas operações não constam nos 

resultados obtidos no teste 1, apesar de poderem influenciar o correcto funcionamento do sistema, 

nomeadamente em relação à validade e consistência de dados recolhidos e armazenados (analisados no teste 3), e 

ao tempo em que esses dados estariam disponíveis para os utilizadores poderem consultar.  

Como tal, neste teste será analisado o tempo de execução de cada uma das três partes constituintes do Módulo de 

Metadados (recolha de informação, armazenamento nos extended attributes e armazenamento na base de dados), 

para perceber qual introduz mais overhead no sistema, e também perceber o impacto real da introdução deste 

novo módulo no Sistema de Ficheiros com Histórico. 

Método: Para realizar este teste e ser possível retirar conclusões quanto aos tempos de execução das operações 

do Módulo de Metadados, foi criada uma réplica síncrona do Sistema de Ficheiros com Histórico na qual o 

Módulo de Metadados funcionaria sincronamente. Com esta réplica síncrona seria possível medir o impacto real 

que o Módulo de Metadados traria para o sistema uma vez que o seu trabalho (inalterado na réplica), passando a 

ser realizado de um modo síncrono dentro das próprias rotinas de tratamento das system calls interceptadas em 

vez de ser executado na rotina assíncrona lançada quando essas system calls fossem detectadas, permitiria 

verificar os tempos de execução de cada uma das partes que o compõem, seja na intercepção de nova 

informação, no armazenamento da mesma nos extended attributes dos ficheiros ou no seu armazenamento na 

base de dados. Como tal, e para medir os tempos de cada uma destas partes utilizaram-se três versões da réplica 

síncrona, cada uma focada numa das diferentes três funcionalidades referidas do Módulo de Metadados.  

A metodologia de testes mantém-se igual aos restantes testes de desempenho realizados até ao momento, 

testando cada uma das réplicas em dez iterações dos cinco casos de testes anteriores, chegando aos resultados de 

tempo obtidos através da média dos valores de cada uma dessas iterações realizadas. 

Resultados Esperados: À partida seria esperado que o processo de intercepção da nova informação descritiva 

dos ficheiros, e como tal a respectiva réplica de intercepção de dados, fosse a parte que mais tempo levaria a 

terminar a sua execução, quando comparado com as restantes partes do Módulo de Metadados referentes ao 
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armazenamento da informação. Quanto a estas réplicas de teste do armazenamento, seria esperado que a 

responsável por guardar os dados nos extended attributes obtivesse resultados de tempo mais demorados que a 

réplica de armazenamento na base de dados, pelo facto de requerer a adição de informação nos inodes dos 

ficheiros. 

Resultados Obtidos:  

 

Figura 6 – Desempenho do Sistema de Ficheiros com Histórico vs. Réplica Síncrona 

Acima, na Figura 6, são apresentados os resultados preliminares que comparam o Sistema de Ficheiros com 

Histórico com a sua réplica síncrona. Este teste inicial serviria para perceber a enorme diferença de desempenho, 

no que diz respeito aos tempos de execução de operações do sistema operativo, que o facto do Módulo de 

Metadados ser um processo síncrono ou assíncrono traria para o novo sistema. Como é perceptível no gráfico 

acima, a versão síncrona do Sistema de Ficheiros com Histórico revela-se bastante mais lenta, em cerca de 31 

vezes, obtendo resultados excessivamente elevados quando comparados com o ext4, numa média de 43 vezes, ao 

ponto de ser insuportável para os utilizadores em termos do tempo que teriam de esperar para terminarem as suas 

operações. Importa também referir que os tempos de execução do script de teste, aumentavam em ordens mais 

elevadas quando comparados com os resultados obtidos com o Sistema de Ficheiros com Histórico para os cinco 

casos deste. Enquanto no novo sistema os tempos de execução aumentavam cerca de 1,2 vezes com o aumento 

da carga de trabalho executado, a réplica síncrona variava em média 2,6 vezes de acordo com os casos de teste, 

com excepção do último, que caracteriza a execução de cargas de trabalho elevadas (operações sobre 16 

ficheiros e 16000 bytes de dados), em que levou quase 3,6 vezes mais tempo a terminar a execução do que o 

caso de teste anterior. Isto indica que uma versão síncrona teria tendência a demorar cada vez mais tempo a 

executar cargas de trabalho superiores às testadas, contrariamente à versão final do sistema, pelo que seria um 

sistema com pouca utilidade para os utilizadores devido à sua má performance. 

Análise: Analisado o impacto inicial que o Módulo de Metadados teria nos tempos das execuções das operações 

dos utilizadores caso a sua funcionalidade não fosse realizada paralelamente com as mesmas, em background e 

de um modo transparente para os utilizadores, resta ainda verificar dentro deste módulo, qual a funcionalidade 

que mais influencia a disparidade de valores apresentada entre a versão síncrona e assíncrona do sistema. Isto 

porque, como dito antes, apesar de novo sistema a funcionalidade do Módulo de Metadados ser realizada 

assincronamente sem que o seu funcionamento influencie os tempos de execução e o próprio funcionamento das 

operações que os utilizadores realizem sobre os seus ficheiros, o tempo que o mesmo leve a terminar a sua 
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execução pode influenciar a informação que os utilizadores vejam associada aos seus ficheiros. Como tal na 

Figura 7 que se segue, são apresentados os resultados de tempo medidos, através do mesmo método de testes 

para cada uma das réplicas de teste que representam as partes respectivas à intercepção de informação, 

armazenamento nos extended attributes e armazenamento na base de dados, do Módulo de Metadados. 

 

Figura 7 – Tempo despendido pelo Módulo de Metadados em cada funcionalidade 

Da Figura 7 é possível retirar duas conclusões imediatas: a primeira tem a ver com a função de crescimento dos 

tempos de execução da réplica responsável pela intercepção de informação que apresenta resultados muito 

superiores às restantes, e bastante semelhantes aos resultados da réplica síncrona do Sistema de Ficheiros com 

Histórico apresentados no gráfico da Figura 6; a segunda conclusão é que ambas as réplicas de armazenamento 

de informação apresentam tempos de execução praticamente iguais para os diferentes casos de teste. No entanto, 

apesar de no gráfico anterior não ser facilmente visível (devido à escala utilizada conter valores algo elevados 

para contemplar a função de tempo da réplica de intercepção), a réplica de armazenamento de dados nos 

extended attributes é ligeiramente mais lenta que a de armazenamento na base de dados. 

Pare melhor perceber a carga que cada uma das partes testadas apresenta sobre a totalidade do trabalho realizado 

no Sistema de Ficheiros com Histórico, é apresentada de seguida a Figura 8. 

 

Figura 8 – Percentagem de tempo despendido pelo Sistema de Ficheiros com Histórico  nas funcionalidades referidas   

Na figura acima é possível verificar, como já seria perceptível até certo ponto no gráfico da Figura 7, que a 

intercepção de informação representa a grande maioria do trabalho realizado pelo Sistema de Ficheiros com 

Histórico, sendo que cerca de 95% do tempo de execução do novo sistema está directamente relacionado com a 
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obtenção de nova informação descritiva para os ficheiros. Relativamente ao restante trabalho do sistema, perto 

de 2% do mesmo representam as operações de armazenamento da informação recolhida nos extended attributes 

dos Ficheiros, enquanto que cerca de 1% diz respeito ao trabalho de armazenamento desse informação na nova 

base de dados. Os restantes 1% do trabalho do sistema são gastos através de outras operações como a intercepção 

de system calls através do FUSE, ou verificação de dados repetidos. 

Conclusão Final: Com todos os testes realizados até este ponto, já se sabia à partida que a introdução de 

overhead no sistema seria inevitável e previsível, devido a toda a lógica e funcionalidades desenvolvidas, seja 

com a intercepção de informação ou os diferentes tipos de armazenamento realizados para a mesma através do 

Módulo de Metadados, seja com a simples introdução da componente FUSE para interceptar chamadas sistema. 

Contudo o modo como estas partes influenciariam o desempenho do sistema representava uma incógnita, pelo 

que os testes realizados serviriam como meio para analisar as partes desenvolvidas para o Sistema de Ficheiros 

com Histórico e chegar a conclusões finais sobre o desempenho das mesmas e do sistema como um todo. 

Como tal o que se pode concluir acerca do sistema desenvolvido é que, primeiramente, o mesmo apresenta um 

desempenho inferior aos sistemas de ficheiros que os utilizadores estão habituados a utilizar. Contudo as ordens 

que distinguem o novo sistema de outros é variante, podendo revelar-se até seis vezes mais lento em operações 

que requeiram pouca carga de trabalho e apenas três vezes inferior com cargas de trabalho elevadas, 

provavelmente devido às rotinas assíncronas do sistemas que, em situações de operações mais rápidas, o tempo 

de lançamento das mesmas possa trazer custo mais “visíveis” para o sistema enquanto que, com operações de 

maior durabilidade, esse tempo acabe por ser disfarçado pelo próprio tempo que as operações levam a terminar 

as suas execuções. 

Apesar destes valores de desempenho obtidos, não significa que o novo sistema de ficheiros na prática seja 

muito mais lento que qualquer outro, para operações a que os utilizadores estejam habituados a realizar. Isto 

porque, dependendo do tamanho dos ficheiros que estejam a utilizar, operações mais “clássicas” como as de ler e 

escrever dados em ficheiros, o desempenho do Sistema de Ficheiros com Histórico para os utilizadores apenas se 

traduz em tempos de abertura e de fecho dos ficheiros ligeiramente mais lentos que outros sistemas, não 

prejudicando em nada a usabilidade do novo sistema de ficheiros desenvolvido apesar dos resultados de 

desempenho obtidos nos testes. Até porque os métodos de teste utilizados, com cinco casos de teste com cargas 

de trabalho distintas e o script de instruções já descrito, embora permitissem um bom meio de comparação entre 

os sistemas avaliados por testarem ao limite um conjunto de operações sobre variantes de número de ficheiros e 

de dados, acabam por não replicar interacções dos utilizadores nos seus dia-a-dias de um modo perfeito visto que 

são operações bulk realizadas consecutivamente, o que os utilizadores não fariam em interacções normais. 

Outra conclusão obtida é que a maioria do trabalho executado pelo novo sistema é o de recolher a nova 

informação descritiva para os ficheiros, correspondendo mesmo a 95% da execução do sistema, ao passo que as 

operações de armazenamento da informação recolhida representem apenas 3% do trabalho executado. Contudo, 

como estas operações são executadas assincronamente, significa que não têm impacto nos tempos de execução 

das operações realizadas pelos utilizadores sobre os seus ficheiros (apesar de poderem influenciar a quantidade 

de informação recolhida disponibilizada para os utilizadores, analisada num teste posterior). O que influencia 

estes tempos, como se viu nos testes, é a intercepção das próprias system calls através do FUSE e a realização de 

parte do trabalho do Módulo de Metadados de modo síncrono para operações de leitura de ficheiros 
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(excepcionalmente, e para garantir que esta operação recolhe a informação correctamente), pelo que eventuais 

melhorias de desempenho deveriam começar pela correcção destes dois pontos específicos. Foi também testada 

uma versão síncrona do sistema que, embora as suas réplicas de teste tivessem como principal objectivo testar os 

tempos de execução reais das funcionalidades do Módulo de Metadados, permitiu concluir que essa versão 

síncrona se revelaria 31 vezes mais lenta que a versão final do Sistema de Ficheiros com Histórico. 

 

4.2. Consistência  

 Teste 2: Comparação de extended attributes com dados na nova Base de Dados 

Objectivo: Com este teste pretendia-se realizar uma avaliação quanto à informação recolhida pelo novo sistema, 

verificando se a mesma representaria a versão mais actual disponibilizada para os utilizadores, e se não haveria 

contrastes entre aquela que seria mantida nos extended attributes dos ficheiros e a da base de dados. A 

importância da realização deste teste seria a de garantir que em nenhum momento seria disponibilizada 

informação incorrecta ou desactualizada para os utilizadores, pois tal poderia prejudicar as suas experiências 

com o novo sistema ou induzi-los em erro. 

Método: O método utilizado para testar este aspecto foi o mesmo a que se recorreu até este ponto, nos testes de 

desempenho: a execução do script de testes, com o conjunto de operações já mencionado, em cinco casos de 

teste com cargas de trabalho crescentes (variantes em termos do número de ficheiros e dados manipulados), 

cujos resultados revelariam o tempo de execução dos mesmos (em segundos), obtidos através de uma média de 

dez iterações de cada caso de teste distinto. Apesar de igual ao método utilizado nos testes de desempenho 

anteriores, neste teste existiria um passo complementar final de verificar se a informação guardada nos ficheiros 

após o final da execução do script (sem a última instrução de remoção dos ficheiros criados, ao contrário do 

script original), para além de ser representativa da informação mantida no estado final da base de dados, ser 

correcta no sentido de ser aquela que seria esperada após as execuções do script de teste. 

Resultados Esperados: Relativamente ao esperado com este teste, seria previsto que ocorressem alguns casos 

de inconsistência de informação entre os extended attributes e a base de dados, nomeadamente nos casos de teste 

com quantidades de trabalho mais elevadas. O facto de serem esperadas algumas inconsistências tem a ver com o 

trabalho que seria realizado assincronamente, que, com muitos ficheiros, poderia levar a que muitas operações 

ficassem “em espera” até serem executadas podendo inclusivamente ser executadas por ordens indesejadas que 

poderiam levar a diferenças de informação entre os dois locais de armazenamento. 

Resultados Obtidos: Contudo, com os resultados dos testes obtidos verificou-se que em nenhum dos casos de 

teste se encontraram inconsistências entre os dados finais armazenados nas duas localizações, ao longo das 

várias execuções do script para cada caso. Também se verificou que as versões finais dos dados se apresentaram 

correctos em todas as iterações de teste realizadas, ou seja, iguais aos que seriam esperados com a execução das 

operações realizadas no script de testes.  
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Análise: A explicação optimista para estes resultados seria que este requisito de consistência de informação foi 

levado muito a sério durante o desenvolvimento do sistema que, introduzindo talvez algum overhead no sistema 

com as precauções já descritas para garantir a uniformidade dos dados armazenados, consegue manter a 

informação dos extended attributes igual à da base de dado em 100% dos casos de teste realizados. No entanto 

existem algumas explicações menos optimistas que também têm de ser consideradas. Uma delas seria factor 

tempo que, ainda que testado quando comparando o tempo de execução do primeiro caso de teste com o último, 

cujas disparidades se justificam pelas diferenças de carga de trabalho a executar em cada um, representaria ainda 

assim um espaço temporal bastante curto quando comparado com o tempo em que os utilizadores alvo 

utilizariam o novo sistema (que seria esperado que fosse mais do que alguns segundos, como obtido nos testes 

realizados), sendo consequente muito mais provável a ocorrência de erros e inconsistências de dados em 

situações de uso mais constante do sistema.  

Outra explicação possível para o facto de não terem sido encontradas inconsistências pode ter a ver com o 

Garbage Collector do novo sistema e o facto da consistência de dados só ser analisada no final da execução do 

script de teste. Com o Garbage Collector, a informação adicionada aos extended attributes dos ficheiros é 

limitada para que o espaço que ocupam no sistema não crescer infinitamente, sendo que, ultrapassando esse 

limite de dados, o Garbage Collector vai eliminando atributos antigos para dar espaço aos recolhidos mais 

recentemente. Isto significa que potenciais inconsistências podem ter ocorrido mas que acabariam por ser 

eliminadas dos atributos e da base de dados para que fosse possível a alocação de nova informação, e o facto da 

consistência só ser analisada no final da execução do script, após um conjunto de iterações de diferentes 

operações sobre os ficheiros de teste, só permite tirar conclusões sobre os últimos dados armazenados e não de 

todos (incluindo aqueles eliminados pelo Garbage Collector). Ainda assim, extended attributes como o 

responsável o número de edições realizado sobre ficheiros, ajudam a refutar esta última explicação visto que 

tendo um tamanho máximo (nos testes realizados) de 2 bytes, correspondentes à casa das unidades e das dezenas 

do número de edições, não foi “afectado” pelo Garbage Collector (por não ultrapassar o limite predefinido de 

255 bytes de informação máxima por extended attribute), e em todas as iterações dos testes não só manteve a 

consistência como se obtiveram sempre os mesmos valores para este atributo ao longo das várias execuções de 

cada script. 

Conclusão: Concluindo, embora não se possa garantir que os utilizadores nunca venham a verificar incorrecções 

e inconsistências entre a informação nos extended attributes e a base de dados, como seria idealizado, os testes 

executados com um sucesso de 100% são encorajadores e reflectem uma implementação cuidada e bastante 

focada neste aspecto da consistência entre os dados mantidos pelos extended attributes dos ficheiros e a base de 

dados, indispensável para um funcionamento considerado correcto por parte do Sistema de Ficheiros com 

Histórico e uma boa experiência dos utilizadores com o mesmo. 

 

 Teste 2.1: Disponibilidade da informação recolhida para os utilizadores 

Objectivo: Neste sub-teste, relacionado com o anterior por ter a ver com consistência de dados, embora também 

pudesse ser enquadrados nos testes de desempenho iniciais, tem como objectivo analisar o tempo após o final da 

execução das operações dos utilizadores sobre os seus ficheiros, que a informação recolhida pelo Módulo de 
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Metadados leva até ser disponibilizada para os utilizadores, ou seja, o tempo que o sistema demora até armazenar 

a totalidade dos dados recolhidos tanto nos extended attributes como na nova base de dados. 

A importância deste teste deve-se ao facto das operações realizadas pelo Módulo de Metadados, como se sabe, 

serem realizadas através de rotinas assíncronas, executadas paralelamente com as operações sobre os ficheiros 

realizadas sobre ficheiros, que as despoletaram inicialmente, podendo assim continuar a sua execução mesmo 

depois dessas operações terem terminado. Como tal, a informação interceptada só fica disponível para os 

utilizadores após o final da execução das funcionalidades do Módulo de Metadados respectivas à recolha e 

armazenamento dessa informação, sendo o objectivo deste teste perceber os tempos médios que o sistema leva 

para concluir as rotinas assíncronas de acordo com as variações da carga de trabalho no novo sistema de 

ficheiros.  

Método: Mais uma vez foi utilizada a mesma metodologia de testes a que se recorreu até este ponto, diferindo 

dos casos anteriores pelo modo final de análise de resultados que, em vez de se focar apenas nos tempos finais de 

execução do script de testes utilizado, focar-se-ia nos tempos até à conclusão do armazenamento da totalidade 

dos dados recolhidos, tanto nos extended attributes dos ficheiros como na base de dados. 

Resultados Esperados: Com este teste seria esperado que os tempos obtidos correspondessem a resultados 

inferiores aos obtidos no teste 1.4 para a réplica síncrona do Sistema de Ficheiros com Histórico, uma vez com a 

essa réplica foi possível testar-se o conjunto de tempo total entre a conclusão da execução do Módulo de 

Metadados e a conclusão das operações dos utilizadores. Uma vez que neste teste as operações de intercepção e 

armazenamento de dados não se realizariam sequencialmente como no teste 1.4, mas paralelamente, seria 

esperada alguma melhoria em termos dos tempos obtidos. Apesar da situação perfeita ser a disponibilização dos 

dados recolhidos instantaneamente, tal não seria esperado pois os resultados de desempenho do Módulo de 

Metadados analisados previamente, já sugeriam que os tempos de recolha e armazenamento de nova informação 

seriam algo elevados, correspondendo mesmo à grande maioria do tempo de execução do próprio Sistema de 

Ficheiros com Histórico. 

Resultados Obtidos: A Figura 9 abaixo demonstra os resultados obtidos (em segundos, no eixo vertical, numa 

média obtida entre dez iterações) com a execução do script ao longo dos cinco casos de teste já descritos 

(representados através do seu número no eixo horizontal da imagem). 

 

Figura 9 – Tempo médio até à disponibilização da totalidade da informação recolhida para os utilizadores 
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Como é possível observar, para os dois primeiros casos de teste, correspondentes a cargas de trabalho ligeiras, a 

diferença de tempos entre a conclusão das operações dos utilizadores e os tempos para a disponibilização da 

informação interceptada para os mesmos é nula. Já para o terceiro caso de teste, representante de uma carga de 

trabalho intermédia, começa-se a observar um ligeiro tempo de cerca de 1,3 segundos até à disponibilização dos 

dados recolhidos, enquanto que nos dois últimos casos, com cargas de trabalho comparativamente elevadas, os 

tempos para a disponibilização dessa informação para os utilizadores já se revelam algo elevados sendo de 14,4 e 

42,6 segundos para o quarto e quinto casos de teste, respectivamente.  

Análise: Para os três primeiros casos, já seria esperado que o tempo de disponibilização da informação 

interceptada para os utilizadores fosse praticamente instantâneo quando comparado com o tempo total da 

execução das operações realizadas sobre os ficheiros, e tal acabou por acontecer, apesar de que, com cargas de 

trabalho mais medianas, pudesse ser observado um ligeiro tempo de diferença que na prática dificilmente 

afectaria os utilizadores na perspectiva de prejudicar as suas interacções com o Sistema de Ficheiros com 

Histórico. 

O mesmo não se verificou nos testes de cargas elevadas de trabalho, em que foi revelado que a informação 

interceptada já demoraria algum tempo até ser disponibilizada na sua totalidade, tempo esse que se poderia 

revelar impeditivo para os utilizadores em situações em que precisassem da mesma com alguma urgência. Estes 

resultados acabam por se revelar particularmente alarmantes tendo os tempos obtidos praticamente duplicado 

com a própria duplicação da carga de trabalho nas situações testadas, o que indicia que com situações de trabalho 

mais intensivo no sistema, estes tempos tenham tendência a aumentar de acordo com o crescimento observado na 

figura anterior.  

É também de realçar que os tempos obtidos evidenciam a tendência de variação de tempos obtidos no teste 1.4, 

observados na Figura 6, aproximando-se bastante dos obtidos nos casos de teste 4 e 5. Este facto acaba por fazer 

sentido uma vez que a réplica síncrona testada no teste 1.4 contempla os tempos da execução do Módulo de 

Metadados responsável pela recolha e disponibilização de nova informação descritiva dos ficheiros, avaliados 

até certo ponto neste teste, pelo que os resultados obtidos seriam sempre inferiores, e no pior dos casos muito 

próximos dos obtidos no teste 1.4, que contemplam ainda tempos de execução da restante funcionalidade do 

novo sistema. Nestes dois casos de testes particulares, pode-se observar uma diferença de cerca de 5 e 25 

segundos entre os tempos obtidos entre os dois testes para os casos de teste 4 e 5, respectivamente. 

Contudo, para os primeiros três casos de teste, os resultados obtidos neste teste são bastante melhores que os do 

teste 1.4, o que acaba por ser encorajador. 

Conclusão: Apesar de que, em certa medida, já se temesse que os resultados obtidos neste teste exprimissem os 

da versão síncrona do Sistema de Ficheiros com Histórico, seria esperado que o paralelismo entre a execução das 

operações sobre os ficheiros e o Módulo de Metadados atenuasse mais do que se observou a diferença de valores 

entre os dois testes. Se em cargas de trabalho ligeiras a medianas, a informação interceptada pelo sistema é 

disponibilizada para os utilizadores de um modo praticamente instantâneo como idealizado, com trabalho 

elevado o sistema tende a demorar algum tempo até que os utilizadores possam aceder à nova informação 

recolhida para os seus ficheiros. Tal poderia revelar-se incómodo em situações em que os utilizadores precisem 

da mesma urgentemente. Como tal pode-se concluir que o paralelismo introduzido no Sistema de Ficheiros com 
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Histórico, com as rotinas assíncronas do Módulo de Metadados, não traz só vantagens para o mesmo pois, se por 

um lado permite que as operações dos utilizadores sobre os ficheiros sejam realizadas a velocidades próximas às 

de outros sistemas de ficheiros, por outro não evita que a disponibilização dos metadados dos ficheiros seja 

também realizada quase que instantaneamente, como seria desejado, principalmente em situações de execução de 

cargas de trabalho elevadas nas quais os utilizadores teriam de aguardar algum tempo até terem acesso à 

totalidade de informação recolhida pelo Sistema de Ficheiros com Histórico. 

 

4.3. Usabilidade 

Objectivo: No que diz respeito à usabilidade do sistema, não há muito a analisar visto que este foi desenvolvido 

tendo como principais objectivos recolher e acrescentar informação descritiva aos ficheiros transparentemente 

para os utilizadores. Por este motivo o desempenho do sistema ser tão importante, pois é esse factor que 

determinará se os utilizadores estão cientes das operações que se realizam em background enquanto manipulam 

os seus ficheiros. Como o termo usabilidade, que caracteriza a facilidade de aprendizagem e utilização de um 

sistema, não se pode empregar neste contexto pois os utilizadores não necessitam de aprender a utilizá-lo visto 

que, na prática, continuam a usar o sistema de ficheiros nativo no topo do qual o Sistema de Ficheiros com 

Histórico é montado, tirando proveito da nova funcionalidade desenvolvida (capacidade de recolher e 

acrescentar metadados aos ficheiros) e executada transparentemente. Contudo, foi desenvolvido para este 

sistema a Ferramenta de Pesquisa de Ficheiros responsável pela procura de ficheiros através de informação a 

partir da qual os utilizadores os pretendam encontrar, e para este programa é possível analisar a sua usabilidade, 

no que diz respeito à facilidade com que os utilizadores o podem usar e aprender a fazê-lo, mais especificamente 

em termos das narrativas dos utilizadores e como estas teriam de ser escritas no novo programa. 

Relativamente à usabilidade das pesquisas, pretendia-se analisar até que ponto o sistema suportava narrativas dos 

utilizadores para encontrarem os seus ficheiros, e como as mesmas teriam de ser traduzidas para a linguagem da 

nova Ferramenta de Pesquisa de Ficheiros, responsável pela procura de ficheiros no novo sistema, avaliando até 

que ponto a usabilidade da nova ferramenta seria “prejudicada” ou não pela tradução das narrativas em queries. 

Método: Para verificar isto, foram depurados alguns exemplos de narrativas que pudessem replicar potenciais 

narrativas dos próprios utilizadores para descrever os seus ficheiros, de modo a verificar se as mesmas seriam 

suportadas no Sistema de Ficheiros com Histórico e como seriam traduzidas para a Ferramenta de Pesquisa de 

Ficheiros. Os exemplos de narrativas, e os modos como poderiam eventualmente ser traduzidas, são 

apresentados na secção 7 referente aos anexos do trabalho. 

Conclusão: Como se pode verificar através dos exemplos apresentados nos anexos, as narrativas dos utilizadores 

para encontrarem os seus ficheiros podem ser facilmente traduzidas em queries para a nova Ferramenta de 

Pesquisa de Ficheiros, num processo de aprendizagem e utilização relativamente simples, facilitado por uma 

sintaxe de queries que apesar de permitir a “elasticidade” das queries compostas das linguagens de bases de 

dados, fá-lo através de dois comandos principais “and” e “or” que não requerem um grande esforço para os 

utilizadores os decorarem e aprenderem a utilizar para tirar o máximo proveito das pesquisas de ficheiros no 

novo sistema.  
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É também importante referir o facto da tradução das narrativas poder ser expressada através de queries distintas, 

sendo que as apresentadas em alguns casos poderiam ser definidas de outros modos o que, para além de voltar a 

evidenciar uma sintaxe simples e intuitiva, permite também mais liberdade aos utilizadores para expressarem as 

mesmas narrativas de diferentes modos através da sintaxe do novo programa, obtendo no final os resultados 

pretendidos sem estarem limitados a formas predeterminadas, como acaba por acontecer com a expressão das 

próprias narrativas nas suas linguagens nativas. 

Contudo, em cima são apenas apresentadas narrativas de exemplo, umas mais simples que outras, que são 

suportadas pelo novo programa de pesquisa de ficheiros desenvolvido, sendo que também poderiam ter sido 

apresentadas algumas pesquisas mais complexas que a ferramenta poderia não suportar. Isto poderia dever-se à 

simplicidade da sintaxe desenvolvida, que em prol facilidade de aprendizagem e utilização por parte dos 

utilizadores, abdica de alguma expressividade que poderia ser útil para realizar queries mais complexas como as 

que são possíveis através da maioria das linguagens de bases de dados. Ainda assim este tradeoff foi levado em 

consideração, sendo que a baixa expressividade da sintaxe simples da nova ferramenta acaba por ser compensada 

pela grande usabilidade da mesma para os utilizadores, tendo ainda em conta que a maioria das desktop search 

applications apresenta sintaxes ainda menos poderosas que a da Ferramenta de Pesquisa de Ficheiros. 

 

4.4. Discussão Final dos Resultados 

Com todos os testes realizados nesta secção avaliativa do sistema desenvolvido, foi possível concluir que os três 

requisitos são cumpridos pelo Sistema de Ficheiros com Histórico até certo ponto. 

Em termos de desempenho, tal como os testes revelaram e seria previsível até certo ponto, o Sistema de 

Ficheiros com Histórico apresentou resultados inferiores ao sistema de ficheiros ext4, com o qual foi comparado, 

embora isto não signifique que não cumpra o requisito de desempenho enunciado no início. Nestes testes ficou 

evidenciado que com cargas crescentes de trabalho o desempenho do novo sistema tem tendência a convergir 

para valores mais próximos aos obtidos com outro sistema de ficheiros, o que é encorajador. Para além disso, as 

diferenças de valores entre os dois sistemas acabam por não se revelar alarmantes, no sentido de não 

prejudicarem o trabalho e a experiência dos utilizadores com o Sistema de Ficheiros com Histórico como foi 

explicado antes. 

Como foi possível observar nos testes anteriores, para cargas de trabalho razoavelmente simples a medianas, 

pode-se dizer que em termos de consistência o sistema actua como seria expectável, mas para cargas de trabalho 

mais elevadas este requisito só é cumprido após alguns segundos (que podem tender para minutos dependendo 

da carga de trabalho), após os quais a totalidade da informação interceptada e armazenada pelo sistema fica de 

facto disponível para os utilizadores, não sendo garantido que se, após a execução de operações sobre ficheiros, 

fizerem instantaneamente consultas aos extended attributes dos ficheiros ou pesquisas através da Ferramenta de 

Pesquisa de Ficheiros (direccionadas à nova base de dados), a informação recolhida esteja disponível em ambos 

os sítios, podendo estar apenas num deles ou em nenhum (no momento de consulta), não cumprindo 

consequentemente o requisito de consistência desejado. 
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No que diz respeito à usabilidade do sistema, foi possível mostrar através de alguns exemplos que as pesquisas a 

ficheiros realizadas no mesmo evidenciam uma boa usabilidade pela facilidade de aprendizagem e utilização por 

parte dos utilizadores. Contudo, para testar este requisito com maior fidelidade, seria necessária a intervenção de 

grupos de utilizadores para comprovar na prática o que se concluiu teoricamente. 

Dito isto, pode-se dizer que analisando todos os factores descritos até ao momento o Sistema de Ficheiros com 

Histórico cumpre os requisitos de desempenho, consistência e usabilidade enumerados no início da secção, e 

indispensáveis para avaliar o seu sucesso como sistema de ficheiros. 
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5. Conclusão 

Nesta última secção que finalizará o trabalho, serão apresentadas as conclusões que se obtiveram ao longo do 

desenvolvimento do Sistema de Ficheiros com Histórico e do trabalho de análise e investigação de outros 

sistemas necessários para a sua implementação. Inicialmente serão recapitulados os principais objectivos e 

motivações que levaram ao desenvolvimento do novo sistema, bem como os seus requisitos e as escolhas 

realizadas a nível da arquitectura para os satisfazer. Posteriormente será feita uma análise para perceber os 

principais benefícios que advêm da utilização do Sistema de Ficheiros com Histórico e, como nenhum sistema é 

prefeito, algumas das suas maiores limitações. Finalmente, e visto que o sistema desenvolvido pode sempre ser 

melhorado, tanto a nível de algumas das suas limitações tanto a nível de nova funcionalidade, serão apresentados 

alguns pontos correspondentes ao trabalho futuro que poderá ser desenvolvido para o Sistema de Ficheiros com 

Histórico. 

 

5.1. Sumário 

Recapitulando o que tem vindo a ser dito até este ponto, a grande motivação para o desenvolvimento deste 

projecto foi o facto da informação mantida pela maioria dos sistemas de ficheiros actuais sobre os ficheiros dos 

utilizadores ser insuficiente ou até inútil para os utilizadores, uma vez que não permite uma descrição completa e 

útil para os mesmos. 

Como tal, o principal objectivo deste trabalho seria o desenvolver um novo sistema de ficheiros – o “Sistema de 

Ficheiros com Histórico” - com a capacidade de adicionar um conjunto de nova informação descritiva aos 

ficheiros dos utilizadores, que para além de representar uma espécie de histórico dos mesmos para permitir 

perceber os seus contextos, as interacções de que foram alvo ao longo do tempo e, no fundo, os seus “ciclos de 

vida”, deveria permitir aos utilizadores utilizarem-na para poderem localizar e aceder seus aos ficheiros com 

facilidade. 

Para que isto fosse possível, seria necessária uma análise inicial para perceber que tipos de informação se 

poderiam revelar de maior valor para os utilizadores, bem como a viabilidade da sua obtenção. Chegou-se então 

à conclusão que as narrativas – ou histórias – dos próprios utilizadores para descrever os seus ficheiros, e os 

vários elementos que as constituem, representariam o ponto fulcral para perceber quais os tipos de informação 

mais úteis para os mesmos. Assim, foram obtidos os seguintes metadados, ou seja, os dados descritivos dos 

ficheiros, suportados no novo Sistema de Ficheiros com Histórico: documentos relacionados, utilizadores que os 

editaram, nomes e directorias antigas, nomes das máquinas e coordenadas geográficas onde já estiveram 

armazenados e foram editados, programas que os manipularam, número de vezes que foram editados e sites a 

partir de onde foram descarregados (caso tal tenha ocorrido). 

Listados os diferentes tipos de informação que valeriam a pena, e seriam viáveis, de disponibilizar aos 

utilizadores, seria necessária a análise dos principais requisitos funcionais e não-funcionais que caracterizariam o 

Sistema de Ficheiros com Histórico. Em relação aos primeiros, o sistema deveria ter a capacidade de recolher a 

nova informação identificada de modo transparente para os utilizadores, a capacidade de armazená-la e a 
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capacidade de pesquisa de ficheiros através dela. Para além disto, foi também depurado que a nova informação 

não deveria ser recolhida toda de uma vez, mas especificando apenas alguma que seria obtida dependendo dos 

tipos de operações realizadas pelos utilizadores sobre os ficheiros. Quanto ao armazenamento da mesma, 

concluiu-se que a nova informação, por ser descritiva e única para cada ficheiro, deveria ser guardada junto aos 

ficheiros que descreveriam, como é costume quando se trata de metadados. O modo ideal para tal, seria a 

utilização de extended attributes, atributos especiais de sistemas Linux que permitem a associação de dados extra 

aos ficheiros, através de um espaço reservado nos inodes dos mesmos. 

No que diz respeito aos seus requisitos não-funcionais, este novo sistema deveria fundamentalmente apresentar 

bons resultados de desempenho, deveria também manter a consistência dos novos dados recolhidos e uma boa 

usabilidade para os utilizadores, nomeadamente no que diz respeito à pesquisa de ficheiros. 

Tendo tudo isto em conta chegou-se a uma arquitectura final do Sistema de Ficheiros com Histórico, desenhadas 

para cumprir os requisitos enumerados e constituída por três partes principais: o FUSE, ferramenta que 

permitiria a definição do novo sistema de ficheiros em espaço utilizador e que, no contexto deste trabalho viria 

permitir a intercepção das chamadas sistema resultantes das operações dos utilizadores sobre os seus ficheiros, 

permitindo tratá-las individualmente de modo a perceber quais os metadados que seriam necessários obter; o 

Módulo de Metadados que permitiria a obtenção da nova informação descritiva dos ficheiros e o armazenamento 

da mesma; e a Ferramenta de Pesquisa de Ficheiros, que como o nome indica, permitiria aos utilizadores 

pesquisarem pelos seus ficheiros no novo sistema através da informação recolhida pelo mesmo. 

Finalmente, após o desenvolvimento da implementação do Sistema de Ficheiros com Histórico de acordo com os 

requisitos funcionais e características identificadas antes, seria realizada a avaliação da mesma que no fim 

revelaria o cumprimento dos requisitos não-funcionais enumerados. 

 

5.2. Benefícios 

Com a versão final do Sistema de Ficheiros com Histórico, os utilizadores têm um novo sistema com a 

capacidade de associação de um conjunto de informação que melhor define e descreve os seus ficheiros, 

podendo através dela adquirir um conjunto de detalhes que de outra forma não seria possível, como os sítios por 

onde os ficheiros já estiveram, as interacções de que foram alvo, os utilizadores que já os editaram ou os sites de 

onde foram descarregados.  

Outro benefício inerente da utilização deste novo sistema tem a ver com o facto de não ser necessária 

aprendizagem do mesmo por parte dos utilizadores para tirarem partido da nova informação associada aos 

ficheiros. Isto porque todo o processo de recolha e armazenamento dos novos metadados para além de ser 

realizado de modo transparente, isto é sem necessitar da interacção dos utilizadores e sem que estes se 

apercebam da ocorrência de tais processos, é também despoletado automaticamente aquando das operações dos 

utilizadores sobre os seus ficheiros. 

Apesar de, como referido, não ser necessária a interacção dos utilizadores nos processos de recolha e 

armazenamento dos novos metadados, não significa que os mesmos não possam interagir com o Sistema de 
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Ficheiros com Histórico no que diz respeito à informação que é associada aos seus ficheiros. Isto porque os 

utilizadores podem sempre tirar partido do novo sistema e do seu suporte para a técnica de tagging, para 

acrescentarem nova informação aos seus ficheiros, conseguindo integrá-la com os restantes metadados e 

permitindo pesquisas através da mesma. Este factor fornece mais liberdade aos utilizadores que não ficam 

limitados apenas aos metadados recolhidos automaticamente pelo sistema, e um elemento de personalização de 

que podem tirar o proveito desejado para estendê-lo no que diz respeito à informação associada aos seus 

ficheiros. 

Finalmente, um dos factores que mais pode beneficiar os utilizadores do Sistema de Ficheiros com Histórico é a 

sua capacidade para pesquisar ficheiros através dos novos metadados dos ficheiros – recolhidos automaticamente 

ou acrescentados explicitamente pelos utilizadores através de tagging. Com a Ferramenta de Pesquisa de 

Ficheiros criada, é possível a realização de pesquisas complexas e refinadas (através da definição de 

combinações de valores para os vários metadados a partir dos quais os utilizadores pretendam obter os seus 

ficheiros), mas também de pesquisas o mais simples possíveis (através da pesquisa de termos sem a 

especificação de metadados, como os utilizadores estão mais habituados em desktop search applications 

comuns). Tudo isto é possível devido a uma sintaxe de queries desta ferramenta que, para além de permitir 

pesquisas compostas como as das linguagens de bases de dados comuns, é suficientemente expressiva e simples 

para permitir uma aprendizagem rápida e fácil por parte dos utilizadores. 

 

5.3. Limitações 

Como nenhum sistema é perfeito, e o Sistema de Ficheiros com Histórico não é excepção, serão apresentadas 

nesta secção algumas das maiores limitações do mesmo, que se podem revelar como partes a corrigir ou 

melhorar no futuro. 

Uma das limitações mias óbvias à partida está relacionada com os metadados recolhidos. Embora seja permitida 

a definição de novos metadados para os ficheiros por parte dos utilizadores através de tagging, essa informação é 

estática no sentido de não ser actualizada com os restantes metadados recolhidos automaticamente pelo sistema. 

Visto que a actualização dos metadados está dependente de rotinas específicas, seria praticamente impossível 

suportar a actualização automática, e como tal a integração total, destes novos metadados introduzidos pelos 

utilizadores no Sistema de Ficheiros com Histórico, pelo menos de um modo transparente. O que significa que, 

como a integração da informação por eles adicionada não é total, os utilizadores encontram-se praticamente 

limitados aos metadados recolhidos pelo novo sistema e cajo estes não lhes sejam úteis, o novo sistema 

dificilmente o será. O facto deste novo sistema apenas suportar a pesquisa aos novos metadados recolhidos (bem 

como aos nomes e tipos dos ficheiros), mas não aos que são associados aos ficheiros pelo sistema de ficheiros 

nativo, como os seus timestamps também pode ser visto como uma desvantagem para futuros utilizadores. 

Mais especificamente, explorando falhas quanto aos metadados recolhidos pelo novo sistema, podem ser 

identificados alguns defeitos quanto aos seus meios de obtenção. Por exemplo, em relação ao metadado 

“locations” correspondente ao histórico de localizações geográficas dos ficheiros, o método de obtenção deste 

tipo de informação é através do IP dos utilizadores. Contudo, apesar de permitir a obtenção deste tipo de dados 
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relativamente rápido sem se recorrer a serviços de gps e permissões extra por parte dos utilizadores, este meio 

pode apresentar resultados pouco exactos e até incorrectas dependendo do IP dos utilizadores no momento das 

suas operações.  

Ainda assim, talvez a maior limitação do Sistema de Ficheiros com Histórico seja a sua especificidade no que diz 

respeito aos requisitos técnicos necessários para o seu funcionamento correcto. Esta especificidade do sistema, 

ainda que necessária para garantir a funcionalidade pretendida, pode fazer com que não esteja ao alcance dos 

utilizadores e dos seus computadores pessoais. Desde a necessidade de instalação do FUSE para garantir a 

intercepção de system calls, à utilização do ext4 como único sistema de ficheiros nativo possível, devido à sua 

capacidade – praticamente única, mesmo a nível de outros sistemas de ficheiros Linux- para a alocação de novos 

blocos de dados caso o espaço predefinido para extended attributes seja ultrapassado nos inodes dos ficheiros, 

até mesmo a utilização do browser “Chromium” (projecto open-source a partir do qual o “Chrome” foi 

desenvolvido) como único modo de obter a informação para os metadados referentes aos links de download dos 

ficheiros; este conjunto de requisitos pode afastar os utilizadores alvo do Sistema de Ficheiros com Histórico. 

Finalmente podem também ser apontados como limitações alguns dos resultados obtidos aquando da avaliação 

do sistema. Apesar de a nível de desempenho, no que diz respeito ao tempo de execução de operações dos 

utilizadores sobre os seus ficheiros, os resultados obtidos estarem próximos dos esperados e na prática não se 

revelarem realmente impeditivos para os utilizadores do novo sistema, os tempos necessários para a 

disponibilização da totalidade dos metadados obtidos num conjunto de operações referentes a cargas de trabalho 

elevadas revelaram-se piores do que o esperado. Assim sendo, esta última falha pode ser apontada como uma 

limitação, especialmente para utilizadores que necessitem da informação recolhida pelo Sistema de Ficheiros 

com Histórico urgentemente. 

 

5.4. Trabalho Futuro 

Partindo do que foi indicado em 5.3, trabalho futuro para o Sistema de Ficheiros com Histórico poderia passar 

por algumas melhorias ao nível da sua portabilidade, de modo a não depender tanto de tecnologias específicas e 

para permitir o seu funcionamento correcto e completo em diferentes ambientes, de forma a ser utilizado por 

uma maior variedade de utilizadores.  

A nível de ramificações futuras possíveis para o Sistema de Ficheiros com Histórico, a principal seria a definição 

de mais metadados a interceptar e adicionar aos ficheiros dos utilizadores, como forma de estender ainda mais o 

conhecimento dos mesmos em relação aos ficheiros que possuem, e como modo de pesquisá-los e aceder-lhes 

através de um conjunto de informação mais vasto. 

O facto da funcionalidade de intercepção de informação por parte do novo sistema se encontrar encapsulada 

dentro do Módulo de Metadados, em rotinas específicas quanto ao tipo de operação realizada pelos utilizadores 

responsável pelo seu desencadeamento, faz com que o processo de introdução de novos metadados no sistema, a 

nível de desenvolvimentos, requeira apenas a alteração deste módulo específico junto da operação a partir do 

qual se pretenda obtê-lo.  
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7. Anexos 

 

Lista de exemplos de narrativas e respectivas traduções em possíveis queries da nova Ferramenta de Pesquisa de 

Ficheiros, desenvolvida para o Sistema de Ficheiros com Histórico: 

 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros que tenha alterado enquanto estive em Lisboa ou durante a minha 

estadia no Porto.” 

Query: “edits > 0 and locations = ‘Lisboa’ or locations = ‘Porto’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar todos os ficheiros já tenham sido editados pelo Aguiar mas não pelo Alexandre.” 

Query: “names = ‘Aguiar’ and names != ‘Alexandre’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar os ficheiros que descarreguei a partir do site do ‘Google’.” 

Query: “referrer_url = ‘google’ or origin_url = ‘google’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros que tenham sido alterados pelo menos uma vez pelo programa ‘gedit.” 

Query: “edits > 0 and programs = ‘gedit’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros que já tenham tido como nome ‘nome1’ ou ‘nome2’ mas não ‘nome3’.” 

Query: “names = ‘nome1’ and names = ‘nome2’ and names != ‘nome3’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar PDFs que tenham sido abertos apenas pelo programa ‘evince’.” 

Query: “filename = ‘pdf’ and programs = ‘evince’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros com pelo menos uma edição mas não mais que cinco.” 

Query: “edits > 0 and edits < 6” 

Narrativa: “Pretendo encontrar os ficheiros que já tenham estado nas directorias ‘directoria1’, ‘directoria2’ e 

‘directoria3’.” 

Query: “folders = ‘directoria1’ and folders = ‘directoria2’ and folders = ‘directoria3’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros cujo nome contenha a palavra ‘ficheiro’ ou a palavra ‘file’.” 

Query: “filename = ‘ficheiro’ or filename = ‘file’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros que tenham sido editados enquanto o ficheiro ‘related_file’ estava 

aberto.” 

Query: “related = ‘related_file’” 
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Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros com exactamente uma edição e editados na máquina de nome ‘host1’.” 

Query: “edits = 1 and hosts = ‘host1’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros que não tenham sido editados mas tenham sido abertos pelo programa 

‘eog’.” 

Query: “edits = 0 and programs = ‘eog’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros editados nas seguintes coordenadas ‘38.737877, -9.1401571’.” 

Query: “locations = ‘38.737877, -9.1401571’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros alterados apenas em Portugal ao mesmo tempo que o ficheiro ‘file1’.” 

Query: “locations = ‘Portugal’ and related = ‘related_file’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar “attachments” de e-mails recebidos e descarregados a partir do site 

‘Outlook.com’.” 

Query: “referrer_url = ‘outlook.com’ or origin_url = ‘outlook.com’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar imagens ‘png’ ou ‘jpeg’ que não tenham sido manipuladas.” 

Query: “filename = ‘png’ or filename = ‘jpeg’ and edits = 0” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros que contenha a palavra ‘file’ no seu nome actual ou numa das 

directorias onde já tenha sido armazenado.” 

Query: “file = ‘file’ or folders = ‘file’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros que não tenham sido editados pelo utilizador ‘aguiar’ mas tenham sido 

pelo utilizador ‘alexandre’ enquanto este também estava a trabalhar sobre o ficheiro ‘relatedFile’.” 

Query: “users != ‘aguiar’ and users = ‘alexandre’ and related = ‘relatedFile’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros que já tenham pertencido à directoria ‘folder1’ mas não à directoria 

‘folder2’.” 

Query: “folders = ‘folder1’ or folders != ‘folder2’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros que não estejam relacionados com nenhum outro que seja do tipo ‘txt’.” 

Query: “related != ‘txt’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros que não tenham sido editados pelo programa ‘Photoshop’ nem tenham 

sido descarregados da internet.” 

Query: “programs != ‘Photoshop’ and referrer_url = ‘’ and origin_url = ‘’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros de texto do tipo ‘txt’ mas não do tipo ‘doc’.” 
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Query: “filename = ‘txt’ and filename != ‘doc’” 

Narrativa: “Pretendo saber se o ficheiro ‘ficheiro1’ já foi copiado.” 

Query: “filename = ‘ficheiro1’ and programs = ‘cp’” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros que já tenham pertencido à directoria ‘oldfiles’ e tenham tido o nome 

‘oldname’ no passado ou pelo menos dez edições.” 

Query: “folders = ‘oldfiles’ and filename = ‘oldname’ or edits > 11” 

Narrativa: “Pretendo encontrar ficheiros que apenas tenham sido editados pelo utilizador ‘José’ no computador 

‘JosePC’ em Lisboa, utilizando os programas ‘gedit’, ‘vi’ ou ‘geany’, mas que não tenham sido descarregados do 

site ‘gmail.com’.” 

Query: “users = ‘José’ and hosts = ‘JosePC’ and locations = ‘Lisboa’ and programs = ‘gedit’ or programs = ‘vi’ 

or programs = ‘geany’ and referrer_url != ‘gmail.com’ and origin_url != ‘gmail.com’” 

 

 


