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i 

Resumo 

Convencionalmente, a navegação e a exploração do conteúdo do disco rígido é 

feita através da árvore de directorias do sistema de ficheiros. Contudo, esta não é a 

melhor forma de localizar e procurar um ficheiro após a sua criação, pois implica a 

memorização da sua localização física. Como solução, propomos uma nova 

abordagem à procura e exploração de ficheiros, que tira partido da semântica 

associada aos ficheiros. Com esta informação extraída dos ficheiros, especificamos 

uma hierarquia semântica, mais fácil de compreender e memorizar pelos utilizadores. 

Realizámos um estudo com utilizadores através de um questionário e de inquéritos 

contextuais, para compreender como os utilizadores exploram e procuram os seus 

ficheiros, e também para identificar as propriedades mais usadas para ordenar, 

procurar e memorizar os ficheiros. Dos resultados deste estudo, inferimos que, 

excluindo o nome do ficheiro, o tipo de ficheiro é a propriedade mais usada, seguida 

pela data de modificação e o tamanho do ficheiro. A partir desta informação 

definimos uma hierarquia semântica que serviu de base ao desenvolvimento de uma 

aplicação para a procura e exploração de ficheiros. O protótipo resultante permite aos 

utilizadores encontrarem os seus ficheiros sem se preocuparem com a sua localização 

física, usando apenas informação semântica associada a estes, como por exemplo, o 

tipo de ficheiro, o nº de páginas, o seu tamanho, etc.. Testes experimentais mostraram 

que os utilizadores conseguem mais rapidamente e com menos erros localizar 

ficheiros usando o nosso protótipo do que usando o Leap ou o Explorador normal. 
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Abstract 

Navigation and browsing on a computer system is usually done using a 

hierarchically organized file system. However, this is not the most adequate method 

to search or locate a given file at a later time. To solve this, we propose a new 

approach for interactive browsing and searching of files, which takes advantage of the 

semantics associated to files. With this information extracted from files, we specify a 

semantic hierarchy, which is easier to understand and to memorize by users. We 

performed a questionnaire-based analysis to understand how users browse, explore 

and search their files, and also to identify what file properties are more used to sort, 

search and remember files. From this analysis, we noticed that, excluding the name of 

the file, the file type is clearly the main property used, followed by the modification 

date and file size. Based on this information we created a semantic hierarchy that we 

used to create an application for file searching and browsing. The resulting prototype 

allowed users to find their files without worrying with the location, using only 

associated semantic information, like for example, the file type, the number of pages, 

the file size, etc.. Testing showed that users could find their files faster and with fewer 

mistakes using our prototype than using Leap or the conventional browser.  
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1 
Introdução 

Neste capítulo descrevemos o problema identificado na procura e exploração de 

ficheiros, apresentamos os objectivos a atingir, descrevemos a solução desenvolvida, 

os resultados atingidos e a organização da dissertação. 

 

1.1   Descrição do Problema 

Actualmente, é normal os utilizadores terem milhares de documentos electrónicos 

no seu computador. Estes documentos não são mais do que ficheiros num sistema de 

ficheiros organizado hierarquicamente numa estrutura de directorias. Ao tentar aceder 

a um ficheiro, os utilizadores apenas podem recorrer à informação de localização do 

ficheiro na hierarquia. Contudo, o uso desta informação levanta alguns problemas, 

pois ao guardar um documento, não é trivial decidir onde o colocar. Por vezes, mais 

do que um sítio na hierarquia (ou mesmo em lado nenhum!) pode parecer adequado. 

Além disso, o que pode ser uma boa localização numa determinada altura, pode não 

parecer tão boa noutro momento. Como tal, encontrar o documento pode-se tornar 

muito difícil. 

As dificuldades mencionadas resultam do facto de enquanto que  os utilizadores 

lidam com documentos, o computador lida com ficheiros. Um documento e um 

ficheiro não são exactamente a mesma coisa (apesar de muitas pessoas assim 

pensarem). Um documento é algo de que um utilizador se lembra bastante bem, visto 

que foi lido ou escrito por uma determinada razão, poderá ter conteúdos memoráveis 

e foi utilizado num contexto concreto. Ficheiros e sistemas de ficheiros hierárquicos 

têm pouca relação com isto. Tornando-se mais importantes para os computadores em 
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si do que para os utilizadores. Ao contrário do computador, o utilizador deveria poder 

usar estas propriedades para explorar os seus ficheiros. 

Ao esquecer-se da localização de um ficheiro, os utilizadores recorrem 

normalmente às aplicações de pesquisa convencionais. Estas aplicações baseiam-se na 

procura por palavra-chave ou na construção de filtros complexos. O problema destas 

soluções é que muitas vezes os utilizadores não sabem o nome do ficheiro em 

questão, ou o tipo de ficheiro não contem dados textuais (e.g. música, filme, imagem), 

obrigando o utilizador a construir filtros a partir do nada, o que se pode tornar numa 

tarefa demorada e complicada. 

  

1.2   Objectivos 

Conforme explicado anteriormente, as aplicações convencionas de exploração de 

ficheiros utilizam a estrutura hierárquica do sistema de ficheiros, não tirando partido 

das propriedades dos ficheiros, algumas de fácil memorização, obrigando o utilizador 

a saber obrigatoriamente a localização de todos os seus ficheiros. 

Com este trabalho, os nossos objectivos passam por criar uma nova abordagem 

para organizar, explorar e procurar documentos, usando as suas propriedades e 

abstraindo-nos da estrutura hierárquica do sistema de ficheiros. Esta nova abordagem, 

baseada na hierarquia semântica, tem o intuito de permitir ao utilizador explorar e 

procurar os seus documentos de uma forma mais fácil e eficiente, bem como dar mais 

informação ao utilizador sobre os seus documentos. 

Para atingir este objectivo, a nossa solução terá que manter os documentos 

organizados, permitir a sua filtragem de forma interactiva e encontrar os ficheiros 

rapidamente. 

O nosso objectivo final é oferecer uma ferramenta de visualização e exploração 

interactiva de documentos, mais completa e eficaz que a convencional lista estática ou 

thumbnails, oferecida pelos exploradores normais. 
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1.3   Solução Desenvolvida 

Nesta dissertação, propomos uma nova abordagem, na qual os utilizadores podem 

explorar e procurar documentos, esquecendo as directorias onde se encontram,  

preocupando-se apenas com os documentos em si. Para isso, definimos uma 

hierarquia semântica, criada a partir dos metadados associados aos ficheiros (e.g. tipo 

de ficheiro, data de modificação, tamanho, autor, assunto, etc.), que são mais fáceis de 

utilizar e lembrar/reconhecer pelos utilizadores. Assim, criamos um novo paradigma 

de exploração, que permite aos utilizadores navegar pelos seus ficheiros de uma 

forma semântica e mais eficiente, em comparação com as soluções existentes. 

Adicionalmente, a solução desenvolvida oferece uma navegação e filtragem visual e 

interactiva, tornando estas tarefas mais fáceis em comparação com as soluções 

textuais convencionais.  

 

1.4   Contribuições e Resultados Atingidos 

Com esta dissertação, contribuímos com uma nova abordagem de exploração de 

ficheiros baseada numa hierarquia semântica, criada com os metadados extraídos dos 

ficheiros. A nossa solução esconde a estrutura de directorias tradicional, permitindo 

aos utilizadores esquecerem a localização física dos ficheiros, concentrando-se apenas 

na informação pertinente dos seus documentos, que é mais fácil de compreender e 

lembrar. 

A nossa solução tira partido das propriedades especificas de cada tipo de ficheiro, 

para apresentar os vários níveis da hierarquia semântica e para decidir qual a vista a 

usar para mostrar a lista de ficheiros resultantes da filtragem (e.g. thumbnails para 

imagens, Informação sobre artista, álbum e duração para as músicas). Esta é uma das 

contribuições relevantes da nossa solução, visto que as aplicações existentes não 

exploram esta relação entre os metadados, levando os utilizadores a situações onde 

facilmente perdem o contexto e não conseguem ver a informação relevante para cada 

tipo de ficheiro. 

As várias contribuições do trabalho de tese foram integradas numa aplicação para 

exploração e pesquisa interactiva de ficheiros, que depois foi avaliada 
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experimentalmente. Os resultados obtidos mostram que os utilizadores conseguem 

mais rapidamente e com menos erros localizar ficheiros usando o nosso protótipo do 

que usando o Leap [17] ou o Explorador normal. 

 

1.5   Organização da Dissertação 

A solução que propomos é explicada e justificada nesta dissertação. No 

documento que aqui apresentamos, começamos por analisar o trabalho relacionado na 

área relevante ao desenvolvimento da dissertação: exploração,  procura e visualização 

de documentos (Capítulo 2). O objectivo desta análise é mostrar as várias soluções 

actuais que tentam de alguma forma resolver o problema identificado, perceber as 

falhas destas soluções e definir os objectivos concretos a seguir pela nossa solução. 

De seguida, apresentamos um estudo realizado para compreender o modo como 

os utilizadores exploram e procuram os seus ficheiros, e também para identificar as 

propriedades mais usadas para ordenar, procurar e memorizar os ficheiros (Capítulo 

3). 

No capítulo seguinte abordamos detalhadamente a arquitectura e os vários 

módulos da solução, assim como o protótipo resultante (Capítulo 4). 

De seguida, descrevemos detalhadamente a concretização da solução, e a 

tecnologia utilizada. 

Após a descrição da concretização da solução e do protótipo, apresentamos a 

avaliação efectuada e os respectivos resultados experimentais (Capítulo 6). 

Finalmente, apresentamos as conclusões finais, as principais contribuições, e as 

perspectivas de trabalho futuro. (Capítulo 7). 
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2 
Trabalho Relacionado 

O trabalho a desenvolver enquadra-se na área da visualização de informação, 

mais concretamente na área de procura e exploração de informação. Sendo assim, 

nesta secção vamos analisar trabalhos que permitem aos utilizadores pesquisar e 

navegar nos seus documentos. Dos vários trabalhos estudados, alguns revelaram-se 

mais relevantes que outros para os nossos objectivos. Neste capítulo analisamos esses 

trabalhos e descrevemos as razões que nos levaram a incluí-los na nossa análise. 

Para cada um dos trabalhos descritos começamos por fazer um pequeno resumo 

das suas funcionalidades e objectivos, seguido de uma pequena análise focada nos 

pontos positivos e negativos, relevantes para o nosso trabalho. 

Para ajudar os utilizadores a navegar pelos seus ficheiros e documentos vários 

paradigmas têm sido desenvolvidos, de modo a permitir a visualização e a interacção 

com os documentos do utilizador de formas diferentes e inovadoras. Destas 

abordagens, decidimos analisar de uma forma mais aprofundada aquelas cujo 

paradigma se afasta da tradicional hierarquia do sistema de ficheiros, pois como já 

referimos no capítulo anterior, esse é um dos objectivos deste trabalho. Contudo, 

existem alguns trabalhos aqui descritos, que apesar de manterem a hierarquia do 

sistema de ficheiros, têm outras ideias interessantes que achámos relevante referir, na 

medida em que poderiam ser utilizadas fora da premissa da hierarquia do sistema de 

ficheiros. 

À medida que fomos agrupando os diferentes trabalhos, chegámos à conclusão 

que muitos deles partilhavam características. Assim, decidimos dividi-los nas 

seguintes categorias: 
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• Treemaps: Treemaps foi uma das primeiras tentativas de produzir uma 

visualização compacta da árvore de directorias do sistema de ficheiros. O 

conceito base é dividir o ecrã em rectângulos, dispostos verticalmente ou 

horizontalmente, consoante se vai descendo na directoria; 

• Estrutura Hierárquica: Trabalhos que servem para visualizar estruturas 

de informação definidas em hierarquias; 

• Filtros: Trabalhos que se baseiam na filtragem para procurar e explorar 

bases de dados; 

• Outros: Outros trabalhos, que não se encaixam em nenhuma das 

categorias anteriores. 

Depois da descrição dos vários trabalhos, apresentamos uma tabela comparativa 

que serve de base à discussão e às conclusões retiradas. 

 

2.1 Treemaps 

As Treemaps [1] foram uma das primeiras tentativas de produzir uma 

visualização compacta da árvore de directorias do sistema de ficheiros. O conceito 

base é dividir o ecrã em rectângulos, dispostos verticalmente ou horizontalmente, 

consoante se vai descendo na hierarquia (ver Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1: Exemplo da disposição de uma directoria em Treemaps 
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Outro aspecto interessante desta técnica é que se pode  definir o tamanho dos 

rectângulos em função de qualquer tipo de métrica (e.g. quantidade de ficheiros, 

data), bem como utilizar cores para representar outros valores. A ideia inicial dos 

Treemaps era criar uma visualização diferente para o sistema de ficheiros, mas a 

verdade é que funciona para qualquer tipo de hierarquia (ver Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2: Treemap de empresas cuja hierarquia é baseada no seu sector. 

 

Ao longo dos anos os Treemaps foram sofrendo várias alterações e diferentes 

aplicações, embora mantendo sempre o mesmo conceito dos rectângulos. Nas 

subsecções seguintes descrevem-se algumas aplicações baseadas nos Treemaps. 

 

2.1.1 PhotoMesa  

O PhotoMesa [2] é um explorador de imagens que suporta zoom. O sistema 

permite ao utilizador visualizar múltiplas directorias num ambiente “zoomável”. 

Permite também agrupar as imagens a partir de Metadados, como por exemplo, data, 

intervenientes, local, etc. 

O utilizador selecciona a directoria que deseja explorar e o PhotoMesa dispõe as 

Fotografias no ecrã, agrupando-as consoante a sua directoria ou Metadado (data, 
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interveniente, local). Ao passar o rato por uma fotografia é mostrada uma pré-

visualização da mesma (ver Figura 2.3). Através de cliques o utilizador pode 

aproximar-se ou afastar-se de um certo grupo. É também possível filtrar esta 

exploração usando palavras-chave. 

 

 

Figura 2.3: Photo Mesa - Exemplo de pré-visualização de uma Foto 

 

O PhotoMesa quando agrupa as fotos por directoria não respeita a árvore da 

directoria, ou seja, mostra pastas filhos e pais, no mesmo nível de profundidade. Esta 

perca de profundidade obriga a um aumento de pastas no ecrã, o que poderá ser uma 

mais valia com um número pequeno de pastas mas uma confusão com um número 

mais elevado. 

O zoom pelas pastas é efectuado com cliques, não tirando partido do ‘Mouse 

Wheel’ do rato para essa mesma função permitindo assim mais liberdade ao 

utilizador. Adicionalmente, a pré-visualização de foto é bastante pequena, o que 

dificulta a percepção do seu conteúdo. 

Apesar destes problemas o PhotoMesa cumpre bastante bem o seu papel de 

explorador de fotos. Focando-se apenas em Fotos torna-se um mau exemplo para um 

explorador genérico de qualquer tipo de ficheiros. Apesar disso a ideia de agrupar as 

fotografias consoante um metadado é muito interessante e podia ser aproveitada para 

um explorador de ficheiros. 
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2.1.2 Discovery   

O Discovery [3] é um toolkit que permite ao utilizador ver totalmente qualquer 

hierarquia no ecrã. Por exemplo um directório de 50.000 ficheiros, coloridos de 

acordo com o seu tipo (ver Figura 2.4), ou uma lista de bugs de um programa, 

coloridos de acordo com a sua prioridade. O agrupamento das hierarquias pode 

também ser definido por vários metadados (data, estado, prioridade, etc.). 

 

 

Figura 2.4: Discovery mostrando uma directoria de ficheiros, coloridos de acordo com 

o seu tipo. 

 

No Discovery o zoom é efectuado com um clique num sítio específico da 

directoria que queremos aproximar ou afastar, por vezes não se percebendo muito 

bem onde. A interface não é muito apelativa e a exploração não é fácil nem familiar. 

Devido à grande quantidade de informação no ecrã por vezes os títulos dos grupos 

não são legíveis ou é muito complicado conseguirmos clicar onde queremos.  
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2.1.3 Newsmap   

O Newsmap [4] é um feed de notícias do Google News em formato de treemap. A 

Cor indica o tipo de notícia e o tamanho a quantidade de notícias relacionadas com o 

tema respectivo. 

 

 

Figura 2.5: Newsmap 

 

O Newsmap é uma aplicação bastante original dos Treemaps para visualizarmos 

notícias. Apesar do objectivo do Newsmap não ser a exploração de ficheiros, é 

interessante a maneira como é usada a cor e a disposição do texto dentro das notícias, 

bem como a filtragem de notícias por tema e data. 

 

2.1.4 StepTree 

O StepTree [5] é essencialmente um Treemap 3D para exploração de ficheiros, 

cuja profundidade corresponde ao nível da directoria e a cor ao tipo de ficheiro (ver 

Figura 2.6). 
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Figura 2.6: StepTree mostrando um sistema de ficheiros 

 

Tendo o StepTree uma visualização 3D, a navegação torna-se demasiado livre o 

que por vezes pode tornar a exploração lenta. Apesar de o StepTree permitir executar 

algumas tarefas de exploração rapidamente (e.g. Qual a directoria mais abaixo na 

árvore), no geral não traz melhorias significativas em relação à Treemap 2D. 

 

2.1.5 FacetMap 

O FacetMap [6] é uma aplicação para navegação numa directoria de ficheiros, 

utilizando treemaps, mas quebrando a metáfora de hierarquia de directorias através de 

Metadados.  

O Facetmap permite ao utilizador navegar pelos seus ficheiros, usando metadados 

(e.g. data, intervenientes, tipo de ficheiro, etc.) para definir o caminho de exploração. 

Esta navegação é feita de uma forma gráfica, ao contrário da habitual forma textual. 

Diferentes metadados podem ser combinados entre si para fornecer uma 

exploração/procura mais eficiente. Internamente o FacetMap trabalha à base de 

queries a uma base de dados dos ficheiros. 

 



12 

 

 

Figura 2.7: Exploração no FacetMap em ficheiros do ano 2000 

 

Como já foi referido, a aplicação FacetMap assemelha-se bastante ao objectivo 

desta Tese. É um File Manager “não convencional”, baseado em técnicas de 

visualização e exploração de informação para navegar e explorar documentos, sem se 

preocupar com a directoria onde estes estão. 

O FacetMap combina os metadados de uma forma interessante, permitindo uma 

boa exploração, despreocupada com as directorias dos ficheiros. A utilização é 

familiar, com a utilização de cores para separar os diferentes tipos de metadados. 

Apesar disto tudo, existem alguns problemas no FacetMap. A quantidade de 

ficheiros disponíveis no ecrã é reduzida, não havendo possibilidade de aproximar ou 

afastar (zoom). Existe ainda a questão do design da interface, que a nosso ver não é o 

melhor, chegando a parecer demasiado infantil. 

As Treemaps mostram ser um conceito interessante, do ponto de vista que 

conseguem mostrar grande quantidade de informação no ecrã de um modo 

organizado. No geral mantém a convencional metáfora de directorias do sistema de 

ficheiros, apesar de algumas aplicações, nomeadamente o Newsmap e o FacetMap, 

conseguirem fugir facilmente dessa metáfora, mantendo contudo o conceito de 

treemaps. 
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2.2 Estrutura Hierárquica  

Nesta secção analisamos alguns trabalhos que servem para visualizar estruturas 

de informação definidas em hierarquias. 

 

2.2.1 Cone Trees 

O ConeTrees [7] é um método de visualização de informação 3D, útil para 

informação que esteja definida numa estrutura hierárquica, como é o caso de um 

sistema de ficheiros. 

 

 

Figura 2.8: Cone Trees - Exemplo 

 

Cada cone representa um nó da árvore (ou uma pasta no caso da informação ser 

um sistema de ficheiros). Os filhos de cada nó são desenhados à volta da base do seu 

cone Pai (ver Figura 2.9). 
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Figura 2.9: Cone Trees - Estrutura 

 

As Cone Trees mantém uma árvore de hierarquia, que no nosso caso poderia ser 

qualquer tipo de metadados. No entanto, torna-se complicado combinar vários tipos 

de Metadados, visto que assim teria  de se definir para cada nível de profundidade um 

tipo, tornando-se confuso e pouco funcional. À medida que vamos avançando na 

árvore, o resto da árvore vai-se mantendo visível, o que apesar de manter o contexto 

sobrecarrega o ecrã de informação, muitas vezes desnecessária. 

 

2.2.2 - InfoSky Visual Explorer 

O InfoSky Visual Explorer [8] permite explorar hierarquias estruturadas de 

documentos de grande dimensão. Usando como metáfora um telescópio do mundo 

real, o InfoSky usa uma visualização gráfica plana com possibilidade de zoom. 

Documentos semelhantes são posicionados próximos uns dos outros e as pastas são 

delimitadas por polígonos (ver Figura 2.10).  
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Figura 2.10: Info Sky Visual Explorer 

 

O InfoSky permite explorar sistemas de ficheiros de grande escala devido à 

capacidade de navegarmos através de “Zooming”. Além de estruturar o sistema de 

ficheiros numa hierarquia, utiliza também as semelhanças entre ficheiros para facilitar 

a exploração dos mesmos, agrupando ficheiros semelhantes na mesma zona do ecrã. 

O InfoSky tem uma metáfora bem definida e estável, ou seja, não se altera com o 

tempo ou com o zoom. 

Infelizmente mantém a hierarquia de directorias o que se afasta bastante do 

conceito que queremos para a nossa solução. No entanto o conceito em Metadados, 

pode ser explorado para o nosso sistema. 

 

2.3 Filtros 

Outro tipo de sistemas, são os baseados em filtros. Estes usam a filtragem para 

procurar e explorar bases de dados. Nesta secção analisamos alguns desses trabalhos. 

 

2.3.1 PHLAT 

O PHLAT [9] é uma interface para o Windows Desktop Search [15] (Procura de 

ficheiros, emails, páginas web,...) que permite especificar queries e filtros, misturando 

as tarefas de procura e exploração numa única interface. 
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Figura 2.11: PHLAT 

 

A particularidade interessante desta interface é a combinação de queries com 

filtros, juntando a procura e exploração numa única interface.  

A interface do PHLAT baseia-se na interface clássica dos programas da Microsoft 

(ver Figura 2.11), mostrando uma reduzida quantidade de ficheiros no ecrã, através do 

sistema de visualização baseado em scroll bars. A interactividade entre o utilizador e 

o sistema PHLAT resume-se a introduzir palavras-chave e a seleccionar check-boxes, 

sendo assim bastante limitada. 

 

2.3.2 Bungee View 

O Bungee View [10] permite explorar e procurar colecções de imagens. A 

exploração é feita à base de queries que combinam vários tipos de metadados da 

imagem. Quando se escolhe uma categoria de metadados, as outras categorias 

apresentam um gráfico distribuído das fotografias, usando cores para mostrar a 

relevância das mesmas (ver Figura 2.12). 
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Figura 2.12: Bungee View 

 

O Bungee View proporciona uma visualização estruturada da informação, 

perfeita para estatística e data-mining, não tão perfeita para exploração, pois não 

podemos definir que tipos de metadados vão definir a nossa exploração. Apesar de ser 

focado em fotografias poderia ser transportado para uma plataforma com vários tipos 

de ficheiros. 

O Bungee View peca pelo facto da interface não ser muito usável e por mostrar 

uma quantidade reduzida de ficheiros. Adicionalmente o sistema de visualização é 

baseado em scroll-bars, mostrando pouca informação simultaneamente.  

 

2.4 Outros 

Os trabalhos aqui apresentados são todos aqueles que analisamos e que não se 

encaixam em nenhuma das categorias definidas anteriormente, mas que se revelaram 

interessantes para o trabalho a desenvolver. 

 

2.4.1 Visual Concept Explorer 

O Visual Concept Explorer [11], serve para explorar grandes bases de dados com 

vários conceitos que tenham relações entre si. Essas relações são apresentadas de uma 

forma gráfica e interactiva, sob a forma de árvore (ver Figura 2.13). 
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Figura 2.13: Visual Concept Explorer aplicado a uma base de dados de Saúde e 

focado em Transplante de rim. 

 

Para iniciar a exploração da base de dados é necessário introduzir um termo 

textual (Palavra-Chave)como raiz das relações, o que obriga o utilizador a saber o 

nome exacto do objecto. A navegação do tipo árvore permite termos informação de 

vários níveis sem sobrecarregar o ecrã. É também muito interessante a forma 

interactiva como se podem mexer nos nós e reposicioná-los, bem como a utilização de 

cores para diferentes conceitos. 

Devido à enorme quantidade de ficheiros existentes num disco rígido, tornar-se-ia 

complicado apresentar essa quantidade de informação utilizando apenas este método. 

No entanto combinar este método com outro poderia dar um resultado interessante. 

 

2.4.2 Liquifile 

O Liquifile [12] é um gestor de ficheiros alternativo para Macintosh. Este sistema 

introduz uma visualização gráfica dos ficheiros de uma determinada directoria, 

representando esses ficheiros e directorias com círculos (ver Figura 2.14). 
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Figura 2.14:  Liquifile 

 

Os círculos têm tamanhos diferentes consoante o seu tamanho no disco. A sua 

posição na horizontal depende da sua data de criação, ficheiros mais antigos à 

esquerda. Existe a possibilidade de definir um factor de zoom, de maneira a se 

visualizarem mais ficheiros no ecrã do que o normal. 

O Liquifile tem ainda disponível filtragem através de palavra-chave, misturando a 

procura com a exploração. 

O Liquifile tem melhorias interessantes face ao Gestor de Arquivos do Macintosh 

(Finder), no entanto não deixam de ser apenas isso, melhorias. Apesar do uso de 

metadados para definir o plano onde são apresentados os ficheiros, a metáfora base 

continua assente em directorias. É bastante interessante a maneira como é permitido 

um nível de zoom bastante elevado, ficando ilegível a maior parte dos ficheiros, 

excepto aqueles por onde o rato circula, estilo Fish-eye view [16]. 

 

2.4.3 OCLC Dewey Browser 

O OCLC Dewey Browser [13] permite procurar e explorar colecções/livros de 

bibliotecas a partir da internet. Através da técnica de Drill-down vai-se descendo entre 

as categorias de cada livro. Adicionalmente pode-se combinar esta exploração com a 

pesquisa por palavra-chave. 
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Cada categoria é colorida dependendo da quantidade de resultados devolvidos. 

 

 

Figura 2.15: OCLC Dewey Browser 

 

Apesar de ser um sistema de procura e exploração na web, é interessante a 

utilização da técnica drill-down e da colorização para indicar o número de resultados 

(ver Figura 2.15).  

 

2.4.4 Leap 

O Leap [17] é uma aplicação para Mac OS X, que utiliza o Spotlight [18] como 

base para explorar e procurar ficheiros. A premissa do Leap é esquecer a hierarquia de 

directorias do sistema de ficheiros e utilizar tags e metadados dos ficheiros para filtrar 

e organizar os resultados (ver Figura 2.16).  
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Figura 2.16: Leap 

 

Devido à falta de relação e organização entre tags, os utilizadores facilmente 

perdem o contexto e perdem-se  numa colecção de metadados não relacionados. O 

Leap utiliza além de tags, metadados, mas o número de metadados utilizados é 

reduzido, perdendo assim bastante informação sobre os ficheiros. A utilização de tags 

obriga o utilizador a adicionar manualmente informação aos seus documentos, 

tornando-se morosa a utilização deste sistema. 

Ao não oferecer nenhum tipo de organização das tags, a metáfora nem sempre é 

bem conseguida e perde-se o contexto. Por exemplo, Ao seleccionar o tipo de ficheiro 

imagem, aparece uma lista de 177 tags, onde ao mesmo nível temos meses (e.g. 

janeiro, Janeiro, jan, Dezembro), anos, nomes e depois por outro lado faltam alguns 

metadados importantes para uma foto (e.g. câmara, orientação, dimensões, etc.). 

 

2.4.5 Magoo 

O Magoo [14] é um explorador de ficheiros que se abstrai da árvore de directorias 

e se foca nos metadados dos ficheiros (e.g. Tipo de ficheiro, data, tamanho, conteúdo, 

etc.). A navegação é efectuada em diversos passos, onde cada passo corresponde a um 

tipo de metadado, filtrando assim passo a passo o número de ficheiros possíveis. O 

Magoo utiliza a metáfora do Universo, ou seja, cada passo corresponde a um nível no 

Universo. Começamos com galáxias, escolhendo uma galáxia vemos o conteúdo em 
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sistemas solares, que por sua vez tem o conteúdo em planetas, que por sua vez tem o 

conteúdo em satélites (ver Figura 2.17). 

 

 

Figura 2.17 - Magoo 

 

Visto as premissas do Magoo serem as mesmas deste trabalho, o Magoo define-se 

por ser um File Manager “não convencional”, baseado em técnicas de visualização e 

exploração de informação para navegar e explorar documentos, sem se preocupar com 

a directoria onde estes estão. O Magoo conseguiu criar uma boa metáfora para a 

exploração de ficheiros com uma utilização interessante de metadados. No entanto, 

não é possível combinar a exploração com palavras-chave. A exploração é semelhante 

a jogarmos um jogo, ou seja, não é familiar. Apesar de existir uma combinação de 

metadados, esta combinação é em ordem sequencial e com uma limitação de 5 passos. 

O aproveitamento do espaço de ecrã não é óptimo, reflectindo-se por vezes na 

reduzida quantidade de ficheiros dispostos no ecrã.  

 

2.5 Tabela Comparativa 

Após a análise extensiva dos trabalhos encontrados, criámos uma tabela onde é 

possível visualizar os pontos fortes e fracos de todos os trabalhos ao mesmo tempo. 

Para criar a tabela juntámos várias características que fomos encontrando nos vários 
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trabalhos analisados e que achámos relevantes. Agrupámos características que podem 

pertencer a uma mesma categoria. 

A atribuição dos pontes fortes e fracos de cada aplicação nas diferentes 

características foram obtidos com base na utilização das aplicações por parte dos 

autores ou por visualizações de vídeos demonstrativos. Embora este tipo de avaliação 

possa ser subjectivo, foi a forma mais realista que encontrámos para chegar a uma 

conclusão geral dos trabalhos analisados. 

Lista das características: 

• Exploração – Algumas aplicações apenas suportam a procura e não a 

exploração, aqui assinalamos aquelas que além de suportarem a procura 

de documentos, têm um modo de exploração e navegação do sistema de 

ficheiros. 

• Despreocupação das directorias – Se a aplicação não é baseada na árvore 

de directorias. 

• Possibilidade de Palavra-Chave – Se a aplicação tem a possibilidade se 

utilizar uma palavra-chave para procurar os ficheiros. 

• Fácil de utilizar – Se foi fácil para nós executar tarefas de procura e 

exploração e se foi rápido aprender a utilizar a aplicação. 

• Histórico/Caminho da exploração – Se temos sempre o contexto e 

caminho da exploração. 

• Organização – Se a aplicação tem uma forma de manter os ficheiros 

organizados. 

• Utilização de metadados – Se a aplicação permite a utilização de 

metadados para explorar e procurar ficheiros. 

• Combinação de metadados – Se a aplicação permite a combinação dos 

metadados dos ficheiros. 

• Quantidade de ficheiros no ecrã – Se a aplicação mostra um número 

elevado de ficheiros no ecrã. 
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• Não precisa de Palavra-chave – Se a aplicação consegue funcionar 

plenamente sem o uso de uma palavra-chave. 

• Semelhança de Ficheiros – Se a aplicação utiliza a semelhança entre 

ficheiros para ajudar a sua exploração e procura. 

• Filtros – Se a aplicação é baseada em filtragem. 
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Tabela 2.1: Tabela com
parativa do trabalho relacionado 
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Após uma análise da tabela comparativa do trabalho relacionado, conseguimos 

ver onde é que a maioria dos trabalhos falha, basta olhar para as colunas da tabela que 

estão mais vazias, poucos trabalhos conseguem ser fáceis de utilizar, ter uma boa 

organização nos ficheiros, apresentar uma grande quantidade de ficheiros no ecrã, 

utilizar a semelhança de ficheiros para ajudar na exploração e fornecer um bom 

mecanismo de filtragem. A nossa solução irá tentar resolver estes problemas. 

Olhando para a maioria dos trabalhos relacionados, podemos ver que nenhum dos 

trabalhos descritos consegue fornecer ao utilizador comum uma solução eficiente para 

explorar e procurar ficheiros e documentos, esquecendo por completo a sua 

localização na árvore de directorias. Apesar de existirem algumas soluções que usam 

metadados a partir dos ficheiros e tags, não existe nenhuma que utilize uma 

visualização orientada aos metadados; que forneça diferentes visualizações para os 

diferentes tipos de ficheiros; que ofereça uma visualização organizada para ficheiros 

relacionados por metadados; e que apresente mecanismos de filtragem eficientes e 

inovadores. 

A nossa abordagem vai tentar combinar todos estes requisitos, para produzir uma 

solução eficiente para a exploração e procura de ficheiros, baseada na informação 

semântica associada aos ficheiros e fornecendo um mecanismo de visualização e 

filtragem baseada em histogramas. Para esse efeito, efectuámos primeiro um estudo 

junto dos utilizadores, para perceber como é que estes exploram e procuram ficheiros 

usando as aplicações actuais, e qual é o conhecimento que têm acerca dos seus 

ficheiros e do seu sistema de ficheiros.  

 

2.6 Síntese 

Neste capítulo analisámos vários trabalhos relacionados que de alguma forma 

procuram resolver os problemas enunciados no capítulo anterior, apresentámos uma 

tabela com os pontos fortes e fracos de cada um. Finalmente depois de analisada a 

tabela e identificadas as funcionalidades e características menos bem conseguidas 

nestes trabalhos, definimos os objectivos a atingir com a nossa solução. 
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3 
Estudo e Análise dos Utilizadores 

Para caracterizar os potenciais utilizadores da nossa solução e para perceber como 

eles realizam actualmente as suas tarefas de exploração e procura, decidimos fazer um 

estudo dos utilizadores. Adicionalmente, recolhemos também informação relativa ao 

conhecimento que o utilizador tem sobre os seus ficheiros, mais particularmente no 

que diz respeito aos metadados destes. 

Para esse fim, criámos um questionário a ser respondido por potenciais 

utilizadores, com alguma experiência com computadores, como explorar ficheiros e 

navegar na internet, mas com conhecimentos e habilidades diferentes. 

O questionário era composto por várias perguntas, e dividido em três partes. Uma 

primeira parte para caracterizar o utilizador, outra para perceber como o utilizador 

explora e procura os seus ficheiros actualmente e outra para descobrir o conhecimento 

que o utilizador tem sobre os seus ficheiros. 

Obtivemos uma totalidade de 86 respostas ao nosso questionário, sendo 78 

respondidos sem a nossa presença e oito com a nossa presença. Com isto, nos 

questionários pessoais tentámos recolher mais informação sobre o modo como os 

utilizadores realizam as suas tarefas, ao tomar partido das vantagens das entrevistas, 

onde podemos perguntar mais perguntar, explorar tópicos relevantes, observar e 

tomar notas de comentários e sugestões. 

 

3.1 Análise do Questionário 

Apesar do nosso questionário ser composto por várias perguntas, aqui só vamos 

descrever e analisar as mais relevantes, explicando o objectivo de cada pergunta e as 
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principais conclusões obtidas. Para a visualização do questionário em detalhe ver 

Anexo A. 

Estas duas primeiras questões tinham o propósito de descobrir se os utilizadores 

usam as aplicações de exploração e procura instaladas por omissão pelo Sistema 

operativo, ou se instalam algum tipo de aplicação específica para realizar essas 

tarefas: 

• Q1. Usa algum programa específico para explorar os seus ficheiros, ou usa o 

que já vem instalado? 

• Q2. Usa algum programa específico para procurar os seus ficheiros, ou usa o 

que já vem instalado? 

Em ambas as questões 99% dos utilizadores responderam que utilizam as 

aplicações por omissão do Sistema Operativo. 

A pergunta seguinte foi colocada para ver com que regularidade os utilizadores 

perdem os seus ficheiros. 

• Q3. Com que frequência dá por si à procura de um ficheiro que não sabe onde 

guardou? 

 

 

Figura 3.1: Com que frequência o utilizador não sabe a localização de um ficheiro 
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Olhando para os resultados da Figura 3.1 podemos ver que temos cerca de 50% 

de utilizadores optimistas que sabem praticamente sempre onde colocaram os seus 

ficheiros. Contudo se efectuarmos os seguintes cálculos: 

0.46 * 1 + 0.27 * 2 + 0.24 * 8 * 0.03 * 30 = 3,82 

Em que o 1, 2, 8 e 30  é o numero aproximado de vezes por mês que um 

utilizador perde um ficheiro e que corresponde a cada coluna das respostas, podemos 

dizer que em média uma pessoa procura um ficheiro 3 a 4 vezes por mês. Na nossa 

opinião, este valor é suficiente para nós tentarmos uma nova abordagem de 

exploração e procura, de modo a ajudar os utilizadores a encontrarem os seus 

ficheiros. 

As Questões Q4 e Q5 foram criadas para identificar quais são os metadados mais 

relevantes, i.e. quais são as características dos ficheiros que os utilizadores conhecem, 

utilizam e se lembram. 

• Q4. Quando está a ver uma pasta/directoria, que características utiliza para 

ordenar os ficheiros? 

• Q5. Quando não sabe onde está um ficheiro, que características deste se 

lembra. 

 

 



30 

 

Figura 3.2: Características mais relevantes ao ordenar os ficheiros 

 

Figura 3.3: Características que os utilizadores melhor se lembram 

 

Como podemos observar, o nome do ficheiro é a característica do ficheiro mais 

importante que os utilizadores utilizam e se lembram. Acreditamos que isto deve-se 

ao facto da utilização dos gestores de ficheiros convencionais baseados na hierarquia 

de directorias que “forçam” os utilizadores a memorizar os nomes do ficheiro. 

Tipicamente, seria praticamente impossível, para um utilizador comum, encontrar os 

seus ficheiros sem saber os respectivos nomes. 

Em relação aos metadados podemos ver que o tipo de ficheiro é a característica 

que as pessoas usam/lembram mais, seguida pela data de modificação e o tamanho do 

ficheiro. 

A próxima questão foi efectuada para descobrir se os utilizadores conhecem a 

maior parte dos tipos de ficheiros comuns. 

• Q6. Quais destes tipos de ficheiro conhece? 
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Figura 3.4: Os tipos de ficheiro conhecidos pelos utilizadores 

 

A partir da Figura 3.4 podemos observar que praticamente todos os utilizadores 

conhecem ficheiros do tipo Texto, Imagem, PDF, Email, Áudio, Apresentação e 

Vídeo. Contudo, nem toda a gente conhece ficheiros de Arquivo e a maior parte das 

pessoas não sabe ao certo o que são ficheiros de código. Foi interessante também 

reparar que, olhando para os questionários com mais detalhe, apesar de algumas 

pessoas não saberem o que são ficheiros do tipo aplicação, 100% dos utilizadores 

Mac que responderam ao questionário, conheciam esse tipo de ficheiro. 

Durante os questionários pessoais, pedimos aos utilizadores para darem exemplos 

dos tipos de ficheiro que eles conheciam. A maior parte deu exemplos de aplicações e 

extensões de ficheiro que estavam correctamente relacionados com os tipos de 

ficheiro em questão. 

Tendo em conta que as imagens são dos ficheiros de media mais usados (74% dos 

utilizadores respondeu que utilizam o seu computador para organizar e ver 

fotografias), decidimos incluir a seguinte questão no questionário para identificar 

quais são os metadados mais relevantes das fotografias e ordená-los por ordem de 

importância. 

• Q6. Imagine que quer encontrar uma foto. Quais destas características 

normalmente se lembra? 
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Figura 3.5: Informação mais relevante que os utilizadores se lembram de uma 

Fotografia 

 

Como a música já tem uma selecção bem definida de metadados relevantes e uma 

hierarquia apropriada usada na maior parte das aplicações e leitores de MP3 (e.g. 

Artista, Álbum, Género, etc.) decidimos não incluir nenhuma questão sobre música. 

 

3.2 Implicações para a Solução 

Da informação reunida acima durante a análise do utilizador, podemos concluir que 

os nossos utilizadores têm alguma experiência com computadores e conhecem o nome 

de quase todos os tipos de ficheiro. Adicionalmente, observámos que os utilizadores 

consideram o Tipo de Ficheiro como o metadado mais importante, no que toca à 

exploração e procura de ficheiro, seguido da Data de Modificação e Tamanho do 

Ficheiro. Finalmente, verificamos que o utilizador dá por si à procura de um ficheiro 

que não sabe onde guardou, três a quatro vezes por mês. 

 

 



33 

 

3.2 Síntese 

Neste Capítulo descrevemos o estudo com utilizadores para perceber como é que 

estes exploram e procuram ficheiros usando as aplicações actuais, e qual é o 

conhecimento que têm acerca dos seus ficheiros e do seu sistema de ficheiros. 

Apresentamos os principais resultados dos inquéritos e as respectivas implicações na 

nossa solução. 
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4 
Magoo – Explorador de Ficheiros 

Nos capítulos anteriores falámos dos problemas da actual forma de explorar e 

procurar ficheiros, analisámos o trabalho relacionado existente e definimos objectivos 

para a nossa solução. A seguir realizámos uma análise dos utilizadores para perceber 

o modo como estes exploram e procuram os seus ficheiros e o conhecimento que 

possuem sobre eles. Neste capítulo iremos abordar em detalhe cada uma das partes 

que compõem a nossa solução.  

A nossa solução é constituída por três partes principais: uma hierarquia 

semântica, que serve para apresentar, organizar e filtrar os metadados dos ficheiros; a 

visualização dinâmica, que escolhe a forma de apresentar a lista de ficheiros com base 

no seu tipo; e o histograma, que dá uma visualização global dos ficheiros existentes, 

por metadados, e proporciona uma maneira inovadora e eficiente de filtrar. A figura 

4.1 ilustra a interface do Magoo e cada uma destas 3 partes. Do lado esquerdo temos a 

hierarquia semântica, no centro a visualização dinâmica e no canto inferior esquerdo 

temos o histograma. Todas as figuras da solução são retiradas da aplicação 

desenvolvida. Para cada uma destas partes iremos descrever detalhadamente o seu 

funcionamento e as suas características, justificando as decisões tomadas. 
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Figura 4.1: Interface do Magoo 

 

 

4.1 Hierarquia Semântica 

A hierarquia semântica que criamos é baseada no facto de que diferentes tipos de 

ficheiro têm diferentes metadados. Assim, para cada tipo de ficheiro podemos ter 

diferentes propriedades que podem ser combinadas. O principal objectivo desta 

hierarquia, ao contrário da hierarquia de directorias, é o de filtrar ficheiros, criando 

uma organização semântica em vez da organização espacial. A nossa hierarquia 

semântica  tem um número fixo de 3 níveis, tornando a acção de explorar e procurar 

mais fácil ao reduzir o número de potenciais cliques que os utilizadores têm de 

efectuar para localizar um ficheiro. 

No topo da hierarquia temos 3 nós principais, identificados durante a análise do 

utilizador (ver capítulo 3): tipo de ficheiro, data de modificação e tamanho do ficheiro 

(ver Figura 4.2 - à esquerda). Apesar de actualmente só termos 3 nós, no futuro poder-

se-á adicionar mais, caso seja necessário. O nível seguinte do tipo de ficheiro tem os 

diferentes tipos de ficheiro como filhos (ver Figura 4.2 – no meio). Quando o 

utilizador selecciona um tipo de ficheiro, o sistema efectua uma filtragem, mostrando 
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apenas ficheiros desse tipo. Adicionalmente, apresenta o nível seguinte da hierarquia, 

composto pelos metadados específicos associados a esse tipo de ficheiro. (ver Figura 

4.2 – à direita). A data de modificação terá filhos, como por exemplo, “Hoje”, 

“Ontem”, “Semana passada”, etc., e o tamanho do ficheiro terá vários intervalos de 

tamanho, por exemplo “1MB – 5MB”. Assim, os utilizadores podem utilizar estes 

metadados para filtrar a sua lista de ficheiros. 

 

 

Figura 4.2: Hierarquia Semântica mostrando três níveis para Tipo de ficheiro e 

Música 

| 

De seguida iremos descrever detalhadamente os vários pontos da nossa hierarquia 

semântica: o modo de filtragem da hierarquia, os metadados utilizados, a informação 

semântica e o novo paradigma de exploração. 

 

4.1.1 Filtragem da hierarquia 

Ao contrário da hierarquia de directorias do sistema de ficheiros tradicional, que 

serve para organizar, o principal objectivo da nossa hierarquia é o de filtrar ficheiros e 

não apenas organizá-los.  

A filtragem é efectuada à medida que se vão definindo valores ou intervalos de 

valores para as propriedades dos ficheiros. A hierarquia é apresentada tal como uma 
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árvore de directorias, onde as pastas correspondem aos metadados e os ficheiros 

dentro de cada pasta correspondem aos diferentes valores para esses metadados. Na 

figura 4.3 apresentamos a hierarquia semântica no seu estado inicial. 

 

 

Figura 4.3: Hierarquia semântica no seu estado inicial 

 

Como podemos verificar na Figura anterior, os nós dos metadados podem ser 

expandidos para apresentar o seu conteúdo ou colapsados para ganhar espaço para 

outros se expandirem. Os tipos de ficheiro aqui apresentados foram escolhidos tendo 

como base o estudo realizado no capítulo 3, no entanto, é possível ao utilizador inserir 

em Other qualquer outro tipo de ficheiro que pretenda (e.g. spreadsheet). Os 

intervalos escolhidos para as datas são os mesmos que a aplicação Gmail [19] utiliza. 

Optámos por estes intervalos por o Gmail se tratar de uma aplicação muito usada e 

por terem sido os intervalos encontrados que se inseriam melhor na nossa solução. Os 



38 

 

intervalos do tamanho dos ficheiros foram escolhidos com base numa pequena análise 

aos ficheiros do autor. No entanto, e para tornar estes intervalos mais relevantes, seria 

interessante fazer uma análise mais aprofundada aos sistemas de ficheiros de vários 

utilizadores. 

Assim que é apresentada esta hierarquia inicial, o utilizador pode começar a sua 

exploração ao escolher um tipo de ficheiro, um intervalo da data de modificação ou 

um intervalo do tamanho de ficheiro. Caso o utilizador escolha inicialmente começar 

a sua filtragem pela data de modificação ou tamanho do ficheiro, não haverá novos 

metadados adicionados à hierarquia pois esta escolha não adiciona nada ao 

conhecimento sobre o tipo de ficheiro. Aqui se percebe a importância de o utilizador 

definir o tipo de ficheiro, de modo a tirar melhor partido da hierarquia semântica. 

Ao escolher um tipo de ficheiro, o Spotlight devolve todos os ficheiros 

encontrados desse tipo, de uma forma faseada, à medida que os vai encontrando. A 

hierarquia semântica, ao ter um tipo de ficheiro definido, actualiza os seus nós de 

metadados, adicionando os nós interessantes para o tipo de ficheiro escolhido. Na 

figura 4.4 podemos ver a evolução da hierarquia ao escolher o tipo de ficheiro 

Imagens.  

 

 

Figura 4.4: Evolução da hierarquia ao ser seleccionado o tipo de ficheiro Imagens 
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Ao ser seleccionado o tipo de ficheiro, novos nós são criados na hierarquia, estes 

nós representam metadados relacionados com o tipo de ficheiro escolhido. Por 

exemplo, no caso de Imagens, os nós apresentados são a Data de Captura da 

Fotografia, a Orientação da Imagem, as Dimensões, etc..  

Para cada um deste nós é apresentado a quantidade de valores diferentes 

encontrados para essa propriedade. Por exemplo, na Figura 4.4 sabemos que existem 

fotografias tiradas com 24 modelos de maquinas fotográficas e de 10 Marcas 

diferentes. Este dado da quantidade de valores encontrados dá logo uma informação 

interessante ao utilizador sobre os seus documentos. 

O utilizador pode combinar vários metadados diferentes para filtrar os resultados 

até encontrar um documento ou grupo de documentos. Para isso basta seleccionar 

valores para vários metadados. Na Figura 4.5 podemos ver uma filtragem onde foram 

requisitadas imagens tiradas com câmaras fotográficas da marca SONY e cuja 

orientação esteja na vertical. A qualquer altura o utilizador pode cancelar um valor 

seleccionado, clicando na cruz posicionada ao lado desse valor. Na secção seguinte 

iremos descrever detalhadamente todos os metadados de cada tipo de ficheiro. 

 

 

Figura 4.5: Hierarquia semântica com três valores de filtragem 

 

Na Figura 4.6 podemos a ver a mesma filtragem da figura anterior mas agora 

apenas para os ficheiros de 5 a 10 MB, combinando a filtragem com um dos 

metadados presentes desde o início. 
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Figura 4.6: Hierarquia semântica com quatro valores de filtragem 

4.1.2 Metadados Utilizados 

Cada tipo de ficheiro tem determinadas características que o caracterizam, por 

exemplo, faz sentido dizer que uma fotografia está na horizontal ou na vertical, que 

uma música tem um duração de mais de cinco minutos ou que um PDF tem um 

determinado número de páginas. No entanto, não faz sentido dizer que um PDF tem 

uma certa duração, ou que uma música está na horizontal. De modo a saber que 

metadados estão associados a cada tipo de ficheiro, analisámos a informação que o 

Spotlight consegue obter e criámos a lista apresentada na Figura 4.7. Futuramente esta 

informação tenderá a aumentar, na medida que existem já plugins para o Spotlight 

cujo objectivo é aumentar a quantidade de informação sobre os ficheiros. 

Na Figura 4.7 mostramos a lista completa dos metadados utilizados para cada tipo 

de ficheiro. Os metadados marcados com um asterisco (*) são aqueles que podem ser 

filtrados no histograma, pois são mensuráveis. 
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Figura 4.7: Lista dos metadados usados, divididos por tipo de ficheiro 

 

A cada um dos tipos de ficheiro adiciona-se a Data de Modificação e o Tamanho 

de Ficheiro descritos anteriormente. 

 

4.1.3 Exploração vs Procura 

Uma das grandes limitações das aplicações existentes para procura, como o 

Spotlight, Windows Search, Google Desktop, etc., é que elas focam-se apenas na 

procura. Assim, a única informação que os utilizadores recebem são os resultados em 

si. Um utilizador cria uma determinada interrogação de raiz, recebe os resultados 

dessa interrogação e a procura não vai dando informações relevantes sobre os 

ficheiros ao utilizador. Ao contrário, a nossa solução além de oferecer uma procura 

por palavra-chave como estas aplicações, vai ajudando o utilizador na sua procura, 
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mostrando constantemente informação relevante sobre os seus ficheiros, que este 

pode explorar. 

Por exemplo, imaginemos que um utilizador quer procurar uma música e que a 

única informação que tem sobre a música é o estilo (e.g. punk rock). Geralmente os 

estilos das músicas são bastante subjectivos, pessoas diferentes poderiam rotular uma 

música de formas diferentes (punk, rock, alternative, grunge, pop-punk, punk-

hardocre, etc.). Numa aplicação de procura convencional, o utilizador teria que 

introduzir através de uma palavra-chave o género que procurava, procurando por 

tentativa e erro, uma tarefa nada fácil. Por outro lado, na nossa solução, é apresentado 

ao utilizador uma lista com todos os géneros musicais existentes no seu computador, 

tornando-se mais fácil encontrar o estilo correcto, reduzindo o número de tentativas. 

A nossa solução não só torna estas tarefas de procura mais fáceis, como ao 

apresentar dados constantes sobre os ficheiros, cria uma base de informação 

semântica que pode ser explorada em complemento da procura tradicional. É bastante 

interessante navegar pelas nossas fotografias ou músicas através das suas 

propriedades: saber que estilos de música temos no computador, ver de que décadas 

temos mais música, que máquinas fotográficas foram usadas para tirar certas 

fotografias, quais os ficheiros que mais espaço estão a ocupar no nosso computador, 

etc.. 

Resumindo, os utilizadores podem a qualquer altura explorar os seus ficheiros ao 

navegar pela hierarquia semântica, ou procurar um ficheiro usando filtros, enquanto 

visualizam os metadados específicos associados a cada ficheiro. 

 

4.1.4 Organização 

Um dos problemas que vimos no trabalho relacionado estudado (ver Capítulo 2) 

era que a maior parte das aplicações que esqueciam a hierarquia de directorias do 

sistema de ficheiros, não conseguiam ter a informação muito organizada. Um 

exemplo disso é a aplicação Leap, já analisada no Capítulo 2, que vai filtrando os 

resultados através de tags O problema do Leap é que à medida que vamos 

aumentando o número de tags maior é a desorganização, o Leap só consegue mostrar 
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cerca de 30 tags ao mesmo tempo no ecrã, se tivermos centenas, encontrar as mais 

apropriadas torna-se uma tarefa difícil. Além disso, o Leap não utiliza a relação entre 

ficheiros e metadados, é normal o utilizador ser confrontado com listas de tags que 

nada têm a haver umas com as outras, ou listas de tags repetidas. Facilmente nestas 

aplicações o utilizador perde-se na confusão e tem que começar tudo de novo. 

A nossa solução ao criar esta hierarquia fixa de metadados, apresenta sempre 

informação relevante ao utilizador e não lixo, mantendo assim uma organização na 

exploração de ficheiros. O utilizador nunca se perde e tem sempre um contexto do seu 

estado actual que pode ser alterado constantemente através da interacção com a 

hierarquia. 

 

4.2 Visualização Dinâmica 

Uma das contribuições da nossa solução é a Visualização Dinâmica. Quase todos 

os trabalhos relacionados que encontrámos apresentam apenas um modo de 

visualização e aqueles que apresentam mais que um tratam-se sempre de modos 

simples e genéricos para o utilizador escolher (e.g. Lista, Thumbnails). 

Na nossa opinião, faz sentido haver vários modos de visualização para diferentes 

tipos de informação. Por exemplo, faz sentido ler um livro, ouvir uma música e ver 

uma imagem, mas já não faz tanto sentido ouvir uma imagem ou ler uma música. Se 

para diferentes tipos de informação faz sentido termos diferentes modos de 

visualização o mesmo se poderá aplicar a ficheiros. É mais fácil vermos ficheiros de 

fotografias com uma pré-visualização da imagem do que numa lista porque temos 

mais informação. Logo, é vantajoso ver uma lista de ficheiros do modo que apresente 

mais informação sobre eles. 

A razão pela qual as aplicações actuais de exploração de ficheiros não se 

preocupam com a melhor visualização a apresentar, deve-se ao facto de não saberem 

que tipo de ficheiro o utilizador quer ver. No entanto, se olharmos para aplicações 

específicas para determinados tipos de ficheiro, reparamos que já existe esse cuidado. 

Por exemplo, em aplicações de música como o Windows Media Player [20] ou o 

iTunes [21] estas preocupam-se em apresentar a informação relevante sobre um 
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ficheiro de áudio (e.g. Artista, Álbum, Género, etc.), e as aplicações de fotografias 

mostram thumbnails, as aplicações de email apresentam o destinatário, assunto, data, 

etc., uma aplicação de vídeo mostra vários frames ao longo do tempo, etc. 

Após a análise do utilizador descrita no capítulo anterior, concluímos que o tipo 

de ficheiro é a característica que os utilizadores melhor se lembram e mais usam para 

ordenar os seus ficheiros. Com base neste facto, decidimos tornar a nossa solução 

altamente orientada ao tipo de ficheiro, considerando que a maior parte das 

explorações e procuras feitas iniciam-se com a escolha do tipo de ficheiro. Esta 

decisão permite apresentar ao utilizador a vista mais adequada ao tipo de ficheiro 

seleccionado. 

Na aplicação por nós desenvolvida não levámos este conceito ao seu máximo por 

razões de tempo, fazer visualizações específicas para cada tipo de ficheiro seria uma 

tarefa trabalhosa (quase como criar várias aplicações dentro de uma) mas sem dúvida 

um caminho a seguir em trabalho futuro. No entanto criámos visualizações 

específicas para imagens (ver Figura 4.8) e música (ver Figura 4.9), e uma 

visualização geral (ver Figura 4.10). 
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Figura 4.8: Visualização de Imagens, thumbnail mais informação relevante, 

possibilidade de zoom no canto inferior direito 

 

 

Figura 4.9: Visualização de Músicas, Lista estilo iTunes com colunas adequadas 
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Figura 4.10: Visualização por omissão 

 

4.3 Histograma 

Um dos objectivos estipulados nos capítulos 1 e 2, foi o objectivo de apresentar 

ao utilizador mecanismos de filtragem eficientes e inovadores. A nossa solução tenta 

resolver isto com recurso a um Histograma. 

O Histograma é uma representação gráfica da distribuição de frequências, 

normalmente representado por barras verticais. Decidimos usar esta representação 

gráfica para distribuir a frequência dos ficheiros segundo determinadas características. 

O Histograma representa metadados contínuos, como por exemplo, data de 

modificação, tamanho do ficheiro, número de páginas, duração de uma música, etc., 

na forma de um gráfico, onde o eixo dos ‘x’ é o valor do metadado e o eixo dos ‘y’ 

representa o número de ficheiros. Com esta representação podemos ver como os 

ficheiros estão representados ao longo do metadado, obtendo uma visão geral dos 

nossos ficheiros. 
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Na Figura 4.11 podemos ver um exemplo do nosso histograma, neste caso em 

concreto o tipo de ficheiro escolhido foi Música, e um dos metadados possíveis de 

representação é o Ano de edição (Ver Figura 4.7 para lista completa dos metadados 

mensuráveis, marcados com um asterisco). O utilizador pode navegar entre os 

metadados disponíveis para o tipo de ficheiro escolhido, clicando na seta situada no 

canto superior esquerdo do histograma, e pode esconder o histograma clicando no 

ícone situado no canto superior direito. 

 

 

Figura 4.11: Histograma, distribuindo músicas segundo o seu ano de edição. 

 

Como se pode ver, o utilizador fica com uma vista geral dos seus ficheiros 

segundo uma determinada característica. Esta vista geral acrescenta informação 

relevante na exploração e procura de ficheiros. Por exemplo, na Figura 4.11, o 

utilizador sabe imediatamente de que anos é que tem mais músicas, ou que não tem 

nenhuma música da década de 80, ou que a música mais antiga que tem data do ano 

de 1976. 

Além desta perspectiva de informação, o histograma proporciona ainda um modo 

de filtragem altamente eficiente e em tempo real, possibilitando ao utilizador 

seleccionar um intervalo do histograma mostrando apenas esses ficheiros. Na Figura 

4.12 podemos ver um exemplo da filtragem em acção, onde em menos de um segundo 

uma lista de mais de 1000 músicas é filtrada para uma determinada música. Neste 

caso a música mais antiga no computador, a única englobada no intervalo de filtragem 

de 1976-1981. 
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Figura 4.12: Filtragem de música pelo ano através do Histograma 

 

A informação que se obtém através do Histograma mostra-se muito útil 

aumentando o conhecimento do utilizador sobre os seus ficheiros. Na Figura 4.13 

temos outro exemplo de como esta informação pode ser útil, rapidamente o utilizador 

consegue ver que ficheiros estão a ocupar muito espaço no seu computador. 
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Figura 4.13: Histograma mostra ficheiros de vídeo de 805 a 1233 MB. 

 

O Histograma aqui apresentado permite ao utilizador filtrar os seus ficheiros de 

uma forma inovadora e eficiente, ao mesmo tempo que apresenta informação útil ao 

utilizador sobre os seus ficheiros 

 

4.4 Outras Funcionalidades 

Além das partes principais já aqui descritas neste capítulo, existem outras 

funcionalidades que apesar de não serem tão inovadoras é importante referi-las. 

A hierarquia semântica pode ser combinada a qualquer altura com a pesquisa por 

palavra-chave, integrando estes dois mecanismos de filtragem o que contribui para 

uma exploração e procura mais eficiente e rápida. 

A nossa aplicação integra também a biblioteca Quicklook [22] termos uma pré-

visualização rápida de qualquer ficheiro, bastando apenas pressionar a tecla espaço 

com o ficheiro seleccionado. Existe também a possibilidade de abrir o ficheiro ou de o 

revelar na directoria onde está guardado. É ainda possível escolher a directoria onde 

queremos focar a nossa pesquisa. 
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4.5 Síntese 

Neste capítulo apresentámos detalhadamente a nossa solução que resolve os 

problemas enunciados nos capítulos anteriores criando uma nova metáfora de 

exploração e procura de ficheiros. 

Apresentámos a arquitectura geral da aplicação desenvolvida e de seguida 

descrevemos as três partes principais da nossa solução: a Hierarquia Semântica, a 

Visualização Dinâmica e o Histograma. 

A solução aqui descrita permite ao utilizador explorar e procurar os seus ficheiros 

esquecendo por completo a árvore de directorias, criando uma exploração semântica 

orientada aos metadados, fornecendo diferentes visualizações para diferentes tipos de 

ficheiros, mantendo sempre o contexto e organização através da hierarquia semântica 

e fornecendo com o histograma uma maneira eficiente e inovadora de filtrar os 

ficheiros, ao mesmo tempo que acrescenta informação relevante sobre os mesmos. 

No próximo Capítulo iremos descrever a concretização tecnológica da nossa 

solução. 
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5 
Concretização da Solução 

Neste capítulo abordamos em detalhe a concretização do ponto de visto 

tecnológico da solução. Começamos por descrever a arquitectura geral da aplicação, 

de seguida explicamos algumas decisões tomadas ao nível tecnológico, finalmente 

apresentamos os componentes mais relevantes da concretização. 

 

5.1 Arquitectura da Solução 

A solução aqui apresentada foi concretizada numa aplicação para o sistema 

operativo Mac OS X. A decisão de efectuar esta aplicação na plataforma Macintosh 

deveu-se ao à possibilidade de utilizar a biblioteca Spotlight [18]. Spotlight é o 

mecanismo utilizado pelo sistema operativo Mac OS X da Apple para procurar 

ficheiros. Ao criar uma indexação de todos os ficheiros no sistema, consegue 

encontrar rapidamente os documentos de um utilizador, efectuando a procura pelos 

metadados dos ficheiros e pelo respectivo conteúdo. Ao comparar o Mac OS X com 

outros sistemas operativos, nenhum outro dispunha de uma biblioteca aberta ao 

desenvolvimento com as mesmas potencialidades do Spotlight. 

Como se pode observar na Figura 5.1, o utilizador interage com três componentes 

de filtragem diferentes: a hierarquia semântica, a procura simples por palavra-chave e 

o histograma. A filtragem por hierarquia semântica e por palavra-chave criam uma 

query de metadados que é enviada para o Spotlight, que por sua vez devolve os 

resultados correspondentes que a seguir são representados na visualização mais 

correcta. O utilizador pode depois filtrar esses resultados usando o histograma. A 

filtragem com base no histograma é efectuada directamente nos resultados 
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apresentados e não usando o Spotlight, por uma questão de performance, 

possibilitando assim filtrar com o histograma em tempo real. 

 

 

Figura 5.1: Arquitectura geral da solução proposta 

 

5.2 Tecnologia 

Do ponto de vista de concretização tecnológica, existem duas decisões principais 

que de seguida explicaremos: a utilização de Cocoa como o ambiente de 

desenvolvimento e a utilização do padrão de desenho Model-View-Controller. 

 

5.2.1 Cocoa 
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Como já foi referido na secção anterior, este projecto foi concretizado numa 

aplicação para o sistema operativo Mac OS X. De entre os vários recursos 

tecnológicos que a Apple disponibiliza para programadores, Cocoa é o ambiente de 

desenvolvimento mais centrado na criação de aplicações de interface simples e 

comerciais. Cocoa utiliza frameworks orientadas a objectos e essencialmente utiliza a 

linguagem de programação Objective-C. 

A Apple disponibiliza uma biblioteca para a utilização do Spotlight em Cocoa. 

Com esta biblioteca e com o objectivo de criar uma aplicação de interface global 

simples decidimos desenvolver a nossa solução utilizando Cocoa. 

 

5.2.2 Model-View-Controller 

O Model-View-Controller (MVC) é uma padrão arquitectónico usado no 

desenvolvimento de software, com o propósito de isolar a lógica de negócio da 

interface gráfica. O Model representa os dados da aplicação, a View os componentes 

de interface gráfica e o Controller controla a comunicação dos dados com o Model. 

 

 

Figura 5.2: Model-View-Controller 

 

A concretização da nossa solução a nível de engenharia de software passou por 

implementar este padrão de desenho na nossa aplicação. Esta razão deve-se ao facto 

de que Cocoa utiliza várias tecnologias e arquitecturas baseadas em MVC (e.g. 

bindings) e necessitam que as aplicações encaixam neste padrão de desenho. O MVC 

acaba assim por ser o padrão de desenho mais utilizado em Cocoa. 
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5.3 Componentes 

Durante o desenvolvimento da solução existiram dois componentes principais que 

foram necessários para a concretização da aplicação. Nesta secção vamos descrever 

ambos e finalmente vamos explicar o fluxo da aplicação. 

 

5.3.1 Spotlight 

O componente principal utilizado foi o Spotlight. O Spotlight  é uma API 

presente nas frameworks do Cocoa que permite um programador interrogar o índex de 

conteúdos e de metadados mantido pelo Mac OS X. 

Com base na selecção de valores da hierarquia semântica por parte do utilizador, 

é criada uma interrogação que traduz essa informação para uma NSMetadataQuery, 

com que o Spotlight trabalha, na Figura 5.3 podemos ver um exemplo de uma 

NSMetadataQuery que procura ficheiros do tipo Aplicação. 

 

 

Figura 5.3: Interrogação para procurar ficheiros do tipo Aplicação. 

 

A Query é executada e o Spotlight à medida que vai encontrando resultados lança 

uma thread que corre uma função definida que trata os dados recebidos. Ao criar 

várias threads para várias vagas de resultados é necessário tratar os problemas de 

concorrência das threads, nós resolvemos esses problemas de concorrência com a 

utilização trincos de acesso, mais concretamente objectos do tipo NSLock. 

Foram surgindo vários problemas ao utilizar a API do Spotlight, nomeadamente 

com a criação das interrogações. A documentação existente era bastante escassa, 

levando a nossa aprendizagem a ser baseada em tentativa e erro. 



55 

 

 

 

5.3.2 SM2DGraphView 

Para a concretização do Histograma contámos com uma Framework Open-source 

de gráficos para Cocoa, disponibilizada pela Snowmint Creative Solutions, o 

SM2DGraphView [23]. 

O SM2DGraphView não suporta a selecção de um período directamente no 

gráfico, o que era essencial para a concretização da nossa solução. Visto ser uma 

Framework Open-source, permitiu-nos estender esta biblioteca para suportar esse tipo 

de selecção. Alterámos também o desenho das barras, de modo a assemelhar-se mais 

a um histograma. 

 

5.3.3 Fluxo da Aplicação 

A Figura 5.4 mostra o fluxo da aplicação. Do lado esquerdo temos uma rotina que 

é executado de um em um segundo e que verifica se existem dados novos nas 

estruturas de dados. Quando este é o caso actualiza os controlos da interface com os 

novos dados. 

O lado direito da figura mostra o fluxo em que o utilizador escolhe os parâmetros 

de filtragem na interface, estes são traduzidos numa NSMetadataQuery que de 

seguida é executada. Ao ser executada, o Spotlight recebe a query e cria threads de 

resposta com os dados da filtragem que são inseridos nas estruturas de dados. 
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Figura 5.4: Fluxo da Aplicação 

 

5.4 Síntese 

Neste capítulo descrevemos a arquitectura geral e apresentámos os componentes 

tecnológicos usados mais relevantes. 
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6 
Avaliação e Resultados Experimentais 

Neste capítulo apresentamos detalhadamente a avaliação realizada ao nosso 

protótipo e os resultados obtidos. Começamos por definir os objectivos pretendidos 

com esta avaliação, de seguida descrevemos detalhadamente como foi executada, e 

finalmente apresentamos a análise dos resultados obtidos. 

 

6.1 Objectivos da Avaliação 

O objectivo da solução desenvolvida é permitir ao utilizador explorar e procurar 

os seus ficheiros de uma forma mais fácil e eficiente, bem como dar mais informação 

ao utilizador sobre os seus documentos. No capítulo anterior descrevemos a nossa 

solução detalhadamente e apresentámos o protótipo desenvolvido. 

A avaliação que descrevemos neste capítulo pretende verificar se os objectivos 

enunciados no parágrafo anterior foram atingidos. Para isso efectuámos testes com 

utilizadores para determinar se de facto a nossa solução permite executar tarefas de 

exploração e procura de ficheiros de uma maneira mais fácil e rápida face a outras 

soluções existentes. 

Para determinar o sucesso da nossa solução tornou-se imperativo que os testes 

fossem feitos comparativamente com outras soluções, pois sem esta comparação os 

resultados obtidos de pouco nos serviriam. Deste modo, podíamos medir os resultados 

dos testes para as várias soluções, comparar os resultados obtidos e observar as 

eventuais diferenças da nossa solução para as restantes. 

Tornou-se então necessário decidir que aplicações existentes escolheríamos para 

comparar com a nossa. Para não tornar os testes demasiado longos e complexos 
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decidimos não utilizar mais de 2 aplicações para além da nossa. Quanto à selecção das 

aplicações a utilizar, decidimos optar pela aplicação de exploração que vem por 

omissão com o Sistema Operativo (neste caso o Finder do Mac OS X), visto ser a 

mais utilizada pelos utilizadores, como vimos no estudo efectuado no capítulo 3. 

Adicionalmente escolhemos também uma aplicação estudada no trabalho relacionado 

(capítulo 2). 

Para escolher a aplicação do trabalho relacionado que iríamos usar para testar, 

decidimos que deveria ser uma aplicação que conseguíssemos usar no mesmo sistema 

operativo e que tivesse os objectivos mais parecidos com os da nossa solução. A 

solução que mais se encaixava nestes requisitos foi a aplicação Leap. É uma aplicação 

para Mac OS X, utiliza o motor do Spotlight, tenta não utilizar a árvore de directorias 

e baseia a sua procura na escolha de tags. 

Para verificar os objectivos enunciados no início deste capítulo, apresentámos 

cinco tarefas diferentes de exploração e procura para os utilizadores executarem, 

enquanto medíamos o tempo gasto em cada tarefa nas três aplicações diferentes: 

• Finder – a aplicação por omissão do sistema operativo Mac OS X (ver Figura 

6.1) 

• Leap – a aplicação mais adequada do trabalho relacionado (ver Figura 6.2) 

• Magoo – a nossa aplicação (ver Figura 6.3) 
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Figura 6.1: Interface do Finder a executar uma procura 

 

 

Figura 6.2: Interface do Leap 

 

 

Figura 6.3: Interface do Magoo 

 

Além da medição do tempo de execução das tarefas, foi também dado a preencher 

aos utilizadores um questionário para medir a facilidade de utilização e a sua 

satisfação em relação às diferentes soluções de modo a obter uma avaliação 

subjectiva. 

 

 



60 

 

6.2 Descrição e Execução da Avaliação Experimental 

A avaliação consistiu na realização de um teste individual por parte dos 

utilizadores, seguido de um questionário. Cada teste individual, foi acompanhado por 

um observador, responsável por conduzir o teste. O utilizador tinha acesso a um 

computador com as três aplicações necessárias (Finder, Leap e Magoo). 

Foram seleccionados 10 participantes que se inserissem no perfil do utilizador 

alvo da nossa solução, ou seja, utilizadores com alguma experiência com 

computadores, como explorar ficheiros e navegar na internet, que utilizassem o 

computador praticamente todos os dias. 

Para a execução do teste individual às três aplicações, utilizámos o mesmo 

computador para todos os participantes. Esta decisão partiu da necessidade de termos 

as mesmas condições em todos os testes. Se usássemos computadores diferentes, 

teríamos ficheiros diferentes, o que implicaria tarefas mais genéricas e a relação entre 

elas não faria tanto sentido. Assim, todos os participantes utilizaram o mesmo 

computador e consequentemente os mesmos ficheiros, durante a realização de todas 

as tarefas nas várias aplicações. 

A avaliação experimental consistiu em três fases. Em primeiro lugar o observador 

explicou os objectivos da avaliação e fez uma introdução em que explicou o 

funcionamento das três aplicações. Para cada uma destas explicações o observador 

respondia a qualquer tipo de dúvidas que o participante levantava. 

De seguida foi entregue em papel a descrição das cinco tarefas ao participante, o 

qual executou cada uma destas tarefas nas três aplicações diferentes. O participante 

executava as cinco tarefas seguidas primeiro numa aplicação, e depois repetia-as para 

as outras duas aplicações. Deste modo, existia algum tempo de esquecimento entre a 

execução da mesma tarefa nas aplicações diferentes. A ordem da utilização das 

aplicações foi alterada de utilizador para utilizador de modo a evitar que a 

aprendizagem na realização das tarefas influenciasse sempre os mesmos resultados da 

mesma aplicação. Um utilizador podia utilizar primeiro o Finder, depois o Leap e 

finalmente o Magoo, enquanto que outro utilizador utilizava primeiro o Magoo, 

depois o Leap e finalmente o Finder. Esta ordem não foi aleatória mas escolhida de 
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modo a conseguirmos ter todas as combinações possíveis. Na Figura 6.4 podemos ver 

as várias ordens usadas. 

 

 

Figura 6.4: Ordem das aplicações na execução do teste individual 

Finalmente e após a execução do teste individual, cada participante preencheu um 

questionário (incluído no Anexo B) para aferir da sua opinião e satisfação em relação 

a cada uma das aplicações e ainda validar algumas decisões tomadas durante o 

desenvolvimento da nossa solução. 

 

6.3 Análise de Resultados 

Nesta secção vamos analisar detalhadamente os resultados obtidos com a 

avaliação realizada. Começamos por descrever os utilizadores que efectuaram a 

avaliação, de seguida descrevemos e explicamos as tarefas definidas para o teste 

individual e finalmente apresentamos e discutimos os resultados das várias tarefas e 

do questionário. 

 

6.3.1 Utilizadores 

Para a realização desta avaliação experimental tivemos a participação de dez 

utilizadores. Destes, nove pessoas eram do sexo masculino e uma era do sexo 

feminino, todas elas com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. Nove destes 

participantes frequentaram (ou frequentavam na altura desta avaliação) o Ensino 

Superior em diversas áreas profissionais, como arquitectura, medicina, economia, 

educação, letras e engenharia, sendo apenas um dos participantes de uma área 
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relacionada com a informática. Um dos participantes frequentava ainda o Ensino 

Secundário. 

Todos os utilizadores, excepto um, utilizavam o computador todos os dias, o 

utilizador que é a excepção utilizava o computador algumas vezes por semana. Dos 

10 utilizadores apenas um utilizava regularmente o Sistema operativo Mac OS X, 

todos os outros utilizavam o Sistema Operativo Windows XP ou Windows Vista. 

Decidimos optar maioritariamente por utilizadores que não estivessem 

familiarizados com o Sistema Operativo Mac OS X, para que partissem do mesmo 

nível de experiência com cada uma das aplicações. 

 

6.3.2 Tarefas 

Uma das partes da avaliação experimental foi a realização de um teste individual 

por parte de cada utilizador. Este teste consistia na execução de cinco tarefas em cada 

uma das três aplicações. Tentámos escolher tarefas diferentes que abordassem as 

várias partes de uma solução de exploração e procura de ficheiros. Na Tabela 6.1 

podemos ver as cinco tarefas. 

 

 

Tabela 6.1: Tarefas do teste individual da avaliação experimental 

 

Como podemos ver tentámos variar no tipo de tarefa. Todas as tarefas utilizam 

diferentes tipos de ficheiro, apenas duas tarefas abordam documentos textuais, a 

primeira tarefa insere-se na área da exploração enquanto as outras na área da procura. 
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De salientar também que tentámos criar tarefas reais do dia a dia, que já tivessem 

acontecido connosco ou com outras pessoas com que conversámos. 

As tarefas foram entregues em papel tal como se apresentam na tabela 6.1. 

Qualquer dúvida que surgisse nesta altura era resolvida pelo observador presente. 

Antes do inicio de cada tarefa as aplicações eram reiniciadas de modo a partirem 

sempre do mesmo ponto, assim todos os utilizadores começariam do mesmo estado 

para cada uma das tarefas em cada uma das aplicações. 

 

6.3.3 Resultados do Teste Individual 

Durante o teste individual recolhemos o tempo que o utilizador demorou a 

executar cada uma das cinco tarefas apresentadas. A Tabela 6.2 demonstra os tempos 

em minutos que os utilizadores demoraram a executar cada tarefa e os respectivos 

totais. 
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Tabela 6.2: Tempos (em minutos) da execução das tarefas para todos os utilizadores 

 

Para uma melhor análise dos resultados criámos dois gráficos. As Figuras 6.5 e 

6.6 representam os gráficos das médias dos tempos para, respectivamente, cada tarefa 

individual e todas as tarefas. 
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Figura 6.5: Resultados para tempo da execução de cada uma das tarefas 

 

Se observarmos o gráfico da Figura 5.5, verificamos que a nossa solução 

consegue em praticamente todas as tarefas, à excepção da tarefa 4, melhores tempos 

do que as restantes aplicações. 

Em relação à Tarefa 1, que se insere na área da exploração, podemos ver que a 

diferença dos tempos é enorme, mostrando que o objectivo da nossa solução servir 

não só para encontrar ficheiros perdidos mas também para explorar, foi alcançado. 

Nas restantes tarefas é notória a melhoria de tempos face à aplicação Finder, e em 

relação à aplicação Leap apenas nas tarefas 2 e 4 existe uma proximidade de tempos 

com a nossa solução. Esta proximidade deve-se ao facto das tarefas 2 e 4 serem 

tarefas sobre documentos de texto, onde existia informação sobre o conteúdo textual 

dos mesmos e onde uma procura por palavra-chave destes termos é suficiente para 

encontrar rapidamente o documento pretendido. 

Como a nossa solução permite procurar termos textuais dentro do documento, tal 

como as outras duas aplicações testadas, conseguimos assim ter resultados tão bons 

quanto as outras aplicações quando a tarefa de procura permite o uso dessa 

funcionalidade. No entanto, conseguimos ser melhores ainda quando essa 

funcionalidade não pode ser usada, e temos que recorrer a outro mecanismo de 

pesquisa (como podemos ver pelos tempos recolhidos). 
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Figura 6.6: Resultados para tempo de execução de todas as tarefas 

 

Se observarmos o gráfico da Figura 6.6, verificamos que existe uma diferença 

acentuada entre os tempos registados para a nossa solução (Magoo) e as outras duas 

soluções. As tarefas executadas pelo Leap demoraram mais 73% do tempo do que no 

Magoo enquanto que as mesmas executadas pelo Finder demoraram mais 145% do 

tempo do que no Magoo. Tendo em conta as respostas aos questionários que vamos 

analisar detalhadamente a seguir, podemos adiantar que a possível razão para estes 

ganhos de tempo está na facilidade de utilização e organização oferecidas pelo do 

Magoo. 

 

6.3.4 Resultados do Questionário 

Para obter a satisfação e opinião dos participantes sobre as diferentes soluções e 

para validar algumas da decisões mais importantes tomadas ao longo do 

desenvolvimento da nossa solução, entregámos um questionário aos utilizadores  

(incluído no Anexo B), cujos resultados vamos analisar detalhadamente nesta secção.  

O questionário estava dividido em três partes. A primeira parte serviu para 

caracterizar o participante relativamente à sua experiência com computadores e em 
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concreto com o sistema operativo Mac OS X. A segunda parte teve o intuito de 

comparar do ponto de vista de facilidade de utilização as três soluções testadas. 

Finalmente a última parte serviu para validar algumas decisões tomadas ao longo do 

desenvolvimento da nossa solução. 

De seguida vamos descrever e analisar as perguntas mais relevantes, explicando o 

objectivo de cada pergunta e os resultados obtidos. 

Estas três perguntas procuraram apurar a satisfação e análise por parte do 

utilizadores sobre as três aplicações usadas. 

• Q1. A localização de ficheiros é ... 

• Q2. A realização das tarefas pedidas foi ... 

• Q3. Em qual dos 3 programas usados foi mais fácil executar as tarefas 

pedidas? 

 

 

Figura 6.7: Respostas à questão Q1: facilidade de procura 

 

 

Figura 6.8: Respostas à questão Q2: facilidade de executar as tarefas pedidas 
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Figura 6.9: Respostas à questão Q3: Em que aplicação foi mais fácil executar as 

tarefas pedidas? 

 

Como podemos ver pelos resultados das questões Q1 e Q2, é enorme a diferença 

na facilidade de procurar ficheiros entre o Magoo e as outras duas aplicações. 

Nenhum participante achou muito difícil ou mesmo difícil procurar ficheiros 

utilizando a nossa solução. Por outro lado, a maior parte dos participantes achou 

difícil utilizar as outras duas aplicações para encontrar ficheiros e executar as tarefas 

pedidas. 

As respostas à questão Q3 surpreendeu-nos pela positiva, não estávamos à espera 

que todos os participantes tivessem mais facilidade de encontrar os ficheiros com a 

nossa solução.  

As duas questões seguintes foram colocadas no questionário para descobrir se os 

utilizadores tiveram facilidade em compreender e usar as duas partes fulcrais da nossa 

solução, a hierarquia semântica e o histograma. 

• Q4. Perceber o mecanismo de filtragem foi ... 

• Q5. Utilizar o histograma foi ... 
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Figura 6.10: Respostas às questões Q4 e Q5 respectivamente 

 

Com base nas respostas a estas duas questões podemos afirmar que os 

participantes tiveram uma enorme facilidade em perceber o mecanismo de filtragem. 

Apesar de não terem tido tanta facilidade ao utilizar o histograma, os resultados não 

deixam de ser bastante positivos. Uma da razões apontadas por alguns utilizadores 

para não ser muito fácil a utilização do Histograma foi o seu tamanho reduzido, como 

trabalho futuro seria interessante pensar numa maneira de resolver isto. 

As questões seguintes tinham como objectivo validar algumas decisões 

efectuadas, nomeadamente se faz sentido iniciar uma procura definindo o tipo de 

ficheiro (uma das premissas do nosso trabalho). 

• Q6. A utilização do tipo de ficheiro como primeiro elemento de filtragem 

é a mais indicada? 

• Q7. Os nomes  usados nos tipos de ficheiro são perceptíveis? 
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Figura 6.11: Respostas às questões Q6 e Q7 respectivamente 

 

Observando os resultados para ambas as questões, todos os participantes 

concordaram que a nossa premissa de iniciar uma procura definindo o tipo de ficheiro 

é a mais indicada. 

As questões Q8 e Q9 foram criadas para apurar as vantagens e desvantagens que 

existiram entre a nossa solução e o Leap. Os participantes apresentaram 

funcionalidades que fizeram falta numa ou outra aplicação. 

• Q8. Sentiu que o Leap tem algumas funcionalidades que fizeram falta no 

Magoo? 

• Q9. Sentiu que o Magoo tem algumas funcionalidades que fizeram falta 

no Leap 

 

 

Figura 6.12: Respostas às questões Q8 e Q9 respectivamente 
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Como podemos ver, a grande maioria dos participantes não apontou nada que 

existisse no Leap e fizesse falta no Magoo, enquanto que todos enunciaram algum 

tipo de funcionalidade que existia no Magoo e fazia falta no Leap. 

Apenas uma pessoa disse que o Magoo além das funcionalidades existentes podia 

ter uma funcionalidade existente no Leap, a utilização de tags. 

As funcionalidades que o Magoo tinha e que faziam falta no Leap apontadas 

pelos participantes foram as seguintes: 

a. O Magoo utiliza várias características dos ficheiros que não estão 

presentes no Leap (e.g. data de gravação de uma música ou as marcas das 

câmaras fotográficas usadas) 

b. O Sistema de filtragem (e.g. a hierarquia semântica) 

c. O Histograma 

d. Maior capacidade de filtragem 

e. Organização das características 

f. Conseguir definir intervalos de filtragem, nomeadamente com o gráfico 

A última pergunta foi apenas para tirar a limpo a satisfação dos participantes com 

a nossa solução. Apesar de a este ponto parecer óbvia a decisão por parte dos 

utilizadores, tal não era na altura da criação do questionário. 

• Q10. Se tivesse que escolher entre o  Magoo e o Leap, qual escolheria? 
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Figura 6.13: Respostas à questão Q10: Magoo ou Leap? 

 

Quando questionadas sobre a decisão de escolher o Magoo, os participantes 

apontaram várias razões, referiram ser mais fácil utilizar o Magoo, ser mais rápido 

encontrar ficheiros, principalmente se estes não fossem de texto. Um participante 

apontou a interface “intuitiva” como uma das razões para a sua escolha. A 

organização foi também referida várias vezes. A hierarquia semântica e o Histograma 

foram outras duas razões apontadas por vários utilizadores. 

Na Tabela 6.3 podemos ver novamente os trabalhos relacionados e respectivas 

funcionalidades e características, mas já com a nossa solução incluída. Nas 

características mais subjectivas preenchemos de acordo com os resultados do 

questionário aqui descrito. 
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Tabela 6.3: Tabela com
parativa do trabalho relacionado já com

 a nossa solução (M
agoo 2) 
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6.4 Síntese 

Neste capítulo descrevemos a avaliação experimental efectuada ao nosso trabalho 

e os resultados obtidos. Começámos por identificar os objectivos da avaliação. De 

seguida descrevemos detalhadamente como foi executada cada uma das partes da 

avaliação, justificando cada passo, nomeadamente a decisão de comparar a nossa 

solução com as aplicações Finder e Leap. 

Por último, apresentámos a análise dos resultados, onde descrevemos os 

utilizadores e as tarefas que serviram para avaliar o nosso trabalho. Em relação aos 

resultados obtidos, estes foram muito positivos, ultrapassando mesmo as nossas 

expectativas. Analisámos também os questionários preenchidos pelos utilizadores que 

se mostraram muito satisfeitos com o nosso trabalho e validaram a decisão de nos 

centrarmos no tipo de ficheiro como ponto de partida para a navegação.
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7 
Conclusões e Trabalho Futuro 

Neste capítulo apresentamos as conclusões finais e as principais contribuições do 

nosso trabalho. Falamos ainda de alguns problemas que surgiram durante a fase de 

desenvolvimento e testes da nossa solução e que podem vir a ser resolvidos no futuro. 

 

7.1 Sumário da Dissertação 

Neste trabalho apresentamos uma nova abordagem de exploração e procura de 

ficheiros. Convencionalmente, as aplicações de exploração baseiam-se na árvore de 

directorias, obrigando o utilizador a memorizar a localização física de todos os seus 

documentos e a preocupar-se com a organização de todo o seu sistema de ficheiros. 

Por outro lado, as aplicações de procura baseiam-se, quase exclusivamente, na 

filtragem por palavras-chave, tornando difícil procurar ficheiros que não sejam de 

texto. O nosso objectivo foi resolver estes problemas. 

No capítulo 2, começámos por estudar o trabalho relacionado na área de 

exploração e procura de informação e constatámos que apesar de existirem algumas 

soluções que usam metadados a extraídos dos ficheiros e tags, não existe nenhuma 

abordagem que utilize uma visualização orientada aos metadados; que forneça 

diferentes visualizações para os vários tipos de ficheiros; que ofereça uma 

visualização organizada para ficheiros relacionados por metadados; e que apresente 

mecanismos de filtragem eficientes e inovadores. Após a identificação destas 

limitações e um estudo com utilizadores, desenvolvemos uma solução para resolver 

cada um destes problemas. 

No capítulo 3 descrevemos um estudo com utilizadores criado para perceber 

como é que estes exploram e procuram ficheiros usando as aplicações actuais, e qual 
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o seu conhecimento acerca dos seus ficheiros e do seu sistema de ficheiros. 

Concluímos que os utilizadores conhecem quase todos os tipos de ficheiro mais 

comuns. Adicionalmente, observámos que os utilizadores consideram o Tipo de 

Ficheiro como o metadado mais importante, no que toca à exploração e procura de 

ficheiros. Com base nesta informação definimos que a nossa solução deveria usar o 

tipo de ficheiro como metadado principal. 

No capítulo 4 apresentámos detalhadamente a nossa solução que procura resolver 

os problemas enunciados nos capítulos anteriores. Apresentámos a arquitectura geral 

da aplicação desenvolvida e de seguida descrevemos as três partes principais da nossa 

solução: a Hierarquia Semântica, a Visualização Dinâmica e o Histograma. A 

combinação destes três elementos permite aos utilizadores explorar e procurar os seus 

ficheiros esquecendo por completo a árvore de directorias. Por um lado, a hierarquia 

semântica permite uma exploração semântica dos ficheiros orientada aos metadados; 

por outro, a visualização dinâmica fornece diferentes vistas para diferentes tipos de 

ficheiros, mantendo sempre o contexto e organização através da hierarquia semântica; 

e finalmente, o histograma que disponibiliza um mecanismo eficiente e inovador quer 

para filtrar os ficheiros, quer para dar uma panorâmica geral sobre estes. 

No capítulo 5 abordámos em detalhe a concretização do ponto de vista 

tecnológico da solução. Começámos por descrever a arquitectura geral da aplicação, 

de seguida explicámos as decisões mais relevantes tomadas ao nível tecnológico, 

finalmente apresentámos os componentes mais relevantes da concretização e o fluxo 

da aplicação. 

Finalmente, no capítulo 6 descrevemos a avaliação experimental que efectuámos 

à nossa solução e apresentamos os resultados obtidos. A nossa avaliação dividiu-se 

em duas partes: Um teste individual, onde medimos os tempos que os utilizadores 

demoravam a executar uma série de tarefas na nossa solução e em mais duas 

aplicações (Finder e Leap); e um questionário para obter a satisfação e opinião dos 

participantes sobre as diferentes soluções e para validar algumas da decisões mais 

importantes tomadas ao longo do desenvolvimento da nossa solução. Os resultados 

dos testes validaram a nossa solução, não só pelos tempos obtidos, que foram 

melhores que nas outras duas aplicações, mas também pelas respostas aos 
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questionários, que sustentaram as nossas decisões, e finalmente a satisfação dos 

participantes face à nossa solução, mostrando o sucesso desta. 

 

 

7.2 Conclusões Finais e Contribuições 

Através dos resultados obtidos no capítulo 6 conseguimos retirar conclusões 

sobre o nosso trabalho. Constatámos que ao criar uma exploração semântica orientada 

aos metadados os utilizadores conseguem obter informação útil sobre os seus 

ficheiros de uma forma rápida e organizada. Ao utilizarem a nossa solução os 

utilizadores conseguiram procurar ficheiros mais rapidamente do que usando as 

aplicações existentes graças à organização e interactividade dos mecanismos de 

filtragem apresentados, nomeadamente a hierarquia semântica e o histograma.  

Consideramos assim, ter dado uma contribuição válida com esta nova abordagem 

à exploração e procura de ficheiros. Com a nossa solução é mais fácil e rápido 

executar tarefas de procura e a exploração semântica proporciona uma nova maneira 

de navegarmos pelos nossos ficheiros. Através da hierarquia semântica os utilizadores 

conseguem criar filtros mais rapidamente e de uma forma mais interactiva que usando 

as soluções convencionais, ao mesmo tempo que é mantida uma organização dos 

ficheiros baseada no seu conteúdo. Com o histograma o utilizador tem uma visão 

geral do seu sistema de ficheiros e consegue de uma forma fácil, eficiente e inovadora 

filtrar os seus documentos. 

A nossa solução utiliza o tipo de ficheiro como principal metadado e utiliza essa 

informação para poder proporcionar diferentes vistas consoante o tipo de ficheiro 

escolhido, esta funcionalidade elimina a preocupação e trabalho dos utilizadores de 

escolherem a vista que mais se adeqúe, pois a nossa solução faz isso pelo utilizador. 

Esta decisão de usar o tipo de ficheiro como principal metadado é suportada pelos 

resultados do estudo com utilizadores descrito no capítulo 3 e foi posteriormente 

validada pelos resultados do questionário efectuado durante a avaliação experimental 

descrita no capítulo 6. 
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O questionário efectuado após os testes com os utilizadores permitiu-nos também 

apurar a satisfação dos utilizadores face à nossa solução. Todos os utilizadores 

referiram ser mais fácil utilizar a nossa aplicação, ser mais fácil executar as tarefas e 

ser mais rápido encontrar os ficheiros desejados, principalmente se estes não fossem 

de texto. Um participante apontou a interface “intuitiva” como um dos pontes fortes 

da nossa solução. Vários utilizadores referiram ainda que o sistema de filtragem 

baseado na hierarquia semântica e no histograma lhes permitiu, de uma forma 

organizada, procurar mais rapidamente os seus ficheiros. 

Concluindo, a nossa solução tem várias vantagens face às aplicações de 

exploração e procura existentes, tal como ficou patente nos resultados positivos 

obtidos nos testes experimentais e nas respostas aos questionários de satisfação. 

 

7.3 Trabalho Futuro 

Durante o desenvolvimento da nossa solução e da avaliação experimental com 

utilizadores, surgiram algumas ideias que podem mais exploradas e assim contribuir 

para uma melhoria da solução no futuro. 

A nossa solução é orientada a metadados, ou seja, às características dos ficheiros. 

No entanto, existem muitos ficheiros que não têm como metadados algumas 

características que contribuem para a informação do ficheiro. Cada vez existe um 

maior cuidado por parte dos sistemas operativos e das aplicações de registar mais 

informação nos metadados de um ficheiro, exemplo disto é a capacidade de novas 

câmaras fotográficas equipadas com GPS registarem a localização precisa onde uma 

foto foi tirada. Logo, o futuro por si só, trará melhorias da parte de quantidade de 

informação disponível, no entanto, como na nossa solução usamos o Spotlight, 

poderíamos criar plugins para alguns ficheiros de modo a obter mais informação 

sobre o ficheiro, por exemplo actualmente o Spotlight não guarda a duração de um 

ficheiro de vídeo AVI, que poderia ser utilizado numa procura. 

Durante a avaliação experimental notámos que os intervalos estáticos escolhidos 

para as datas e tamanho do ficheiro da hierarquia semântica nem sempre eram os mais 

indicados, seria interessante como trabalho futuro estudar que intervalos fariam mais 
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sentido ou se em vez dos intervalos estáticos usados deveria existir outra abordagem 

para os definir, como por exemplo o uso de um slider duplo que permitiria a 

especificação do limite inferior e superior de forma interactiva . 

Uma das contribuições do nosso trabalho é a visualização dinâmica. Na solução 

aqui apresentada, por uma questão de tempo, só criámos vistas para os tipos de 

ficheiro imagem e música. O desenvolvimento futuro poderia começar por criar 

diferentes vistas para os diferentes tipos de ficheiros mais importantes, por exemplo, 

para os filmes poder-se-ia criar uma vista onde conseguíssemos ver vários frames 

para cada um dos filmes apresentados. Existem actualmente várias soluções de 

visualização para vários ficheiros, seria interessante estudá-las de modo a criar novas 

vistas para a nossa visualização dinâmica. 

Uma das sugestões apontadas durante a fase de testes com utilizadores foi 

melhorar a selecção da filtragem no histograma. Os utilizadores referiram que apesar 

de terem conseguido usar a filtragem do histograma, se o gráfico fosse maior seria 

mais fácil e mais rápido seleccionar o intervalo pretendido. Seria interessante como 

trabalho futuro pensar numa solução para resolver este problema. Apesar de no nosso 

protótipo ser possível redimensionar o gráfico, seria interessante se este 

redimensionamento fosse mais automático, usando por exemplo a técnica fisheye view 

[16]. 
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A 
Questionário Estudo e Análise dos 

Utilizadores 

 
1. Idade 

• <18 

• 18 a 30 

• >30 

 

2. Sexo 

• Feminino 

• Masculino 

 

3. Que uso dá ao seu computador? 

• Ler o Email 

• Navegar na internet 

• Utilização de Programas básicos (e.g. Microsoft Word) 

• Utilização de Programas mais complexos (e.g. Photoshop) 

• Ver vídeos 

• Organizar e ver Fotografias 

• Ouvir Música 

• Programar 

 

4. Com que frequência utiliza um computador? 

• Menos que uma vez por semana 

• Alguns dias por semana  

• Todos os dias 
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5. Qual o sistema operativo que utiliza regularmente? 

• Windows XP 

• Wndows Vista 

• Mac OS 

• Linux 

• Other: 

 

6. Usa algum programa específico para explorar/localizar os seus ficheiros, ou usa o que já vem 
instalado (e.g. Explorador do Windows, Finder do Mac OS)? * 

• que já vem instalado 

• Um programa específico. 

 

7. Se acima respondeu "Um programa específico" por favor diga qual: 

 

8. Quando está a ver uma pasta/directoria, que características utiliza para ordenar os ficheiros?  

• Nome do ficheiro 

• Tipo do ficheiro (áudio, imagem, vídeo, etc..) 

• Data de Modificação do ficheiro 

• Data de Criação do ficheiro 

• Data da ultima leitura do ficheiro 

• Tamanho do ficheiro 

• Other: 

 

9. Com que frequência dá por si à procura de um ficheiro que não sabe onde guardou?  

• Menos que 1 vez por mês 

• 1 vez por mês a 1 vez por semana 

• Alguns dias por semana 

• Todos os dias 

 

10. Usa algum programa específico para procurar os seus ficheiros, ou usa o que já vem instalado 
(e.g. Procura do Windows, Spotlight do Mac OS)? 

• O que já vem instalado 
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• Um programa específico 

 

11. Se acima respondeu "Um programa específico" por favor diga qual: 

 

12. Quando não sabe onde está um ficheiro, que características deste se lembra.  

• Nome do ficheiro 

• Tipo do ficheiro (áudio, imagem, vídeo, etc..) 

• Data de Modificação do ficheiro 

• Data de Criação do ficheiro 

• Data da ultima leitura do ficheiro 

• Tamanho do ficheiro 

• Ater: 

 

13. Quais destes tipos de ficheiros conhece?  

• Aplicação 

• Imagem 

• Áudio 

• PDF 

• Apresentação 

• Texto 

• Email 

• Arquivo 

• Ficheiro de código 

• Vídeo 

 

14. Imagine que quer encontrar uma foto. Quais destas características normalmente se lembra? 

• Marca ou Modelo da Câmara Fotográfica 

• Abertura 

• Tempo de Exposição 

• Se foi usado Flash 

• Distância Focal 

• Orientação (se horizontal ou vertical) 
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• Dimensões (Aproximadamente) 

• Data da Captura (Aproximadamente) 

• Extensão do ficheiro 

• Local onde foi tirada a fotografia 

• Other: 

 

15. Se ao procurar os seus ficheiros o programa só conseguisse mostrar um número limitado de 
resultados, que número seria aceitável?  

• 10 

• 50 

• 100 

• 500 

• >500 
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B 
Questionário Avaliação Experimental 

Idade?  
• < 18 anos 
• 18 - 30 anos 
• 30 - 50 anos 
• 50 anos 

 
Sexo? 

• Masculino 
• Feminino 

 
Com que frequência utiliza um computador  

• Menos que uma vez por semana 
• Alguns dias por semana 
• Todos os dias 

 
Utiliza regularmente o sistema operativo Mac OS X? 

• Sim 
• Não 

 
A localização dos ficheiros pretendidos é 
No Leap 

• Muito difícil 
• Difícil 
• Fácil 
• Muito Fácil 

 
A localização dos ficheiros pretendidos é 
No Magoo 

• Muito difícil 
• Difícil 
• Fácil 
• Muito Fácil 

 
A localização dos ficheiros pretendidos é  
No Finder 

• Muito difícil 
• Difícil 
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• Fácil 
• Muito Fácil 

 
A realização das tarefas foi 
No Leap 

• Muito difícil 
• Difícil 
• Fácil 
• Muito fácil 

 
A realização das tarefas foi 
No Magoo 

• Muito difícil 
• Difícil 
• Fácil 
• Muito fácil 

 
A realização das tarefas foi 
No Finder 

• Muito difícil 
• Difícil 
• Fácil 
• Muito fácil 

 
Perceber o mecanismo de filtragem foi 
Em relação ao Magoo 

• Muito Difícil 
• Difícil 
• Fácil 
• Muito fácil 

 
Utilizar o histograma foi 
Em relação ao Magoo 

• Muito difícil 
• Difícil 
• Fácil 
• Muito fácil 

 
A filtragem através do histograma é 
Em relação ao Magoo 

• Muito difícil 
• Difícil 
• Fácil 
• Muito fácil 

 
A utilização do tipo de ficheiro como primeiro elemento de filtragem é a mais indicada 
Em relação ao Magoo 

• Discordo totalmente 
• Discordo 
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• Concordo 
• Concordo plenamente 

 
Os nomes usados nos tipos de ficheiros são perceptíveis 
Em relação ao Magoo 

• Discordo totalmente 
• Discordo 
• Concordo 
• Concordo plenamente 

 
O Magoo permitiu-me ter uma visão geral dos meus ficheiros 

• Discordo totalmente 
• Discordo 
• Concordo 
• Concordo plenamente 

 
Em qual dos 3 programas usados foi mais fácil executar as tarefas pedidas? 

• Leap 
• Magoo 
• Finder 

 
Sentiu que o Leap tem algumas funcionalidades que fizeram falta no Magoo? 

• Sim 
• Não 

 
Se na pergunta anterior respondeu Sim, dê exemplos 
 
Sentiu que o Magoo tem algumas funcionalidades que fizeram falta no Leap? 

• Sim 
• Não 

 
Se na pergunta anterior respondeu Sim, dê exemplos 
 
Se tivesse que escolher entre o Magoo e o Leap, qual escolheria? 

• Magoo 
• Leap 

 
Em relação à última pergunta: porquê? 


