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Resumo 

O histórico de navegação na Internet é uma ferramenta de revisitação de locais web integrada nos 

navegadores web. No entanto esta ferramenta possui alguns problemas associados ao seu uso 

pelos utilizadores, tais como ser apenas textual, não possuir muita informação que contextualize o 

utilizador e encontrar-se separada da interface principal dos navegadores. O objectivo pretendido 

por nós neste projecto é criar uma forma mais eficaz de usar o histórico recorrendo a técnicas de 

visualização e que ajude o utilizador a reconhecer e reencontrar os locais anteriormente visitados. 

Para tal criámos um histórico que representa graficamente todas as visitas realizadas pelo 

utilizador a locais web, acompanhado de várias funcionalidades que permitem facilitar a procura e 

a visualização de informação. Neste âmbito o utilizador pode filtrar de uma forma personalizada o 

histórico, que contém implementadas várias técnicas de escalabilidade. Uma avaliação com 

utilizadores mostra que o sistema implementado por nós é facilmente aceite e perceptível, com 

uma reacção positiva por parte dos utilizadores que ficaram interessados em conhecer mais esta 

ferramenta. Pelos dados obtidos por esta avaliação observou-se que as funcionalidades 

implementadas interagem bem umas com as outras e os utilizadores conseguem encontrar 

rapidamente o que procuram. 

Palavras-chave: Navegador, visualização de informação, revisitação, histórico de navegação. 
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Abstract 

The internet browsed history is a revisitation tool for websites that is a part of the web browsers. 

However this tool has some problems associated with its use by the users, as for example to be 

just a textual information, does not contain much information that gives a context for the user and 

it’s separated from the main user interface in the web browsers. The goal that we want in this 

project is to create a more effective way of using the history resorting to visualization techniques 

helping the user to recognize and find again the previously visited websites. For this we created a 

history that represents graphically all the visits done by the user to websites, together with several 

features that allow to facilitate the search and information visualization. In this scope the user can 

filter his browsed history in a customized way, that also contains various scalability techniques. A 

user evaluation shows that the system implemented by us is easily accepted and noticeable, with a 

positive reaction from the users that were interested to know more this tool. By the results obtained 

in this evaluation we observed that the implemented features interact well with each other and the 

users can quickly find what they are looking for. 

Keywords: Browser, information visualization, revisitation, browsing history. 
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1. Introdução 

Hoje em dia a internet é muito usada. Grande parte desta utilização destina-se à navegação por locais web e os 

utilizadores tendem a gastar cada vez mais tempo por dia a navegar pela internet. Grande parte dos acessos a páginas 

são revisitações, ou seja, ocorrem quando um utilizador regressa a uma página visitada anteriormente. Um estudo 

publicado por Zhang e Zhao afirma que 59.6% de toda a navegação web (em navegadores web com abas) destina-se 

à revisitação de locais web [Zhang11]. Os principais e actuais mecanismos de revisitação são os marcadores, o botão 

de retroceder e o histórico. No estudo [Tauscher97] é referido que o botão de retroceder ocupa 30% de todos os 

acessos a locais web, os marcadores 3% e o histórico aproximadamente 1%. No entanto as interfaces dos 

navegadores web não têm sofrido grandes melhorias nestes últimos anos e os mecanismos de revisitação possuem 

problemas de usabilidade. O botão de retroceder funciona como uma pilha, ou seja, ao navegar pela internet as 

páginas novas vão sendo adicionadas à pilha, enquanto as mais velhas vão sendo removidas, desta forma apenas 

existe uma lista dos locais web visitados na sessão de navegação actual, não sendo possível revisitar outros locais 

anteriormente visitados [Greenberg99]. Os marcadores ao longo do tempo vão possuindo páginas que deixam de ser 

importantes para o utilizador e requerem uma gestão constante ao longo do tempo, uma coisa que os utilizadores 

ficam relutantes em fazer [Abrams98]. 

O histórico, como se pode ver pelo valor mencionado anteriormente, é o mecanismo menos usado de todos os 

três e existem várias razões para isto acontecer. A primeira razão é o facto de o histórico ser uma funcionalidade que 

fica “escondida” da interface principal do navegador, não sendo tão visível como o botão de retroceder ou a barra de 

endereço. Muitos utilizadores, principalmente os principiantes, não sabem até que existe uma funcionalidade deste 

tipo [Weinreich06]. Outra razão muito importante é que o histórico existente nos navegadores actuais apenas fornece 

um apoio muito rudimentar aos utilizadores. Esta lista textual apresenta pouca informação associada aos locais web, 

um facto que não ajuda os utilizadores a procurar o local desejado [Won09][Cockburn99b]. A forma como os 

sistemas de histórico apresentam as páginas (alfabeticamente ou por data) não é a maneira mais apropriada, como 

refere o estudo [Tiernan03]. Faria mais sentido se o histórico fosse organizado por um tema ou ideia que fornecesse 

alguma forma de contexto e que fosse mais parecida com a forma de como os utilizadores se lembrassem das páginas 

que visitaram. Se o histórico estivesse organizado de acordo com a imagem mental que os utilizadores têm dele, 

então não haveria uma redução na eficiência do seu uso. 

Outro estudo publicado por Kandogan e Shneiderman refere que as interfaces de navegação web são primitivas 

porque não suportam muitas das necessidades dos utilizadores e não ajudam os utilizadores a revisitar páginas sem 

uma grande carga cognitiva [Kandogan97]. Estes mecanismos de revisitação encontram-se espalhados por diferentes 

sítios das interfaces dos navegadores web. Se estas funcionalidades estivessem todas reunidas numa parte central, 

então os utilizadores teriam um acesso mais fácil e rápido. Além das revisitações, outro problema surge na navegação 

web com os navegadores actuais, que é a dificuldade dos utilizadores em se contextualizarem sobre o momento 

actual da sua sessão de navegação. Os utilizadores muitas vezes sentem-se desorientados enquanto exploram páginas 

ligadas entre si. Estes para se lembrarem do caminho por onde seguiram precisam de uma grande carga cognitiva 

[Power08]. 
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A visualização hoje em dia é um processo que pode ser bastante útil para ajudar a analisar vários tipos de 

informação. O ser humano consegue adquirir mais informação pela visão do que por todos os outros sentidos 

combinados. Um dos benefícios mais importantes e directos da visualização de dados é a grande quantidade de 

informação que pode ser rapidamente interpretada se for bem apresentada. Outros benefícios são também a 

possibilidade de descoberta de padrões e o inter-relacionamento de informação. A visualização pode ajudar ao 

raciocínio estratégico por reduzir a carga cognitiva e ajudar na memória de curto-prazo, permitindo fazer 

comparações mais facilmente e facilitar inferências [Shneiderman96][Tuftle90][Ware04]. 

O objectivo da nossa investigação é criar uma forma mais eficaz de usar o histórico recorrendo a técnicas de 

visualização. Em particular pretendemos ajudar o utilizador a poder manipular a informação apresentada no histórico 

de uma forma fácil e que seja útil para este. Através desta manipulação o utilizador pode visualizar e analisar a 

informação apresentada da forma que este desejar. Em comparação com um histórico tradicional que é apenas 

textual, este apresenta muitas outras formas de mostrar a mesma informação ao utilizador e funcionalidades 

diferentes. O utilizador pode por exemplo filtrar o histórico por uma determinada palavra e todos os resultados que 

correspondem são evidenciados, ou pode verificar em que alturas do dia visitou um determinado domínio web. 

O sistema criado por nós e que vamos apresentar contém vários aspectos que melhoram a navegação do 

utilizador como por exemplo boa escalabilidade, o uso de referências visuais sobre os locais web e a alteração do 

modo de visualização do histórico. Como normalmente o utilizador passa muito tempo na sua navegação web o seu 

histórico vai conter também muita informação, e grande parte deste histórico pertence a determinados domínios, por 

exemplo o domínio Sapo que contém várias páginas como a Tek, Blitz ou a rádio Renascença. Decidimos agrupar 

todas estas páginas por domínio de forma ao sistema ter uma boa escalabilidade. 

Como mencionado anteriormente a visualização de informação é muito importante e uma referência visual ajuda 

o utilizador a ter um melhor contexto e uma ideia mais rápida sobre o que representa esta informação em 

comparação com uma referência textual. No nosso trabalho decidimos implementar esta técnica e apresentamos ao 

utilizador um thumbnail de cada local web quando este estiver a inspeccionar um certo domínio. Desta forma o 

utilizador além do título e data consegue de uma forma mais rápida visualizar a estrutura da página e lembrar-se mais 

facilmente por que motivo visitou esta página por exemplo. 

Estas e outras características da nossa solução permitem ao utilizador poder manipular os dados que lhe são 

apresentados de forma a poder procurar no histórico a informação pretendida de uma forma fácil e eficaz. Testes 

com utilizadores realizados mostram que o conjunto das funcionalidades implementadas foi bem aceite e ajudaram-

nos a atingir os objectivos das tarefas de teste propostas mais rapidamente. Pelos comentários e reacções dos 

utilizadores foi observado que a ideia por detrás deste sistema está bem construída e é uma possível alternativa ao 

sistema de histórico tradicional dos navegadores web actuais. No decorrer dos testes houve algumas dificuldades por 

parte dos utilizadores em atingir os objectivos que eram pretendidos. Algumas dessas dificuldades incluem o aspecto 

de perceber qual o objectivo de determinadas funcionalidades e a utilização de outras. Foram também dadas algumas 

sugestões para melhorar estas funcionalidades. 

De um modo geral os utilizadores que realizaram estes testes deram um feedback positivo sobre a sua experiência 

com este sistema e ficaram interessados numa possível repetição de utilização. 

A estrutura deste documento é explicada de seguida. Em primeiro lugar descrevemos um levantamento do estado 

da arte. Através deste trabalho de pesquisa pretende-se reunir informações sobre o objectivo do trabalho, ou seja, a 
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visualização do histórico, de modo a conhecer as ferramentas e ideias já existentes. De todos os trabalhos reunidos 

irão ser retiradas as ideias mais importantes sobre a sua implementação e de seguida comparadas entre si. Depois 

iremos falar sobre o sistema que implementámos em detalhe. Como é a sua estrutura, como são reunidos os dados e 

como estes são apresentados ao utilizador. Explicamos também o funcionamento das diferentes funcionalidades e as 

vantagens destas para o utilizador. No capítulo seguinte apresentamos a avaliação a este sistema através de testes 

realizados com utilizadores. Explicamos em detalhe o processo dos testes e mostramos algumas conclusões em 

relação aos dados obtidos. Por fim apresentamos as nossas conclusões e trabalho futuro. 
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2. Trabalho relacionado 

Neste capítulo irão ser descritos vários estudos relacionados principalmente com a visualização do histórico dos 

navegadores web. Outros assuntos abordados por estes trabalhos incluem funcionalidades relacionadas com a 

revisitação de locais web, que mecanismos existem com o objectivo de dar um melhor contexto de navegação aos 

utilizadores e quais as melhores formas de apresentar uma lista de itens, neste caso os vários locais web do histórico 

dos navegadores. Na parte final deste capítulo iremos apresentar uma comparação entre os principais trabalhos e as 

funcionalidades implementadas por estes. 

2.1. Trabalhos analisados 

Vamos agora descrever os vários trabalhos e os seus pontos fortes e fracos. Primeiro são descritos os trabalhos 

mais antigos, até chegar aos mais recentes, desta forma pode-se observar quais os melhoramentos que foram feitos, 

sobretudo quanto às características mencionadas anteriormente 

2.1.1. Visual web surfing with Hy+ 

Este artigo [Hasan95] foca-se nas ferramentas de navegação web e na visualização de documentos numa sessão. 

Neste trabalho o navegador Mosaic 2.0 foi modificado para funcionar juntamente com o sistema de visualização 

Hy+. O Hy+ suporta apresentações gráficas e consultas visuais de dados estruturados. 

Cada documento web contém várias âncoras, que por sua vez são elos que um utilizador pode carregar para se 

movimentar para outro documento web. Durante a navegação web o URL e o título de cada documento, bem como 

todas as âncoras contidas no documento são depois comunicadas ao Hy+. O Hy+ usa esta informação para 

actualizar as representações gráficas que foi construindo sobre a navegação web actual do utilizador. Com este 

sistema também é possível gerar uma imagem com a história dos nós visitados (Figura 1). Esta imagem apresenta 

mais informação do que o histórico dos navegadores web daquela altura, tendo a possibilidade de ao se carregar num 

nó, ser imediatamente aberta uma janela com o respectivo documento web. 

O Hy+ recebe as informações do Mosaic que vai depois organizar e planear as futuras acções, primeiro é 

guardada em uma base de dados e depois são geradas as representações gráficas da navegação web do utilizador. Por 

fim estas representações são transmitidas para o ecrã do utilizador de acordo com as actualizações existentes. 

Este sistema, criado relativamente cedo (1995) em comparação com os trabalhos seguintes, permite a um 

utilizador ter uma noção visual da sua sessão de navegação. O sistema fornece não só as representações gráficas da 

história de navegação, bem como dos elos nos documentos web visitados, mesmo daqueles que não tenham sido 

visitados. 

Em termos de aparência e aspecto, este sistema podia ser melhorado para dar um ar mais moderno. Outro 

aspecto negativo é o caso em que a hierarquia cresce em grande quantidade, com muitos vértices anexados aos seus 
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respectivos vértices superiores. Neste caso podia haver uma forma de reduzir o nível de zoom, em que se agrupavam 

os locais web do mesmo domínio, para se poder ter uma visão geral do esquema. 

 

Figura 1. Histórico dos documentos visitados 

 

2.1.2. Graphical multiscale web histories: A study of PadPrints 

O trabalho PadPrints [Hightower98] é baseado numa hierarquia de páginas web que foram visitadas pelo 

utilizador. Cada página nova que o utilizador visitou é adicionada a esta hierarquia, que é considerada como sendo 

um nó filho do nó actual que se encontra na hierarquia. A Figura 2 mostra o programa PadPrints no lado esquerdo 

de um navegador web. Ao se clicar num nó a respectiva página web é aberta. 

Em comparação com o sistema MosaicG, que também é baseado numa estrutura hierárquica, o PadPrints possui 

a funcionalidade de zoom, que permite alterar o nível de zoom da hierarquia do histórico web de modo a ser possível 

analisar mais detalhadamente a sua informação. Outra diferença é que todas as páginas web visitadas pelo utilizador 

são monitorizadas por uma proxy no navegador Netscape, o que permite adicionar automaticamente cada página 

visitada à hierarquia de páginas, ou marcar a página actual com um rebordo amarelo se a página já estiver presente na 

hierarquia. Por fim a última diferença mais notória é que o PadPrints usa um sistema independente para gerar os 

thumbnails das páginas mostradas na hierarquia, contrariamente com o MosaicG que usa o Netscape. Foram 
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efectuados dois testes de usabilidade que 

demonstraram haver uma redução 

significativa no tempo para encontrar uma 

página visitada anteriormente. 

 

Um aspecto positivo é a possibilidade de 

se poder alterar o nível de zoom para 

visualizar a hierarquia com mais ou menos 

detalhe. O artigo refere que caso a 

hierarquia seja muito grande para poder ser 

visualizada na sua área total, sub-hierarquias 

são temporariamente removidas ao encolhê-

las até ocuparem uma área mínima no ecrã. 

No caso de a árvore se tornar muito grande, o utilizador pode ficar perdido ao explorá-la e por isso convinha haver 

um mecanismo para apresentar a árvore de uma forma mais reduzida e abstracta. 

 

2.1.3. Webview: a graphical aid for revisiting web pages 

O sistema WebView [Cockburn99a] apresenta o histórico web do 

utilizador de uma forma gráfica e pretende melhorar dois pontos 

principais: como identificar as páginas visitadas anteriormente e como 

apresentar uma grande quantidade de informação, neste caso as páginas 

web, ao utilizador. Este sistema permite facilitar estas tarefas através da 

execução em background de acções que vão recolhendo informação 

sobre as páginas visitadas pelo utilizador. As páginas visitadas são 

marcadas como úteis e adicionadas aos marcadores automaticamente de 

uma forma implícita através heurísticas, tais como o número de visitas aos 

locais web. 

 

Este sistema, que é uma extensão do navegador web Netscape, 

apresenta cada página visitada através de um thumbnail do aspecto da 

página. Ao lado deste thumbnail são mostrados o URL e o título da página, 

e é também possível fazer alterar o seu nível de zoom ao passar o ponteiro do rato por cima deste. Para distinguir uma 

página guardada nos marcadores de uma forma explícita ou implícita, cada thumbnail tem a ponta do seu canto 

superior esquerdo dobrada com a cor verde, em que a densidade da cor varia de acordo com o número de visitas à 

página, se foi guardada implicitamente, ou a ponta do canto inferior esquerdo dobrada com a cor vermelha, se foi 

guardada explicitamente. 

 

Figura 3. Indicadores do percurso 

efectuado entre diferentes locais web. 

 

Figura 2. Um exemplo da janela do PadPrints 
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É também possível agrupar locais web de diferentes domínios mas 

que pertençam a um determinado tópico num ramo. Para este objectivo 

o WebView tem uma funcionalidade que permite mostrar os elos 

percorridos pelo utilizador entre páginas diferentes. Na Figura 3 vê-se 

que o utilizador transitou da página “Academic Visitors” para a página 

“Thimbleby’s home page”, e por fim para a página “Professor Ian. H. 

Witten…”, cada uma em diferentes domínios. O outro modo de 

visualização, o modo “Temporal”, apresenta uma lista de páginas 

visitadas ordenadas cronologicamente, com a página mais recentemente 

visitada no topo da lista e com as páginas duplicadas removidas. 

 

Um estudo realizado com sete utilizadores indicou que houve uma 

melhoria na eficiência da navegação web e os utilizadores ficaram 

satisfeitos com este sistema. Em comparação com a lista textual do 

histórico, este sistema é mais vantajoso porque fornece pistas visuais 

bem como uma estrutura que permite agrupar os locais web por 

domínio. No entanto podia indicar mais características sobre cada local, 

além do título. 

2.1.4. Footprints: History-Rich Tools for Information Foraging 

A ferramenta apresentada de seguida, o Footprints [Wexelblat99], pretende descrever a interacção entre o 

utilizador e a sua navegação web, bem como o histórico de navegação executado por si. O seu funcionamento 

baseia-se numa metáfora de navegação, ou seja, em mapas, caminhos e placas de sinalização, para fornecer um certo 

contexto natural aos utilizadores. Esta ferramenta contém duas funcionalidades principais: o Map e o Path, que 

ajudam o utilizador a ter um melhor contexto do seu local actual da navegação web. 

A aplicação Map mostra o tráfego de um determinado local web através de nós (páginas web) e elos (transições 

entre as páginas web). Adicionalmente são contabilizadas para as transições tanto os elos dos locais web clicados 

pelos utilizadores, como por exemplo a digitação de um URL ou a selecção de um marcador. Estas transições 

mostram que são mais importantes para o sentido de navegação do utilizador do que os elos disponíveis nas páginas 

web, pois revelam um caminho personalizado de cada utilizador. É possível arrastar este ecrã, ao se clicar num nó é 

mostrado mais informação sobre esta página web e ao se clicar duas vezes é aberto no navegador web a respectiva 

página. Existem ainda outras funcionalidades presentes nesta aplicação como por exemplo a popularidade de cada 

página é medida por tons de vermelho, quanto mais popular for uma página maior será o seu tom de vermelho ou 

terá a cor branca caso contrário, ou ainda um botão no mapa que redirecciona os utilizadores para o último 

documento que o utilizador mostrou interesse. 

A outra aplicação, o Path, mostra quais os caminhos percorridos pelo utilizador na sua navegação web. Os 

caminhos com pontos de começo iguais são unidos para que os utilizadores possam ver as suas ramificações mais 

facilmente. A largura da seta que liga os vértices varia consoante o uso de cada caminho. Na Figura 5 pode-se 

 

Figura 4. Modo de visualização "Hub-

and-spoke" do Webview 
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observar as ferramentas Map e Path do Footprints, o Map no canto superior esquerdo e o Path no canto inferior 

esquerdo. Existe também uma informação adicional em cada página que mostra a percentagem de utilizadores que 

seguiu cada elo dessa página. 

O facto de existirem várias ferramentas para fazer a revisitação do histórico é muito útil para os utilizadores, pois 

existem várias pistas e informação em relação aos locais web visitados. Ao serem visitados muitos locais web existe o 

risco de os mecanismos visuais de apresentação do histórico ficarem com informação excessiva no ecrã. Convinha 

haver um modo de esconder as partes menos importantes assim que o utilizador o desejar. 

 

Figura 5. Visualização do Footprints anexado a um navegador 

2.1.5. Domain name based visualization of web histories in a zoomable user 

interface 

O Domain Tree Browser [Gandhi00] apresenta um histórico web mais gráfico e cria uma estrutura em forma de 

ávore para cada conjunto de páginas do mesmo domínio, em que cada nó representa uma página visitada 

anteriormente. O Domain Tree Browser (DTB) regista todos os momentos em que um elo é seguido e constrói uma 

hierarquia em forma de árvore para apresentar o histórico. O DTB divide-se em duas partes – o painel da esquerda 

que mostra todos os domínios já visitados e o painel da direita que apresenta a estrutura em forma de árvore de 

todos os URL’s visitados do domínio seleccionado do painel esquerdo.  

A hierarquia em árvore é apresentada numa forma top-down e cada nó é um rectângulo que contém um thumbnail 

da página correspondente. O último nó visitado fica rodeado por uma linha verde e o comprimento do número de 

folhas da árvore representa o número de visitas, ou seja, se uma árvore for muito extensa é porque o domínio 

correspondente já foi muitas vezes visitado. Existe uma barra de procura no topo dos dois painéis onde o utilizador 
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pode especificar um nome para procurar 

entre todos os domínios. Existe também a 

possibilidade de ordenar os nomes de 

domínio em quatro hipóteses: 

alfabeticamente, por frequência de visitas 

(soma do número de visitas aos nós 

individuais), pelo último domínio visitado e 

pelo número de nós de um domínio. 

Sempre que o ponteiro do rato é posto 

em cima de algum nó, um menu surge e 

apresenta o URL desse nó. É também 

possível alterar o nível de zoom da árvore 

inteira. Sempre que novos vértices são 

adicionados ou eliminados, o tamanho da 

árvore correspondente é ajustado para que toda a árvore caiba na área de visualização. 

Ao organizar os URL’s por domínio fica a existir um aumento da eficiência da visualização do histórico e o estudo 

de usabilidade mostrou que os utilizadores demoram menos tempo com o DTB a revisitar páginas. Para os pontos 

fortes este trabalho tem as características de mostrar uma árvore para cada domínio, ficando assim o histórico mais 

modular e não tendo uma árvore gigante para todos os locais em conjunto, e os thumbnails dão uma referência visual 

aos utilizadores. Nos pontos fracos pode existir o caso em que se visitem muitas páginas e depois a árvore fica com 

uma área demasiado grande. 

2.1.6. Interaction and visualization supporting web browsing patterns 

O Bookmap [Hascoet01] é uma ferramenta gráfica e interactiva que contém referências para outras páginas web e 

utilizadores. As referências para outras páginas incluem os marcadores, as páginas web recentemente visitadas e as 

páginas com maior número de visitas. Estas referências podem ser organizadas em listas ou em hierarquias de 

marcadores. Os utilizadores que interagem com os documentos web são responsáveis pelo seguimento das 

referências. 

Para existir uma visualização personalizada para o utilizador foram criados dois tipos de visualização sobre os 

marcadores. O primeiro é um diagrama vertical da hierarquia de categorias e marcadores. O segundo, chamado visão 

radial, mostra a mesma hierarquia de uma maneira diferente. As categorias e marcadores são dispostos em círculos 

centrados na base da hierarquia. Para examinar melhor os conteúdos destes marcadores e categorias foram criadas 

duas técnicas: o efeito fisheye e o zoom. O efeito fisheye permite integrar os detalhes no centro do foco enquanto se 

mantém o contexto nas extremidades. O zoom em comparação permite obter mais detalhes mas com menos contexto 

nas extremidades. 

Foi desenvolvida uma ferramenta chamada lupa (Figura 7) para ajudar a visualizar os documentos com o efeito 

fisheye. Desta forma os efeitos de translações e rotações são dispostos de uma melhor forma para o utilizador. 

Existem filtros para seleccionar apenas um conjunto do total de páginas web mostradas. Ao introduzir palavras-

 

Figura 6. Uma imagem do Domain Tree Browser 
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chave ou datas para procurar em todas as páginas web, apenas as páginas com essa palavra-chave no seu URL ou 

título serão apresentadas ao utilizador. 

Para se adicionarem páginas web ao Bookmap é apenas necessário arrastar a página desejada do histórico ou 

marcadores para a janela do Bookmap e a operação fica concluída. Do mesmo modo, uma página que esteja 

adicionada ao Bookmap pode ser aberta no navegador ao clicar duas vezes no seu thumbnail. 

Em comparação com o navegador Netscape, o Bookmap apresenta todos os marcadores de uma só vez numa 

janela com aproximadamente metade do tamanho da janela original do Netscape. Com o menu de marcadores do 

Netscape é necessário mover a scrollbar para descobrir o marcador desejado e seleccioná-lo. Por outro lado, se o 

utilizador souber onde se encontra o marcador desejado, o Bookmap fornece um acesso directo à página web, sem 

ter que abrir nenhuma pasta ou usar o scrollbar. 

Como ponto forte este sistema apresenta os locais web de uma forma diferente e muito intuitiva. Fornece 

ferramentas para inspeccionar melhor as páginas, como a lupa. Como referido noutros trabalhos, se existir uma 

grande quantidade de locais web visitados então o esquema de apresentação vai ficar também excessivamente grande. 

 

Figura 7. Visão global com duas lupas de diferentes níveis de visualização. 
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2.1.7. Integrating back, history and bookmarks in web browsers 

 O objectivo descrito neste artigo [Kaasten01] foi facilitar o uso dos 

mecanismos de revisitação para os utilizadores. A ideia principal foi 

agrupar o botão de retroceder, o histórico e os marcadores apenas 

num único mecanismo. Todas as páginas guardadas estão ordenadas 

cronologicamente. Assim os utilizadores podem encontrar as páginas 

que mais probabilidades terão de serem revisitadas no topo da lista. 

Para facilitar a procura por estas páginas foi adicionado um thumbnail a 

cada página na lista. Quando um utilizador visita uma página, é 

capturada uma imagem do aspecto dessa página. Sempre que um 

utilizador passa o rato por cima de um thumbnail, essa imagem é 

alargada para ser visualizada mais facilmente, como se exemplifica na 

Figura 8. 

 

Os botões de retroceder e avançar funcionam de acordo com este 

artigo como uma forma de percorrer todo o histórico guardado do 

utilizador e não apenas a lista de locais web da sessão web actual. Assim todas as páginas web visitadas anteriormente 

podem ser revisitadas em qualquer sessão de navegação web através destes botões. Outra funcionalidade descrita 

neste artigo é as páginas web não precisarem de serem adicionadas explicitamente aos marcadores, isto é, se um local 

web for muitas vezes visitado então este vai ser automaticamente marcado como sendo importante. 

 

Finalmente, um utilizador pode filtrar e pesquisar o histórico de três maneiras diferentes. A primeira permite 

arrastar uma barra de forma a mostrar as páginas mais importantes e de acordo com a distância percorrida da barra 

irá mostrar também os marcadores adicionados de uma forma explícita. A segunda maneira é um utilizador poder 

digitar o título da página pretendida no campo de procura e apenas os resultados que incluam no seu nome o texto 

digitado vão ser mostrados. Por último, existe também a possibilidade de se seleccionar apenas os domínios que o 

utilizador queira através de um menu drop-down. 

Os mecanismos de revisitação ao ficarem centrados tornam a revisitação mais rápida e eficiente porque o 

utilizador não precisa de visitar diferentes partes do navegador web para diferentes tipos de revisitações. Existem 

várias formas de filtrar os resultados, no entanto se o utilizador não se lembrar do URL do local web, então vai ter 

que procurar por uma lista que poderá ser muito extensa. 

2.1.8. A study of three browser history mechanisms for web navigation 

O objectivo deste artigo [Nadeem01] é verificar quais os mecanismos de histórico de três navegadores web que 

aumentassem mais o desempenho dos utilizadores na sua exploração. 

Foram utilizados três tipos de análise neste estudo. O primeiro foi o histórico do navegador web Netscape. Este 

navegador foi um dos mais utilizados e contém a janela do histórico separada da janela principal. O seu histórico é 

 

Figura 8. Barra lateral com o botão de 

retroceder, o histórico e os marcadores 

integrados num só mecanismo. 
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uma lista textual que contém os títulos das páginas e o URL dessas páginas. Para aceder a uma destas páginas o 

utilizador deve escolher a página pretendida pelo nome ou endereço e clicar nela.  

O segundo mecanismo foi o navegador GlobalTree, o seu histórico encontra-se organizado na forma de uma 

árvore. Os locais web são representados por imagens e organizam-se como folhas de uma árvore. Os ramos da 

árvore representam elos de uma página para outra. O utilizador pode visitar um local web ao carregar numa folha da 

árvore. O último mecanismo utilizado neste estudo é o navegador web DomainTree (Figura 9), que é similar ao 

GlobalTree mas encontra-se organizado por domínios, ou seja, cada árvore representa um conjunto de páginas do 

mesmo domínio. 

Foram realizados testes com 21 utilizadores e os resultados indicaram que houve uma diferença significativa entre 

o desempenho dos utilizadores em termos de tempo e número total de páginas visitadas. O sistema DomainTree foi 

o melhor entre os três navegadores. Como o DomainTree organiza o seu histórico por árvores do mesmo domínio, é 

mais fácil procurar o local web pretendido, enquanto o GlobalTree apresenta apenas uma árvore com a totalidade 

dos locais visitados. Em comparação com o Netscape, tanto o DomainTree como o GlobalTree foram superiores, o 

que significa que uma referência visual é mais vantajosa em comparação com uma referência apenas textual. 

Este estudo fez uma comparação entre três tipos de histórico diferentes para descobrir qual o melhor entre eles. 

Desta forma ficou-se a saber qual o melhor tipo de sistema para apresentar o histórico, neste caso um sistema mais 

visual. A data da realização deste estudo é um pouco antiga e o trabalho não estuda os navegadores actuais. 

2.1.9. Webscout: Support for revisitation of web pages within a navigation 

session 

Neste artigo é descrito o WebScout 

[Milic-Frayling03], um sistema que regista 

toda a navegação web do utilizador como 

este a presenciou. O WebScout tem dois 

objectivos principais, o acesso fácil a 

páginas web que o utilizador visitou durante 

uma sessão de navegação e o acesso fiável e 

versátil a páginas web que o utilizador 

visitou há muito tempo. Para estes 

objectivos o WebScout tem um arquivo 

com informação pessoal sobre a navegação 

do utilizador, tal como eventos de 

navegação, conteúdo das páginas web e 

anotações. Estas anotações são compostas 

por marcadores ou descrições provenientes 

de diversas tarefas, tais como uma procura executada pelo utilizador. As páginas guardadas neste arquivo são 

apresentadas por um thumbnail do aspecto da página. O conteúdo deste aquivo tem origem em duas funcionalidades 

do WebScout: o SessionNavigator e o HistoryExplorer. 

 

Figura 9. Janela do navegador DomainTree, com a lista dos domínios 

mais à esquerda, a árvore do domínio actual depois e a página actual à 

direita. 
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O SessionNavigator expõe duas ideias principais. Primeiro, a navegação do utilizador é dividida em unidades 

lógicas chamadas webtrails. Estes webtrails são diversas tarefas executadas pelo utilizador tais como a digitação de 

um URL de um local web ou uma procura. Segundo, é apresentada através desta aplicação uma imagem com uma 

hierarquia da navegação web do utilizador (Figura 10). A navegação efectuada pelo utilizador também é apresentada 

numa barra de ferramentas que mostra uma sequência de thumbnails ordenadas pela data de visita ao local web, com 

uma marcação do início e fim dos webtrails. 

No HistoryExplorer é possível filtrar as páginas visitadas pelo utilizador por data e URL, inserir palavras-chave 

sobre o conteúdo das páginas web e sobre as frases de procura, e é possível ainda especificar uma cor predominante 

na página. Para cada pesquisa que o utilizador faça sobre um determinado URL, são agrupadas numa pasta todas as 

páginas que estejam relacionadas com o respectivo URL. 

Este trabalho contém dois mecanismos para visualizar o percurso na sessão de navegação e ambos fornecem 

pistas visuais. Durante toda a navegação existe uma barra na parte superior do navegador que vai mostrando os 

locais web visitados, isto é útil no caso de se recuar muitas vezes na história de navegação. Como pontos fracos este 

sistema tem o facto de fornecer poucas informações sobre os locais visitados e se a sessão de navegação for muito 

extensa então a hierarquia de páginas vai ser excessivamente grande também. 

2.1.10. Two methods for auto-organizing personal web history 

Com o objectivo de facilitar o uso do histórico por parte dos utilizadores e de fornecer uma melhor imagem 

mental dos locais web guardados, foram criados dois métodos para apresentar o histórico aos utilizadores, que são 

descritos neste artigo [Tiernan03]. 

Para o primeiro método são reunidas as 100 páginas web mais importantes da semana anterior da navegação web 

do utilizador e uma matriz de 100 por 100 é criada com todas as páginas que sejam ligeiramente diferentes entre si.  

Esta importância é calculada com base no número de visitas e no número de elos pressionados no conteúdo da 

página. As páginas que fossem visitadas na mesma sessão de navegação foram também classificadas com uma maior 

similaridade para cada visita ocorrida. 

Para o segundo método, o objectivo foi reunir todas as páginas web que tivessem qualquer relação entre si, 

mesmo que fosse muito ténue. Foi inicialmente usada a matriz criada para o primeiro método mas ajustada 

ligeiramente de uma forma diferente. Foram definidos parâmetros para que o efeito deste método fosse reunir 

grupos de páginas web que tivessem uma associação forte com uma página comum. 

Os resultados dos dois métodos foram apresentados aos participantes de um estudo através de uma ferramenta de 

visualização. Os dois métodos foram comparados entre si e foram também comparados com outra ferramenta 

externa, o histórico do Internet Explorer. Sete participantes avaliaram o histórico do Internet Explorer e observaram 

as 50 páginas mais importantes do conjunto total de 100 na ferramenta de visualização depois de terem sido 

organizadas com os dois métodos. 
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Figura 10. Visualização do SessionNavigator, com a apresentação do percurso linear e estrutura hierárquica da navegação 

efectuada até este momento pelo utilizador. 

 

Os participantes compararam o histórico do Internet Explorer e a sua própria imagem mental da navegação web 

realizada por eles em termos de precisão e similaridade. Em média, o histórico foi avaliado como preciso mas 

diferente em comparação com a organização mental dos participantes. Os participantes disseram que os dois 

métodos organizavam as páginas web de uma forma muito parecida com a sua imagem mental dessa organização. 

Ambos os métodos reúnem as páginas mais importantes de uma fase recente do histórico através de cálculos. 

Desta forma os utilizadores reduzem o seu conjunto de páginas a procurar, caso queiram revisitar uma página 

importante. O ponto fraco é que em algumas vezes a página que se queira revisitar não é das mais visitadas, o que vai 

implicar não estar no grupo reunido por estes dois métodos. 

2.1.11. Visualizing what people are doing on the web 

O objectivo deste trabalho é de tentar monitorizar e visualizar o comportamento dos utilizadores em tempo real. 

A aplicação descrita neste artigo, o webviz [Reiss05], permite descobrir e visualizar de que forma os utilizadores 

percorrem os vários locais num navegador web. Esta aplicação recolhe informação de vários utilizadores ao 

monitorizar os URL’s das páginas que estes visitam, divide esta informação em categorias e depois apresenta os 
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resultados aos utilizadores para que estes possam 

perceber os seus padrões de navegação ao longo 

do tempo e detectar tendências comuns. 

O webviz divide-se em quatro partes principais. 

A primeira trata-se de um monitor que recolhe 

todas as informações dos locais web visitados pelos 

utilizadores. Estas informações são recolhidas 

primeiro localmente de cada utilizador e depois são 

centralizadas num servidor. A segunda parte 

consiste em ler o URL e descobrir a respectiva 

categoria. Dentro de cada categoria são reunidas 

informações sobre o número de visualizações, o 

número de URL’s distintos e o número de 

utilizadores. A terceira parte envolve o 

armazenamento e a disponibilização da informação 

aos utilizadores. A própria visualização desta 

informação é a parte final do webviz. 

Um exemplo da imagem gerada pelo webviz é 

mostrado na Figura 11. A imagem consiste em 

círculos concêntricos, cada um a representar um 

intervalo de tempo em que o mais exterior representa o período mais recente. Neste caso o intervalo exterior 

representa os últimos 5 minutos, depois os últimos 30 minutos, a última hora, a hora anterior, as duas últimas horas, 

as duas horas anteriores e finalmente as últimas 8 horas, último dia e os últimos dois dias. Estes intervalos podem ser 

mudados manualmente pelo utilizador até à duração máxima da última semana. Os valores deste gráfico são revistos 

a cada minuto aproximadamente e actualizados se for necessário. Como se pode ver pela ilustração, existem 

diferentes categorias. 

A área de cada categoria dentro do círculo é calculada de acordo com o número de visitas àquele local web, por 

isso as categorias mais populares são aquelas com a maior área. O brilho também é usado para descrever diferentes 

propriedades deste gráfico. Um círculo com uma cor mais escura significa que aquela categoria teve mais 

visualizações do que era esperado, enquanto um círculo com uma cor mais clara significa uma categoria com menos 

visualizações do que as esperadas. O utilizador pode interagir com o gráfico de duas formas. Primeiro, aparecem 

algumas estatísticas que mudam de acordo com a posição do ponteiro do rato. A segunda forma é que o utilizador 

pode clicar numa região do gráfico ou numa linha da legenda das categorias para realçar todos os elementos de uma 

determinada categoria. 

O webviz demonstrou que é possível recolher e apresentar informação sobre o uso de um programa ou o 

comportamento de um utilizador em funcionamento na internet. Esta técnica de apresentar a informação ao 

utilizador é nova e interessante. O maior ponto forte é o facto de dividir os locais web em categorias, desta forma 

pode-se avaliar o histórico mais facilmente para verificar quais as categorias mais predominantes. A ideia deste 

 

Figura 11. O display do webviz. Cada círculo representa um 

intervalo de tempo. Dentro de cada intervalo, a cada categoria é 

dada uma região com uma cor distinta. 
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sistema é um pouco abstracta e no início pode confundir os utilizadores. O tempo de aprendizagem com este sistema 

é maior do que nos outros. 

2.1.12. A history-centric approach for enhancing web browser 

experiences 

Neste trabalho é apresentado um sistema chamado HCB (History-Centric Browsing) [Shirai06] que permite aos 

utilizadores navegarem pelo histórico do navegador web da mesma forma que como se estivessem a visitar uma 

página web. O HCB associa as páginas armazenadas na base de dados com a página actual e apresenta diferentes 

tipos de informação sobre elas através de três componentes: o HCB-stat, o HCB-vis e o HCB-tempo. O HCB-stat 

mostra um resumo das estatísticas das páginas associadas com a página visitada actualmente através das formas dos 

três ícones, como se pode ver na Figura 12 (a). O primeiro ícone indica onde o carimbo de tempo da página actual se 

encontra no histórico, a parte de cima do segundo ícone mostra o número de novas versões e a parte de baixo o 

número de versões antigas da página actual na base de dados, o último ícone indica o número de acordo com a 

similaridade de conteúdo. 

O HCB-vis mostra um resumo visual das páginas armazenadas no topo da página actual. Na Figura 12 (b) pode-se 

ver um exemplo deste mecanismo em que a coluna do centro mostra o URL e o carimbo de tempo da página actual. 

Três conjuntos de imagens são exibidos em três linhas, a linha vertical mostra thumbnails de diferentes versões da 

página actual, a linha horizontal apresenta imagens de páginas visitadas no passado que estejam relacionadas com a 

página actual: as do lado esquerdo são as páginas imediatamente visitadas antes e as do lado direito imediatamente 

visitadas depois. As imagens de páginas web mostradas na parte de baixo são páginas com títulos similares à página 

actual. Ao passar com o ponteiro do rato em cima de qualquer destes thumbnails, é mostrada uma imagem maior com 

o carimbo de tempo e o seu URL, e ao carregar nessa imagem é aberta uma nova página no navegador. 

O HCB-tempo está mais relacionado com a sequência temporal, como o nome indica. As frases de procura no 

Google, por exemplo, podem dar uma ideia sobre o objectivo do utilizador no momento em que visitou uma 

determinada página, e é isso que se pretende dar neste mecanismo, como se pode observar na Figura 12 (c). A coluna 

da direita mostra uma lista de thumbnails das páginas visitadas, ordenadas de acordo com a sua data de visita. A 

imagem com um rebordo vermelho significa a página actual. A coluna da esquerda mostra uma lista de frases de 

procura no Google. As colunas do meio representam as linhas temporais, em que a coluna da esquerda apresenta o 

tempo total da base de dados do histórico e a coluna da direita mostra uma imagem mais ampliada da sessão de 

procura. Este sistema melhora a exploração do histórico do navegador web e fornece muito mais detalhes ao 

utilizador do que o sistema padrão de histórico incluído nos navegadores actuais. A disposição dos thumbnails das 

páginas web não é muito agradável, em termos de design o sistema podia ser melhorado. 
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2.1.13. Alternate paradigm for navigating the WWW through zoomable 

user interface 

Para gerar um ambiente em que os utilizadores pudessem realmente navegar pela informação web, foi criado um 

novo navegador web chamado Zoomable Browser [Khawaja07]. Este navegador foi criado com funcionalidades 

similares aos dois navegadores mais usados da altura, o Internet Explorer (IE) e o Netscape, para que pudesse ter um 

grande impacto nos utilizadores. O navegador gera uma estrutura hierárquica de todos os locais web visitados, e 

assim o utilizador pode saber de que ponto começou a sua navegação web, como se pode observar na Figura 14. O 

utilizador pode em qualquer momento visitar qualquer uma das páginas da hierarquia através de um clique. 

É possível organizar espacialmente os dados em duas dimensões, em diferentes níveis de ampliação. Como a 

informação se encontra organizada espacialmente, todas as páginas web também se encontram distantes entre si, 

num ambiente espacial. Como é típico dos sistemas baseados na funcionalidade de zoom, é possível ter uma visão 

geral sobre todas as páginas web, isto através da redução do nível do zoom. Devido a este navegador apresentar as 

páginas web numa estrutura hierárquica, a informação encontra-se melhor organizada. 

 

Figura 12. Esquema do HCB. 

 

Durante a navegação web de um utilizador um dos pontos mais importantes deste processo é o contexto actual 

em que o utilizador se encontra naquele momento. O Zoomable Browser fornece uma área de trabalho gráfica onde 

objectos dinâmicos podem ser postos em qualquer posição e num determinado nível de escala. É também possível 

visualizar várias páginas ao mesmo tempo. A estrutura hierárquica e a possibilidade de se poder visualizar várias 
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páginas ao mesmo tempo são as maiores vantagens deste sistema. Quanto aos pontos fracos, este sistema é um 

pouco básico de mais, podendo ter mais características. Um exemplo destas características seria ter um thumbnail 

pequeno ao lado de cada página na lista. 

 

2.1.14. Visual history mechanism on mobile internet browser 

O objectivo deste artigo [Yoong-En07] é melhorar o sistema de 

histórico do navegador web ao adicionar uma representação visual para 

cada entrada da lista do histórico, e introduzir um mecanismo de 

marcação pelo utilizador que permite marcar as páginas mais importantes 

da lista. 

A arquitectura do mecanismo de histórico visual proposto é 

apresentada na Figura 15. Ao visitar uma página no navegador, os 

detalhes dessa página, como o URL, o título e a data de acesso, são 

guardados no repositório de URL’s na camada de dados. É também tirada 

uma captura ao aspecto da página e guardada num repositório diferente 

chamado repositório de thumbnails. Esta captura fica relacionada com o 

respectivo URL para uma visita futura. Outros mecanismos visuais de 

histórico da altura, como o Domain Tree Browser ou o PadPrints, 

baseiam-se numa estrutura de árvore para apresentar as páginas visitadas 

mas este sistema não funciona bem com dispositivos móveis porque o pequeno ecrã não consegue mostrar a árvore 

completa, o que torna difícil a busca por um local web. A solução foi adoptar um sistema com a estrutura de uma 

lista, incluindo nessa lista o título da página e o URL, como é habitual nos navegadores actuais, que resolve o 

problema do espaço do ecrã. 

Para a ordem das entradas na lista foi escolhida a data de visita, onde as páginas mais recentemente visitadas são 

mostradas em primeiro lugar. Para uma melhor representação da lista e das suas páginas, é mostrado o título da 

página juntamente com um thumbnail dessa página. A imagem da página facilita ao utilizador a procura porque 

fornece uma referência visual. Para recordar de uma melhor forma as páginas mais importantes visitadas pelo 

utilizador, foi criado um sistema de marcação, onde se podem marcar explicitamente ou implicitamente as páginas 

web. A marcação explícita é feita pelos próprios utilizadores. Estes marcam os locais web mais importantes da lista 

do histórico. A marcação implícita não é feita pelos utilizadores mas sim com base na frequência de visitas às 

páginas. Deste modo os locais web mais visitados pelos utilizadores passam a ser também os mais importantes. 

Na Figura 13 pode-se ver um exemplo da lista do histórico com várias entradas. Um thumbnail encontra-se do lado 

esquerdo associado a cada local web e do lado direito o título da respectiva página. O local web mais recentemente 

visitado encontra-se no topo da lista e o número que se encontra entre parêntesis rectos significa o número de visitas 

àquele local web. Ao escolher para ordenar a lista surgem as opções de ordenar por data ou por frequência. 

Foram realizados testes com 22 participantes que concluíram que houve um aumento do desempenho e satisfação 

dos participantes. O mecanismo de histórico visual e a funcionalidade de marcação pelos utilizadores oferece aos 

 

Figura 13. Lista do histórico visual 
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utilizadores uma forma alternativa de aumentar o desempenho e satisfação dos utilizadores ao navegar pela internet 

em dispositivos móveis. O sistema de marcação implícita é uma boa funcionalidade porque os utilizadores não 

precisam de se preocupar em marcar eles os locais web. Um aspecto negativo é a possibilidade de os thumbnails 

poderem ser muito pequenos em alguns casos e assim existir dificuldade em serem percebidos pelos utilizadores. 

 

Figura 14. Um exemplo de navegação na internet 

  

 

Figura 15. Arquitectura do mecanismo de histórico visual 
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2.1.15. Lifestram – Redesign history and bookmarking 

O objectivo do Lifestream [Zhou08] é inventar uma forma inovadora de organizar o histórico e marcadores para 

a próxima geração de navegadores web. O histórico mostra a localização do utilizador, o estado do tempo e eventos 

futuros através de uma forma visual. Esta ferramenta permite arrastar um local web para a parte superior do 

navegador e este adiciona o local aos marcadores, categoriza-o, atribui-lhe um nome, recorda a data da adição, 

recorda a morada onde estava o utilizador naquele momento, atribui-lhe etiquetas de acordo com o seu tipo de 

actividade e recorda que outras tarefas o utilizador estava a realizar naquele momento, tudo isto automaticamente. 

Um exemplo do navegador pode ser visto na Figura 16 e os detalhes de uma página marcada na Figura 17. Também 

é possível partilhar esta informação por vídeo para outros utilizadores. 

Ao pesquisar por calendário no navegador web, a aplicação de calendário padrão é aberta. Ao arrastar este 

calendário para o fundo do navegador, inicia-se a sincronização entre os dois, para ficarem sincronizados. No caso 

do utilizador se esquecer de alguma página ou documento importante, este pode aceder ao histórico do navegador 

(Figura 18), procurar por palavras-chave que estejam relacionadas com o documento ou altura em que foi acedido, 

como por exemplo o local do acesso e a hora, e o navegador encontra o documento pretendido. Existe ainda outra 

funcionalidade que permite encontrar locais web relacionados com outro local previamente visitado. Ao procurar, 

por exemplo, por “Facebook related” na barra de procura, todos os locais web relacionados com esta frase 

aumentam de tamanho. A escolha destes locais é baseada no histórico de navegação do utilizador, no histórico de 

navegação dos amigos do utilizador e nas configurações deste. A apresentação dos locais é apresentada num espaço 

3D com thumbnails dos vários locais web. 

Os pontos fortes deste sistema são a interface do utilizador, pois é muito intuitiva e inovadora, e a informação que 

é guardada sobre cada local web marcado, pois é muito detalhada. Uma coisa que podia ser melhorada era a adição 

de subcategorias aos marcadores. Ao mostrar todos os locais web guardados deve haver uma grande necessidade da 

placa gráfica para mostrar tantos detalhes, o que não é muito bom em computadores velhos. 

2.1.16. No going back: an interactive visualization application for 

trailblazing on the web 

Este artigo apresenta um novo navegador que permite aos seus utilizadores navegar pela internet enquanto 

mantêm um registo visual das páginas por onde passaram. O objectivo deste sistema é facilitar o processo de 

revisitação de locais web e ajudar o utilizador a ter uma melhor ideia das abas que se encontrem abertas num 

determinado momento. O Tree Trailblazer [Power08] adopta o uso de um sistema em árvore com o uso de 

thumbnails dos locais web para contextualizar melhor o utilizador. 

O Tree Trailblazer usa imagens mentais que os utilizadores possuem sobre a sua navegação web para ir 

organizando as abas abertas. Neste sistema os utilizadores possuem imagens mentais como por exemplo várias abas 

abertas para uma futura visualização ou as abas recentemente fechadas. Estas imagens estão organizadas na forma de 

uma árvore em que a página principal é a página pai, as abas abertas por esta página são as suas páginas filhas e a 

estas têm uma relação de irmãs entre elas. Na Figura 19 podemos observar um exemplo deste sistema em que a 
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miniatura B é a página pai, as abas A, D e E são as páginas filho da página B, com a página A como principal, e as 

miniaturas C sendo as páginas filho da página principal. Com este sistema o utilizador pode navegar pelas páginas 

sempre com uma noção visual das que estejam directamente relacionadas com a página principal. 

Na avaliação do sistema os vários testes foram efectuados por diferentes participantes que realizavam diferentes 

passos descritos pelo investigador. Foi-lhes também dito para avaliarem o sistema através de uma escala Likert de 5 

pontos, em que o resultado médio foi de 4.7. Através desta avaliação foi demonstrado que os aspectos tradicionais de 

retrocesso em navegadores modernos, tais como o botão de retroceder, continuaram a ser usados pelos utilizadores 

enquanto se permitiu ao utilizador ter um melhor contexto da sua navegação web através de uma árvore de 

navegação. 

O uso de miniaturas ao redor da página principal facilita a navegação pois fornece pistas visuais sobre as abas 

abertas naquele momento, o que resulta numa redução da desorientação dos utilizadores quando têm várias abas 

abertas ao mesmo tempo. A diminuição do espaço para a página principal pode influenciar de forma negativa o bem-

estar dos utilizadores. 

 

 

Figura 16. Uma imagem do navegador criado para o lifestream 
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Figura 17. Detalhes da página adicionada aos marcadores 

 

Figura 18. Visualização do histórico 
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Figura 19. Um navegador web baseado na árvore de navegação subjacente de um trilho de exploração de um utilizador. 

2.1.17. Mapping visualization on-demand onto a virtual globe 

Com o trabalho [Vullemot08] descrito neste artigo pretende-se criar uma ferramenta que possibilite explorar a 

informação guardada da navegação web do utilizador. Esta ferramenta tem o nome de Vizod e permite criar imagens 

com anotações anexadas através de um URL fornecido. Estas imagens representam a estrutura de um local web 

facilmente compreensível para o utilizador, como por exemplo uma árvore. Este sistema corre em cima do Google 

Earth e este usa a base de dados criada pelo Vizod para mostrar a sua informação. Sobre o “planeta” virtual vão ser 

mostrados os locais web visitados como se tratassem de países ou cidades. Os locais web têm uma estrutura de 

vértices e arcos entre as páginas, o que significa que um clique num elo é como se fosse uma viagem virtual entre as 

duas páginas no “planeta virtual”. O utilizador ao abrir este programa depara-se com uma visão geral sobre os locais 

web visitados. Este mapa pode ser visualizado com mais detalhe através da alteração do nível de zoom. 

Para assinalar o histórico são usados símbolos e linhas, como se pode ver na Figura 20, onde as cores das 

transições e as cores das próprias páginas são as cores usadas num navegador web comum, ou seja, a cor azul para 

um elo ainda não visitado e a cor vermelha para uma página já visitada. Para a visualização do histórico de longo 

prazo será criado um sistema de cor opaca/transparente, onde os elos mais antigos vão ter uma cor mais escura. 

Neste sistema as páginas do mesmo domínio encontram-se mais próximas entre si. 

Com este novo sistema, foi introduzido uma metáfora inovadora à navegação web, apostando mais na visão geral, 

história e navegação do local web. O ponto forte deste sistema é a inovadora forma de navegar por entre o histórico. 

Como se trata de um mapa os utilizadores apenas precisam de arrastar o ponteiro do rato para visualizar várias 

páginas e as transições entre elas. Os pontos fracos são o caso em que haja um grande número de páginas no mapa 

pois o ecrã pode ficar muito confuso, e além de apresentar só o título da página em cima de símbolo podia-se usar 

também um thumbnail da respectiva página. 



24 

 

 

Figura 20. A estrutura do local web é organizada como um globo virtual, onde a cada página é atribuída uma localização virtual 

com um elo/ícone azul se ainda não foi visitado ou um vermelho se já foi. 

2.1.18. Contextual web history: using visual and contextual cues to 

improve web browser history 

Este trabalho consiste numa extensão para um navegador web em que o objectivo é melhorar o nível de 

usabilidade do histórico. Um dos objectivos principais deste trabalho foi aumentar o nível de visibilidade do histórico 

para que fosse tão visível como o botão de retroceder ou a barra de endereços. Outro dos objectivos deste trabalho 

foi melhorar o mecanismo de procura do histórico. Este trabalho foi desenvolvido com base num estudo com 

utilizadores em que foi analisada a revisitação de locais web. O principal resultado do estudo foi que as pessoas 

conseguem recordar mais as cores de um local web e a sua estrutura. 

Para dar resposta às características apontadas anteriormente foi criado o sistema Context Web History – CWH 

[Won09], uma extensão do navegador Firefox. Este sistema encontra-se numa barra lateral do lado esquerdo do 

navegador (Figura 21) e fornece a funcionalidade de procurar no histórico através da data ou de palavras-chave. Ao 

realizar uma procura no CWH por um determinado local web, são mostrados os resultados com um thumbnail 

associado a cada página, o endereço e o título da página. Ao seleccionar um local da lista, é aberto no ecrã principal 

do lado direito a respectiva página. Um aspecto importante é também a combinação do CWH com o motor de busca 

Google. 

Cada vez que é efectuada uma procura por este motor de busca, aparece também nos resultados os locais web 

guardados no histórico do navegador que tenham uma relação com a frase pesquisada para que o utilizador revisite 

esses locais caso o deseje. Foi feita uma avaliação com vários participantes, que consistia em visitar um determinado 

local web atribuído previamente e usar três formas de o visitar: o CWH, o histórico do navegador Firefox (versão 3) 
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e o modo pessoal preferido de cada utilizador. Os resultados foram satisfatórios ao observar-se que a ferramenta 

CWH foi a mais eficiente entre as três.  

O melhor aspecto deste sistema é a maior facilidade de revisitar um local web em comparação com o sistema 

comum do histórico de um navegador normal. Implementa várias funcionalidades para este fim entre as quais o uso 

de thumbnails das páginas web, a maior facilidade de acesso e o melhorado sistema de procura no histórico, que 

analisa várias palavras-chave como por exemplo a data ou algum período de um dia anterior. O ponto mais fraco 

deste sistema é a falta de características adicionais da descrição de um local web do histórico, o sistema podia gerar 

descrições sobre a altura da visita como por exemplo o que o utilizador se encontrava a fazer naquele momento além 

da navegação, se o local web era sobre notícias ou se o utilizador estava no seu trabalho. 

 

Figura 21. O sistema Context Web History. À esquerda estão os thumbnails dos locais web que correspondem com a procura 

realizada. Do lado direito é mostrado o local web que foi seleccionado no painel do lado esquerdo. 

2.1.19. Eyebrowse: real-time web activity sharing and visualization 

O Eyebrowse [Kleek10] é um sistema que regista e publica as actividades de navegação na internet em tempo real. 

Com este sistema é pretendido perceber quanto tempo e como passa um utilizador na sua navegação web, incentivar 

a partilha de informação e criar um acesso central com informações de navegação web dos utilizadores. 

O Eyebrowse pretende reunir várias estatísticas sobre a navegação web dos utilizadores e torna-las públicas. Com 

este objectivo o Eyebrowse cria um perfil de cada utilizador (Figura 22) que mostra várias estatísticas sobre a sua 

navegação online, podendo também serem visualizados os perfis de outros utilizadores. Passado um mês da criação 

desta ferramenta foi feito um estudo para analisar os resultados obtidos e a primeira conclusão foi que os utilizadores 

achavam mais útil a visualização dos perfis de outros utilizadores do que os seus próprios. Uma questão problemática 

observada neste estudo foi que os utilizadores ficaram incomodados com a invasão da sua privacidade. 
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Figura 22. A página de perfil de um utilizador, que mostra 

uma visão recente dos hábitos de navegação dos 

utilizadores. 

Como a maioria dos utilizadores não tem acesso a 

estatísticas sobre a sua navegação online, uma ferramenta 

deste tipo é muito útil para cada um tirar as suas próprias 

conclusões acerca do tempo passado online e outros 

aspectos. Um sítio público com informações reunidas de 

vários utilizadores também pode ser uma boa ideia para 

aqueles que queiram investigar mais sobre os hábitos dos 

utilizadores na internet. Quanto aos aspectos negativos, 

como foi dito no texto, a questão da privacidade é uma 

questão importante pois se as informações pessoais de 

cada um estão acessíveis publicamente, a solução passa 

por ser preciso ter cuidado para não visitar locais web mais pessoais ou então que seja criada alguma funcionalidade 

para gerir melhor este tipo de questões. 

2.1.20. Here’s what I did: sharing and reusing web activity with 

ActionShot 

A ferramenta descrita neste artigo, o ActionShot [Li10], pretende guardar automaticamente o histórico de 

navegação web do utilizador ao nível de interacções, tais como inserir um valor num campo de um formulário ou o 

clicar num botão. O acesso a esta ferramenta é feito através de uma interface (Figura 23) que permite aos utilizadores 

um fácil controlo e procura. Os dois grandes objectivos do ActionShot são a reutilização e a partilha de conteúdos. 

Este tipo de interacções guardadas são de alto nível ou eventos de navegação como por exemplo a inserção de um 

novo URL na barra de endereços ou os botões de retroceder e avançar. O ActionShot contém também uma 

funcionalidade de procura que permite procurar por interacções executadas pelo utilizador e páginas web visitadas. A 

procura por interacção do utilizador é mais eficiente do que apenas pelo conteúdo de uma página web. 

Para a exploração do histórico foram criadas três modos de visualização diferentes, com os nomes de Lista, Linha 

de Tempo e Pré-visualização. O modo de visualização Lista permite aos utilizadores inspeccionarem os detalhes do 

seu histórico através de descrições textuais. O modo de visualização Linha de Tempo permite aos utilizadores 

observarem a sua sequência de interacções, com thumbnails associados às páginas visitadas. O modo de visualização 

Pré-visualização pretende duas coisas: permitir aos utilizadores inspeccionar cada interacção de um modo mais visual 

e seguir a sequência de interacções na ordem exacta em que aconteceram. É mostrada uma interacção de cada vez 

mas com uma maior imagem da página, com o alvo da interacção marcado de uma cor vermelha, como se pode 

observar na Figura 23. Todos estes modos permitem aos utilizadores seleccionar sequências de interacções que 

podem ser reutilizadas ou partilhadas com outros utilizadores. 

O ActionShot permite a gravação de interacções de utilizadores num navegador web de uma forma muito mais 

detalhada do que os sistemas de histórico convencionais. Fornece uma interface para exploração do histórico e a 

possibilidade de reutilizar sequências de interacções. A possibilidade de partilhar os locais web e os vários modos de 

visualização do histórico são os pontos fortes deste sistema. A lista de interacções pode ser muito confusa, agrupar as 

interacções por conjuntos principais seria uma boa ideia. 
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Figura 23. A interface do Actionshot embebida numa janela do navegador Firefox. 

2.1.21. YouPivot: improving recall with contextual search 

Existem diversas actividades secundárias que um utilizador pode estar a fazer durante a sua navegação web, como 

por exemplo ouvir música, que podem ajudar o utilizador a lembrar-se de um determinado assunto que este queira 

encontrar. Este tipo de pistas pode ajudar o utilizador de uma forma especial a encontrar algum ficheiro pretendido 

por exemplo, é este o objectivo descrito neste artigo através da ferramenta YouPivot [Hailpern11]. 

O YouPivot consegue registar vários tipos de actividade do utilizador como por exemplo a visualização de um 

vídeo ou até actividades externas como reuniões. Esta ferramenta permite também depois relacionar o intervalo 

temporal em que estas actividades ocorreram com outras actividades que tenham ocorrido aproximadamente no 

mesmo período de tempo. É possível seleccionar um intervalo temporal personalizado através da barra superior no 

YouPivot. 

Este sistema possui ainda outro gráfico que possui várias tarefas realizadas pelo utilizador representadas por 

diferentes cores, em que o seu tamanho varia de acordo com o tempo despendido pelo utilizador em cada tarefa. A 

cor de cada actividade é gerada de acordo com a cor predominante do ícone da respectiva actividade. Ao passar com 

o ponteiro do rato por cima de cada actividade neste gráfico, é destacada, por baixo, a respectiva actividade na lista 
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do histórico em diferentes períodos de tempo. Do lado esquerdo da interface do YouPivot existem duas áreas com 

ícones e palavras-chave das actividades, em que o seu tamanho e opacidade variam de acordo com o número de 

ocorrências num determinado período de tempo. 

 

Figura 24. A) Caixa de procura B) Selector de data C) Lista de fontes representada por ícones cuja opacidade é baseada na 

frequência da sua ocorrência no respectivo período de tempo de visualização D) Ordena os elementos do histórico por tipo ou 

cronologicamente E) Lista de palavras-chave cuja opacidade e tamanho é baseada na frequência da sua ocorrência em elementos 

do histórico no respectivo período de tempo de visualização F) Botão para criar TimeMarks G) Visualização 24 horas H) 

Visualização detalhada e modelada das actividades I) Visualização detalhada e não-modelada das actividades J) Lista do histórico 

 

O YouPivot usa um sistema de armazenamento do Google chamado AppEngine. Este sistema fornece uma 

autenticação segura através da conta do Google, bem como um armazenamento baseado na nuvem e uma 

arquitectura dinâmica e rápida. A vantagem de haver um armazenamento baseado na nuvem é que o utilizador pode 

usar vários computadores diferentes e enviar toda a informação para um repositório central. 

Um estudo realizado demonstrou que os participantes foram mais rápidos a identificar locais web, e para este 

método preferiram usar o YouPivot em vez das ferramentas actuais de histórico. O ponto forte mais evidente é a 

disponibilização de várias funcionalidades que ajudam ao utilizador a recordar de um local web específico. Para quem 

prefira um sistema de histórico mais simples e rápido, este pode não ser o sistema ideal. As várias funcionalidades 

disponíveis podem confundir os utilizadores. 
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2.2. Discussão dos trabalhos 

Vimos 21 trabalhos e identificámos estes critérios relevantes para o nosso trabalho: 

 Thumbnails: o trabalho apresenta pequenas imagens que dão uma referência visual da estrutura da página 

a que estão associadas; 

 Exibição gráfica: em vez de mostrar uma lista textual para o histórico, por exemplo, apresenta um cenário 

gráfico com o mesmo objectivo; 

 Estrutura em árvore: com esta característica o trabalho apresenta a estrutura da sessão de navegação em 

árvore, facilitando a compreensão do mesmo; 

 Zoom: com esta funcionalidade o utilizador pode ampliar ou reduzir o tamanho da imagem; 

 Procura: o trabalho dispõe de uma área onde se pode pesquisar através de palavras-chave; 

 Categorias: o trabalho divide as páginas guardadas em diversas categorias, tais como música, artes ou 

desporto; 

 Navegação personalizada: o trabalho possui algum modo personalizado para o utilizador explorar o 

histórico; 

 Estatísticas: o trabalho reúne estatísticas de navegação do utilizador; 

 Escalabilidade: é a capacidade do trabalho se adaptar de acordo com a dimensão de informação reunida. 

Se o trabalho reunir muita informação então tem que mostrar essa informação de uma forma adequada; 

 Informação usada: é a variedade de informação que o trabalho usa para apresentar o histórico e outros 

mecanismos ao utilizador. 

Estes critérios foram determinados de acordo com a sua importância para o nosso trabalho. São as características 

mais evidenciadas e descritas ao longo dos vários trabalhos que analisámos e que descrevemos anteriormente. Estão 

relacionadas com a visualização e organização de informação, principalmente. Existem também características que 

são especialmente relevantes para o tema do nosso projecto, como a escalabilidade e a informação usada, porque são 

pontos fulcrais onde o projecto vai assentar e serão requisitos fundamentais para o seu funcionamento. 
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Tabela 1. Lista de características dos trabalhos 

 Thumbs Exib. 

Gráfica 

Estrut. 

Árvore 

Zoom Procura Cats. Navegação 

Persistente 

Estatísticas  Escala

bilidade 

Infor. 

contextual 

Webview X  X X       

Domain Tree 

Browser 

X X X X       

YouPivot  X   X  X  X X 

[Hasan95]  X X        

Bookmap X X  X  X X    

PadPrints X X X X       

[Kaasten01] X   X     X  

Zoomable 

browser 

  X X       

Eyebrowse        X X  

ActionShot X     X X  X  

WebScout X X X        

[Nadeem01] X X X        

Tree 

Trailblazer 

X  X        

Webviz  X    X   X  

History-

centric 

browsing 

X X  X X  X  X  

[Tiernan03]         X  

[Vullemot08]  X  X   X    

Contextual 

Web History 

X    X    X  

Footprints           

[Yoong-

En07] 

X        X  

Lifestream X X  X X X X   X 
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Depois de uma rápida comparação entre todos os trabalhos repara-se que a funcionalidade mais implementada 

por eles consiste na apresentação de um thumbnail associado a cada página web, com o objectivo de facilitar ao 

utilizador a procura da página. A maioria dos trabalhos afirma que numa lista textual, como por exemplo o histórico 

dos navegadores web, torna-se difícil a procura por um determinado item, adoptando por isso o uso de thumbnails. 

Uma referência visual ajuda o utilizador a lembrar-se de uma melhor forma de algum aspecto do que apenas uma 

referência textual. Muitos dos trabalhos fazem referência à revisitação de locais web, afirmando que os navegadores 

web tinham problemas de usabilidade neste assunto. Foi com base neste tema que foram apresentados sistemas que 

melhoram o nível de usabilidade dos utilizadores, alguns comprovados por testes. Outro objectivo pretendido pelos 

autores dos trabalhos foi fornecer algum tipo de contexto sobre a navegação actual dos utilizadores, por exemplo, 

que páginas tinham visitado na sessão actual, em que domínio se encontravam naquele momento, entre outros. A 

solução mais usada para resolver esta questão foi o uso de esquemas que representavam a navegação do utilizador, 

através de estruturas em árvore ou listas ordenadas por um determinado critério. 

Ao longo da listagem dos trabalhos nota-se que os autores têm tentado criar novas funcionalidades para ajudar o 

utilizador a revisitar os locais web ou a dar contexto à sua navegação. Os primeiros trabalhos da listagem, 

nomeadamente [Hasan95] e [Cockburn99a], fornecem poucas características de apoio, centrando-se apenas no 

objectivo principal, ou seja, neste caso mostrar o histórico. Outros trabalhos mais recentes como [Zhou08] ou 

[Hailpern11] disponibilizam um grande número de funcionalidades para efectuar a revisitação, como por exemplo o 

contexto em que o utilizador se encontrava quando visitou a página. 

Alguns trabalhos tentam apresentar a informação de uma forma inovadora, para que esta não seja sempre 

apresentada em forma de lista por exemplo. Os trabalhos que mais se destacam nesta ideia são [Reiss05], [Zhou08] e 

[Vullemot08]. No primeiro trabalho, a informação é apresentada de uma forma bastante diferente dos restantes 

trabalhos, é apresentada em forma de círculos, que embora possa mostrar muita informação também se torna 

complicado para os utilizadores. No segundo trabalho, a autora afirma que a melhor interface para o utilizador é não 

haver interface, ou seja, se o componente de interface for dominante no ecrã, então vai distrair os utilizadores e 

reduzir a sua eficiência no trabalho. É sobre esta base que o trabalho Lifestream se baseia. Por exemplo ao arrastar 

um local web para a parte superior do navegador, esse local é adicionado aos marcadores, onde não existe qualquer 

indício que seja naquela área que se adicionem as páginas aos marcadores. No último trabalho, o histórico aparece 

como um “planeta” virtual onde cada local web é representado por um país ou cidade. Cada transição entre as 

páginas é apresentada por uma linha entre as cidades e o utilizador pode arrastar a superfície do mapa para se mover 

entre os diferentes locais. 

Em termos de escalabilidade, o que importa é o quão bem vai um trabalho se adaptar de acordo com a quantidade 

de informação armazenada ao longo do tempo. Por exemplo trabalhos que usam um sistema de grafos para 

apresentar a informação não serão muito escaláveis porque com o número de horas que hoje em dia se passa a 

navegar pela internet, o tamanho do grafo iria ser excessivamente grande. Na altura em que os trabalhos 

[Hightower98], [Gandhi00] e [Milic-Frayling03], por exemplo, foram criados não se supunha que a internet passasse 

a ser tão utilizada como é hoje em dia. Quando se está a criar uma ferramenta deste tipo, convém pensar em termos 

de escalabilidade para que no futuro não haja muitos problemas de acordo com a quantidade de informação 

armazenada. 
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Quanto ao tópico “informação usada”, o ponto fundamental neste assunto é que tipo de características os 

trabalhos usam para mostrar os locais web guardados no histórico ao utilizador, por exemplo. Enquanto o utilizador 

navega pela internet pode estar a fazer outras actividades ou estar associado a um determinado acontecimento, por 

exemplo, pode estar a ouvir uma determinada música ou pode estar a chover naquele momento. Foi isto que se 

pretendeu procurar na comparação dos trabalhos. Os trabalhos que implementaram esta funcionalidade de uma 

melhor forma foram [Hailpern11] e [Zhou08]. Quanto mais variedade e melhor relevância de informação estiver 

associada a uma determinada referência, melhor será a imagem mental que o utilizador terá dessa referência. 

Conclui-se portanto que, apesar das tentativas feitas ao longo dos anos, nenhuma das soluções existentes 

implementa completamente o uso das características referidas anteriormente. O trabalho [Hailpern11] é escalável 

mas não implementa thumbnails na sua lista de locais. [Zhou08] aproxima-se bastante do sistema desejado mas não 

escala bem na visualização do histórico pois para se ver ao nível dos anos torna-se complicado. Vamos por isso 

apresentar o sistema implementado por nós que possui as principais funcionalidades descritas neste capítulo e através 

delas ajuda o utilizador a procurar a informação que deseja no histórico de navegação web. 
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3. O HistVis 

Vamos agora descrever em mais detalhe o trabalho efectuado que consiste num mecanismo que cria uma forma 

mais eficaz de usar o histórico dos navegadores web recorrendo a técnicas de visualização. Iremos de seguida 

apresentar alguns requisitos fundamentais para uma boa interacção com o utilizador e que lhe permita navegar pela 

informação apresentada de uma forma eficaz e simples. Os sistemas de histórico actuais não possuem um bom 

mecanismo de pesquisa e apresentação de informação baseando-se principalmente em mostrar listas textuais de 

URL’s ao utilizador, o que não é muito agradável e eficaz para com este. O sistema que nós criámos pretende 

melhorar o uso do histórico por parte do utilizador através de técnicas de visualização. Com base nos nossos 

objectivos e nos trabalhos analisados no capítulo anterior foi-nos possível identificar os principais requisitos que uma 

boa solução para um sistema deste tipo deve ter. 

Um ponto importante sobre a interface com o utilizador foi como mostrar informação dependente do tempo. 

Dado que o histórico do utilizador vai ganhando informação ao longo do tempo em que este navega pelos locais 

web é também necessário alguma forma de mostrar essa informação de acordo com o tempo decorrido. Isto tem ser 

feito de uma forma que transmita ao utilizador que está a percorrer o histórico ao longo do tempo. O utilizador pode 

ter a opção de escolher e ajustar o intervalo temporal que quiser para explorar mais facilmente o seu histórico de 

navegação. 

Também foi mostrado anteriormente que uma referência visual, tal como uma imagem, ajuda de uma 

melhor forma os utilizadores a lembrarem-se de um determinado contexto em vez de apenas referências 

textuais. Os utilizadores associam principalmente um local web às suas cores e à sua estrutura visual, sendo assim 

mais fácil recordarem-se usando thumbnails e ícones. Outro aspecto relacionado com esta tema é que normalmente 

hoje em dia cada local web implementa na sua estrutura a sua imagem de marca e é imediatamente conhecido por 

essa imagem. Por exemplo o Facebook é conhecido principalmente pela sua cor azul e pela timeline apresentada no 

meio da página ou o YouTube que apresenta os thumbnails para os vários vídeos expostos. 

Outro requisito importante é como criar um sistema que tenha uma boa escalabilidade pois poderia haver o 

problema do sistema crescer muito sem estar preparado para resolver casos de falta de espaço ou poder originar 

problemas na sua estrutura, por exemplo. São necessárias técnicas para prevenir o sistema de funcionar mal no caso 

de existir demasiada informação para apresentar. O sistema tem de estar preparado para por exemplo receber e 

apresentar centenas de visitas a locais web por dia. 

Um aspecto fundamental para o nosso sistema é o utilizador poder filtrar a informação apresentada. Como o 

objectivo deste sistema é mostrar o histórico do utilizador tem que existir uma funcionalidade para poder filtrar de 

entre todos os domínios apresentados. Depois do termo de procura inserido é necessário separar os itens 

correspondeste com esse termo dos restantes através de técnicas de visualização com o objectivo do utilizador poder 

diferenciar facilmente estes itens. 

Também é necessário algum mecanismo para recolher a informação de histórico do utilizador de uma forma 

automática. O utilizador ao navegar pelos locais web vai deixando um registo de informação que é depois 

necessário recuperar pelo sistema que implementámos. 
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Estes são alguns dos requisitos para o correcto funcionamento do nosso sistema e iremos nos próximos capítulos 

descrever as soluções encontradas por nós para corresponder com estes requisitos. 

3.1. Arquitectura do Sistema 

A arquitectura do nosso sistema divide-se de um modo simples em duas partes, o backend e a interface com o 

utilizador. Como os nomes indicam estas duas partes funcionam em duas zonas distintas, o backend opera afastada do 

contacto com o utilizador e a interface é a ligação entre o backend e o próprio utilizador através da apresentação de 

informação e mecanismos de input. 

 

Figura 25. Arquitectura do HistVis 

 

Dado o requisito deste sistema de recolher a informação de histórico automaticamente e apresenta-la ao utilizador 

foram encontradas várias hipóteses: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, entre outros. Cada uma 

destas opções tinha vantagens e desvantagens que apresentamos de seguida:  

 O Google Chrome tem como vantagens ser seguro, simples, oferecer um bom suporte aos programadores 

para esta plataforma e ser um dos navegadores web mais usados actualmente. Como desvantagens 

existem a falta de funcionalidades no histórico e o uso de muita memória RAM. 

 Para o navegador web Mozilla Firefox, este tem uma boa segurança, oferece facilidade em criar extensões e 

é personalizável. Como desvantagens ocupa muita memória RAM e incompatibilidade com alguns locais 

web. 

 No Internet Explorer temos como vantagens o facto de já vir integrado com o sistema operativo Windows 

e compatibilidade com a maioria dos locais web. Por outro lado este navegador é lento comparado com 

outros navegadores, não oferece um grande suporte a programadores que queiram criar extensões e 

contém alguns problemas de segurança. 

Acabámos por escolher o Google Chrome devidos às principais razões de ser um dos navegadores web mais 

utilizados actualmente e oferecer um bom suporte aos programadores de extensões e aplicações. Este navegador 

possui uma API que permite, de uma forma simples, recolher a informação de histórico do utilizador. 

Procurámos primeiro como era o funcionamento do desenvolvimento de add-ons e que informações a Google 

disponibilizava aos seus programadores. Existem três tipos de add-ons que se podem fazer para o Chrome: temas, 

extensões e aplicações. Os temas não eram o pretendido por nós porque apenas modificam o aspecto do navegador. 

Entre as aplicações e as extensões foi decidido usar uma extensão pois oferecia o efeito desejado por nós que se 

resume em carregar num botão mostrado na parte superior direita do navegador web, o que abre automaticamente 

uma aba com a apresentação do histórico. 
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3.2. Interface 

Em relação à interface com o utilizador o aspecto mais importante é a apresentação do histórico, esta informação 

é criada ao longo do tempo através da navegação web. Como era necessário apresentar informação dependente do 

tempo resolvemos criar uma timeline vertical que mostra o histórico do utilizador ao longo do tempo, esta solução é 

actualmente observada noutras ferramentas como o Facebook (Facebook.com), o TimeGlider (timeglider.com) ou o 

Twitter (Twitter.com). De acordo com o intervalo temporal especificado a timeline vai ser maior ou menor em termos 

de comprimento. Vamos de seguida apresentar uma explicação sobre os principais aspectos da estrutura do HistVis e 

posteriormente iremos entrar em mais detalhe em alguns destes aspectos. 

3.2.1. Organização Geral 

Quando o utilizador abre o HistVis é mostrada a última semana do seu histórico. Escolhemos mostrar este 

período temporal pois é um intervalo relativamente curto e recente e assim este consegue verificar imediatamente 

alguma informação dentro da última semana. Uma das primeiras coisas que reparamos quando olhamos para a 

interface é a quantidade de diferentes cores mostradas na timeline. Cada cor representa um determinado domínio e 

cada domínio tem sempre a mesma cor. Através deste sistema de cores podemos reparar se existe algum domínio 

que tenha sido visitado mais vezes, por exemplo na Figura 26 notamos imediatamente que o local web do Instituto 

Superior Técnico foi o mais visitado na última semana, assim como o local web YouTube foi bastante visitado 

também. 

 

Figura 26. Imagem inicial da interface 

 

Para sabermos mais detalhes sobre os locais web incluídos num determinado domínio da timeline podemos clicar 

nessa barra e a aba lateral é aberta. Na Figura 27 podemos observar um domínio que foi clicado pelo utilizador, 

ficando a respectiva barra com um rebordo vermelho e a aba aberta a mostrar os locais web visitados pelo utilizador. 

Através do rebordo vermelho o utilizador sabe qual a barra onde clicou e não perde este contexto. Se a barra onde o 

utilizador clicou já estava seleccionada então o rebordo é removido e o domínio em questão deixa de estar 

seleccionado. 

Neste caso existem cinco locais web que foram visitados todos no mesmo intervalo de 15 minutos pois apenas 

existe uma barra a mostrar as horas e minutos em que os locais se inserem. Outro aspecto que é visível nesta figura é 

o destaque de todos os domínios “Blitz.sapo.pt” presentes na timeline, embora os outros não tenham uma área tão 
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grande como o que está seleccionado. Com este aspecto o utilizador consegue ter uma ideia rápida sobre se este 

domínio foi muito visitado no histórico recente. 

 

Figura 27. Aba Lateral 

 

Dado que poderia haver domínios que tivessem um número muito reduzido de visitas em relação a outros do 

mesmo instante temporal, que tivessem uma área demasiado pequena para ser mostrada na timeline ou contando que 

um dos requisitos deste sistema era que fosse escalável, decidimos agrupar este tipo de domínios numa única barra. 

Através deste agrupamento não iria haver um conjunto de domínios com uma área tão pequena que não se 

conseguiriam distinguir uns dos outros. Assim em vez destes é mostrada uma barra maior com a área de todos estes 

domínios somada e o utilizador consegue verificar quais os domínios contidos neste grupo ao clicar nela. Na Figura 

28 podemos ver um histograma aberto na aba lateral em que o tamanho das barras de cada domínio varia de acordo 

com o número de visitas e estão ordenadas por este número. Desta forma os domínios que estiverem em cima são 

aqueles que tiveram mais visitas e podem interessar mais ao utilizador. Do lado esquerdo estão os nomes dos 

domínios e do lado direito estão o número de visitas. 

 

Figura 28. Histograma 

 

Um dos requisitos verificados foi existir um sistema de procura para que o utilizador conseguisse pesquisar por 

um determinado domínio. Este sistema de procura funciona simultaneamente em toda a timeline destacando todos os 

domínios que correspondam com a palavra inserida e desfocando os restantes. Um exemplo desta funcionalidade 

pode ser visto na Figura 29 onde se pesquisou pelo domínio “www.youtube.com”. No lado superior direito foi 

adicionado um filtro com a palavra pesquisada, isto ajuda o utilizador a ter uma noção das procuras efectuadas e é 

também possível remover estes filtros, o que retira o foco na timeline às barras correspondentes. 
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Figura 29. Função de procura 

 

Neste sistema de procura existe um mecanismo de auto-sugestões que mostra ao utilizador uma lista de palavras 

enquanto este está a escrever que correspondem com o texto escrito, como se pode observar pela Figura 30. Todas 

estas sugestões tinham sido guardadas anteriormente quando cada domínio foi adicionado à timeline, ou seja, todos os 

nomes dos domínios inseridos na timeline estão disponíveis para serem apresentados ao utilizador como uma sugestão 

de procura. 

 

Figura 30. Sugestões de palavras na procura 

 

No lado superior esquerdo deste sistema podem ser vistos vários botões, entre eles estão três que permitem ao 

utilizador alterar o tipo de visualização temporal da timeline. É possível escolher o modo de dia, mês ou ano. O modo 

de dia já foi apresentado nas figuras anteriores e é o modo de visualização por defeito mostrado ao utilizador. O 

modo de mês e ano agrupam todos os domínios por esses instantes temporais e permitem apresentar ao utilizador 

um conjunto de informação mais compacto. As vantagens destes modos são o HistVis ter uma forma de escalar bem 

a informação apresentada e o utilizador ter a hipótese de saber rapidamente qual o domínio que visitou mais vezes 

num mês ou ano. Por exemplo na Figura 31 o domínio mais visitado em todos os meses foi o local web do Instituto 

Superior Técnico. Em relação aos domínios que tenham uma largura demasiado pequena para serem mostrados na 

timeline, têm o mesmo resultado já explicado anteriormente, são agrupados e depois é possível abrir a lista destes na 

aba lateral. 
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Figura 31. Modo de visualização por mês 

 

Na Figura 32 podemos observar o mesmo histórico apresentado nas figuras anteriores mas no modo de ano. 

Neste modo todo o histórico seleccionado pelo utilizador é agrupado por ano, o que significa que existe muita 

informação numa área pequena. Isto pode ser especialmente útil para o utilizador caso ele queira fazer uma lista dos 

domínios mais visitados do seu histórico. 

 

Figura 32. Modo de visualização por ano 

 

Para que fosse possível ao utilizador verificar imediatamente qual o dia, mês ou ano com mais visitas sem ter que 

estar a contar este número manualmente domínio a domínio, decidimos implementar a possibilidade de alterar o 

modo de apresentação do histórico ao utilizador. É possível alterar o tamanho das barras de acordo com o número 

de visitas total, pode-se observar um exemplo desta situação na Figura 33. Na figura mencionada existe uma barra 

que contém o maior número de visualizações do histórico mostrado ao utilizador e portanto esta é a barra maior cujo 

comprimento termina na extremidade direita da timeline, as outras têm o comprimento calculado de acordo com o 

número de visitas em percentagem em comparação com a barra maior. A vantagem deste aspecto é o utilizador saber 

imediatamente qual o instante temporal que teve mais ou menos visitas de acordo com o tamanho das barras. É ao 

mesmo tempo uma timeline do histórico mas também um gráfico de barras vertical. 

 

Figura 33. Visualização do histórico no modo absoluto 

 

Outro aspecto parecido com o anteriormente explicado é o modo de visualização logarítmico que permite alterar 

o tamanho das barras de cada domínio de uma perspectiva linear para uma logarítmica. Esta opção pode ser 

especialmente útil para combinar com o modo de visualização absoluto porque caso exista uma diferença de visitas 
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muito grande entre os locais web dos diferentes dias, meses ou anos, com esta opção deixa de haver e a diferença fica 

menos notória. Num caso específico podemos supor que em dois dias, um desses dias contém 100 visitas no total e 

o outro apenas 5 visitas. Como podemos imaginar a diferença vai ser enorme tendo uma barra um grande 

comprimento e a outra um comprimento reduzido. Através deste modo de visualização esta diferença irá ficar mais 

esbatida e o comprimento de cada barra irá ficar mais próximo um do outro. 

 

Figura 34. Visualização do histórico no modo logarítmico 

 

3.2.2. A escolha das cores 

Visto que a visualização de informação é um requisito importante para o nosso sistema e que havia a necessidade de 

diferenciar cada domínio de uma forma fácil para o utilizador pois poderiam existir bastantes domínios próximos uns 

dos outros, decidimos que cada domínio teria uma cor diferente. Este sistema de cores é útil pois ajuda o utilizador a 

ter uma percepção mais rápida sobre que domínio é representado por uma determinada barra, tendo em conta que 

cada domínio tem a sua própria cor e com o passar do tempo o utilizador começa a lembrar-se qual o domínio que 

cada cor representa, e outra das vantagens é ter uma noção sobre se o utilizador visitou muito ou pouco um 

determinado domínio, isto através de uma visão geral sobre a timeline o utilizador consegue ver se existe uma grande 

quantidade de uma certa cor ao longo do tempo. 

A ideia inicial para a escolha da cor de cada domínio era usar o ícone que aparece no meio da barra e seleccionar 

a cor predominante desse ícone para que as duas cores fossem relacionadas. Para isto pretendíamos percorrer o ícone 

pixel a pixel e guardar a cor de cada um. No fim iríamos ver qual a cor que aparecia mais vezes e seria essa a cor da 

barra. No entanto por motivos de segurança do navegador web não foi possível efectuar este processo, o ícone 

pertencia a um local externo e para fazer isto as imagens tinham que estar armazenadas localmente. A solução 

encontrada foi gerar a cor com base no nome do domínio. 

O cálculo da cor de cada domínio assenta em dois pontos, o primeiro está relacionado com o branding de cada 

local web, ou seja, normalmente cada produto inclui no seu aspecto uma imagem de marca que as diferencia das 

outras e faz com que os clientes fiquem com essa imagem na sua memória. Para que os utilizadores do nosso sistema 

usem esta ideia na visualização da timeline foi decidido implementar também um esquema de cores relacionado com o 

branding dos principais locais web actuais. Desta forma o utilizador consegue associar mais facilmente uma 

determinada cor com um determinado local web pois esta cor faz parte da sua imagem de marca. Para o nosso caso 

identificámos os principais locais web actuais através do seu nível de popularidade e retirámos o valor textual que 

representa a cor mais saliente de cada local web no formato hexadecimal, isto através de uma ferramenta de edição 
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de imagens. De seguida criámos uma tabela que guarda para cada domínio a respectiva cor recolhida anteriormente. 

Por fim no momento em que se calcula a cor do domínio é primeiro verificado se o nome do domínio se encontra 

nesta tabela e em caso afirmativo usamos o valor da cor para a respectiva barra. 

O segundo ponto diz respeito ao cálculo da cor dos domínios para os locais web que não estão inseridos neste 

esquema de branding. Como não era possível retirar o valor da cor de cada domínio existente apenas tirámos dos mais 

populares actualmente, para os restantes uma cor aleatória é gerada com base no uso de uma função que cria uma 

hash numérica. Esta função usa o nome do domínio para criar um número para cada posição do modelo de cores 

RGB: vermelho, verde e azul, que representa o valor da cor da barra e será sempre igual para o mesmo nome. Para 

diferenciarmos cada posição do RGB adicionámos as palavras “red”, “green” e “blue” no fim do domínio. Com esta 

técnica garantimos que cada domínio terá sempre a mesma cor independentemente da altura da utilização ou do 

histórico do utilizador. Uma vantagem desta técnica é que o utilizador ao longo do tempo associa um determinado 

domínio que visite mais vezes a uma cor e então associa mais rapidamente a cor ao domínio certo. 

Outro aspecto a ter em conta foi separar cada domínio com um traço preto pois poderia existir o risco de ficarem 

dois domínios com a cor muito parecida o que iria confundir o utilizador. 

3.2.3. Características das barras 

O comprimento de cada domínio não está definido ao acaso, vai depender do número de visitas total do 

respectivo domínio daquele dia, mês ou ano, que depois será calculado para o valor em percentagem de acordo com 

o número de visitas da linha total. Para este cálculo usamos uma regra de três simples que usa como variáveis o 

número total de visitas de um dia, mês ou ano completo, e o número de visitas do domínio em questão. Previamente 

todos os locais web visitados num determinado instante temporal (dia, mês ou ano) são percorridos e para cada 

domínio é contado o número de ocorrências ou visitas. Isto fica guardado numa tabela onde se irá mais tarde buscar 

estes valores para calcular o valor em percentagem do comprimento da barra. 

Estas barras foram implementadas com um certo tipo de características visuais, em que se destacam as seguintes: 

 A altura da barra, que é a mesma da respectiva data que se encontra do lado esquerdo, 25 pixéis. Foi 

decidido usar este valor pois através de várias tentativas verificou-se que um valor maior dava uma altura 

desnecessariamente elevada para o fim que era pretendido e ocupava muito espaço no ecrã; 

 O tipo do display que foi definido a inline-block pois tinha o resultado pretendido. Em comparação com 

outros tipos de display este foi o mais adequado, por exemplo o tipo block deixava apenas colocar uma barra 

por linha e o tipo inline não ficava com a dimensão pretendida. Com o inline-block as barras ficavam 

empilhadas verticalmente umas a seguir às outras; 

 Um traço do lado direito da barra de forma a distinguir uma barra da seguinte. Este traço é definido com a 

cor preta e tem 2 pixéis. 

Estes domínios encontram-se também ordenados por número de visitas do lado esquerdo para o lado direito, 

desta forma o utilizador consegue perceber rapidamente quais os locais web em que teve maior actividade, e saber se 

por exemplo existe algum padrão de locais web visitados entre vários dias diferentes. 

De forma a facilitar a apresentação de informação sobre os domínios ao utilizador foi decidido que ao se passar o 

ponteiro do rato por cima da barra um menu é mostrado que indica o nome do domínio, a data da visita e o número 
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de visitas. Esta característica é útil pois mostra ao utilizador imediatamente algumas informações importantes do 

domínio sem este ter que estar a clicar em vários sítios ou a procurar em partes da ferramenta muito afastadas. Um 

exemplo desta funcionalidade pode ser visto na Figura 35. 

 

Figura 35. Menu sobre o domínio 

 

3.2.4. A aba lateral 

De modo a ser possível visualizar os detalhes de um determinado domínio implementámos uma aba lateral que 

pode ser aberta ou fechada quando quisermos através do botão existente no lado direito. Dentro desta aba existe 

uma sub-timeline horizontal e outra vertical. A horizontal serve para mostrar ao utilizador qual a altura do dia, mês ou 

ano em que as visitas do domínio em que clicou ocorreram estando o utilizador a olhar para uma imagem completa 

desse instante temporal, ou seja, o dia, mês ou ano completos (Figura 36, Figura 37 e Figura 38). A forma de 

representar estas visitas é através de um traço na sub-timeline horizontal no sítio correspondente ao seu instante 

temporal. Para definirmos o sítio correcto multiplicamos a largura completa da sub-timeline pelo instante temporal e de 

seguida dividimos por 24 caso seja o modo dia, por 31 caso seja o modo de mês, ou por 12 caso seja o modo de ano. 

 

Figura 36. Timeline horizontal para o modo de dia 

 

Figura 37. Timeline horizontal para o modo de mês 

 

Figura 38. Timeline horizontal para o modo de ano 
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Um exemplo da utilização desta timeline pode ser visto na Figura 39, onde foram seleccionados vários domínios do 

mesmo dia e para cada domínio são mostrados traços na posição referente às horas de visita do utilizador. 

 

Figura 39. Exemplo de traços mostrados na sub-timeline horizontal 

 

A sub-timeline vertical mostra ao utilizador em detalhe a altura temporal em que os locais web foram visitados 

através de duas colunas e no meio uma barra que mostra todos instantes temporais em que houve visitas e para a 

área de cada instante são agrupados os respectivos locais web. É também nesta aba que é possível visualizar o 

histograma associado a um grupo de domínios da timeline principal. 

Tendo em conta que poderiam existir muitos locais web com horas de visita diferentes e para que não 

mostrássemos todas estas horas na sub-timeline vertical, decidimos agrupar todos os locais web em intervalos de 15 

minutos para o modo de visualização dia. De acordo com a hora do local web este iria ficar inserido num 

determinado intervalo e evitar desta forma a apresentação excessiva de datas. Primeiro percorremos um ciclo de 96 

iterações, que é a quantidade de grupos de 15 minutos existentes num dia e fomos somando o valor 0.25 a cada 

iteração. Desta forma apenas precisávamos de verificar se cada hora e minutos se encontravam entre a iteração actual 

e a próxima iteração (iteração actual + 0.25), conseguíamos executar esta verificação pois os minutos já tinham sido 

convertidos para um valor de 0 a 100 anteriormente. 

Visto que não pretendíamos adicionar todos os intervalos de 15 minutos à sub-timeline vertical pois poderiam 

existir bastantes intervalos vazios, adicionamos apenas os intervalos onde existiu actividade do utilizador. Para 

espaçar cada intervalo caso estes não sejam seguidos usamos uma barra que mostra três pontos na vertical, este 

caracter tem o nome de “vertical ellipsis” e pode ser observado na Figura 40. 

 

Figura 40. Vertical Ellipsis 
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Além deste caracter ser adicionado entre intervalos não seguidos é também adicionado no princípio e fim da barra 

total. Isto serve para demonstrar ao utilizador que existe um conjunto de tempo sem actividade e é uma transição 

entre duas alturas temporais diferentes. Algumas das características CSS destas barras são as seguintes: 

 Para a barra com os três pontos a altura tem 30 pixéis, enquanto para a barra em que houve actividade 

do utilizador a altura vai depender do número de locais web mostrados nesse instante, de acordo com 

este número a altura vai ser multiplicada por 45 pixéis, por exemplo se houver apenas um local web 

visitado nesse instante a altura da barra vai ser de 45 pixéis; 

 A cor de fundo vai depender da cor do domínio clicado na timeline principal, que tinha sido guardada 

anteriormente. Ao ficar com a mesma cor o utilizador associa mais facilmente esta visualização ao 

domínio em questão. De forma a facilitar a compreensão do utilizador por esta sub-timeline vertical 

decidimos variar a opacidade da barra de acordo com o número locais web visitados num determinado 

instante, ou seja, quanto mais actividade um intervalo tiver mais escura será a sua cor de fundo, como se 

pode verificar na figura Figura 41; 

 Um traço na parte de cima e na parte de baixo das barras de forma a separar cada uma. 

Dado que poderia haver um número elevado de locais web visitados agrupados num determinado domínio e de 

forma a compactar esta informação num espaço mais pequeno, decidimos mostrar esta informação em duas timelines. 

Com estas duas timelines se existir mais que um local web no mesmo instante temporal então a informação de cada 

local web é adicionada alternadamente numa timeline e depois na outra, para este cálculo verificamos se o resto da 

divisão de cada posição do ciclo por dois é zero ou não. As informações que estão juntas a cada local web são o 

título, a identificação temporal e um thumbnail com a estrutura da página. 

Para que os utilizadores pudessem observar com mais detalhe os thumbnails dos locais web decidimos adicionar 

uma funcionalidade que permite aumentar o tamanho destes por três vezes quando se passa com o ponteiro do rato 

por cima. Desta forma o utilizador consegue visualizar melhor a estrutura da página. Para implementarmos esta 

característica pegamos na instância do thumbnail e quando o ponteiro do rato passa por cima o tamanho do texto é 

definido para 150% e as dimensões da imagem são multiplicadas por três. Quando o ponteiro do rato é desviado 

estas características são definidas com o seu valor original. Foi decidido multiplicar o valor do tamanho dos 

thumbnails por três pois é um valor razoável a dar ao tamanho da imagem e não era necessário que este fosse um valor 

superior. 

Neste capítulo analisámos os principais pontos da interface do nosso sistema. Os principais aspectos na nossa 

interface são os locais web agrupados por domínio, a possibilidade de abrir estes locais web na aba lateral e 

analisarmos com mais detalhe a altura em que foram visitados, a possibilidade de procurar por uma determinada 

palavra e evidenciar os resultados correspondentes na timeline, e por fim os diferentes modos de visualização do 

histórico. Através de todas estas funcionalidades descritas anteriormente o sistema HistVis oferece um grande leque 

de técnicas de visualização com o fim de ajudar o utilizador a encontrar a informação que procura no histórico. 
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Figura 41. Opacidade da cor na timeline vertical 
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3.3. Backend 

Em relação às operações efectuadas em background a principal ideia resume-se à recolha do histórico do 

utilizador através da API do Google Chrome. Uma API indica como alguns elementos de software devem comunicar 

com outros, ou seja, através de métodos fornecidos por um sistema conseguimos interagir com funções internas 

desse sistema e retirar informações. Para isto usámos a API do histórico, que possibilita adicionar, remover e 

questionar páginas visitadas no histórico do navegador web. Existem vários métodos disponíveis nesta API, entre os 

quais: 

 Search; 

 GetVisits; 

 AddUrl; 

 DeleteUrl; 

 DeleteRange; 

 DeleteAll; 

De acordo com a informação disponibilizada sobre cada método concluímos que o mais adequado para o nosso 

trabalho seria usar o método Search. Este método permite procurar por locais web visitados que se relacionem com 

uma determinada string, embora também se possa deixar esta informação em branco para apresentar todos os 

resultados disponíveis. Através deste método conseguimos obter os seguintes dados: 

 Identificador de cada item; 

 O endereço do local web visitado pelo utilizador; 

 O título da página visitada; 

 Quando foi a página visitada pela última vez; 

 O número de visitas à página pelo utilizador; 

 O número de visitas à página pelo utilizador através da inserção manual do endereço na barra de endereços. 

Estes dados depois de retirados pela API do Chrome são apresentados ao utilizador através de uma estrutura de 

dados array multidimensional, em que cada posição contém as informações descritas anteriormente para cada sítio 

visitado pelo utilizador. Posteriormente podemos retirar todas estas informações do array através de um ciclo.  

3.3.1. Tratamento dos dados de histórico do utilizador 

A primeira operação que executámos foi ordenar todos os dados recolhidos da data mais antiga para a data mais 

recente, desta forma tínhamos a certeza que os dados se encontravam correctamente ordenados com o fim de os 

mostrar também desta forma ao utilizador na timeline. 

Como os dados que mostram a altura em que a página foi visitada pela última vez encontram-se em milissegundos 

tivemos que criar uma instância de Date através destes dados e retirar a data completa com métodos fornecidos pela 

biblioteca padrão do Javascript para dados do tipo Date. De seguida a data de cada sítio visitado já convertida para 
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um formato acessível é guardada num array, conjuntamente com as restantes informações retiradas da API, como o 

título e o URL. 

A próxima decisão feita para organizar e apresentar os dados foi remover as duplicações das datas dos sítios 

visitados, isto porque o objectivo da nossa timeline era apresentar o histórico dividido por dia, mês ou ano, e 

apresenta-las na coluna do lado esquerdo da timeline. Foi decidido fazer a divisão da data deste modo para agrupar o 

histórico do utilizador por grupos temporais e desta forma tornar o sistema mais escalável. 

De seguida passámos ao preenchimento da coluna do lado direito com os respectivos locais web. Como já 

mencionado anteriormente todos os locais web visitados do mesmo domínio são agrupados numa única barra e 

todas estas barras são ordenadas do maior número de visitas para o menor. Para esta operação usámos um array 

multidimensional em que para cada posição guardámos o nome do domínio e também o número de visitas. Criámos 

dois ciclos que iam percorrendo todos os dados guardados pela API do Chrome e o próprio array que usamos para 

guardar a contagem de visitas de cada domínio. Verificámos se o domínio observado já estava contido neste array, se 

estivesse então adicionávamos simplesmente a contagem em um valor. Se ao fim de percorrer todo o array o domínio 

ainda não estivesse lá guardado criávamos uma nova posição através do método push, com o novo domínio e a 

indicação de uma visita. 

3.3.2. Cálculo da estrutura das barras 

Com a informação retirada anteriormente, para cada domínio diferente observávamos o seu número de páginas 

visitadas e calculávamos a percentagem em relação ao número total de visitas daquele instante temporal, quer fosse 

um dia, mês ou ano. Este número total de visitas de um instante temporal tinha sido guardado anteriormente. Este 

valor percentual irá ser útil mais tarde para quando formos criar as barras de cada domínio. 

Tendo em conta que um dos requisitos do sistema era ser escalável e visto que poderia haver domínios visitados 

pelo utilizador com um número muito pequeno de visitas em comparação com os restantes, foi decidido agrupar 

todos os domínios que tinham um comprimento inferior a um determinado limite numa única barra. Este 

comprimento é o valor percentual calculado anteriormente e decidimos escolher o valor 0.7 para este limite pois foi 

o melhor resultado observado depois de muitos testes com outros valores. Qualquer outro valor abaixo deste ficaria 

com uma área demasiado pequena para ser seleccionada pelo utilizador ou de ser facilmente perceptível para o 

utilizador, como se pode evidenciar pela parte direita da Figura 42. Desta forma apenas são mostrados domínios com 

um valor mínimo de comprimento e todos os outros inferiores a este valor mínimo são agrupados numa barra maior 

que pode depois ser aberta e inspeccionada com mais detalhe na aba lateral. 

Todos os domínios que não fossem agrupados eram guardados num array adicional e teriam um seguimento 

diferente dos que eram agrupados numa barra. Estes primeiros eram percorridos um a um através de um ciclo e de 

acordo com as suas características teriam um resultado diferente na timeline. 

Como mencionado anteriormente ao se passar o ponteiro do rato por cima de uma barra um menu com várias 

informações sobre esse domínio é mostrado, para implementarmos isto usámos um plugin para JQuery chamado 

“Tipsy”, simples de usar, em que apenas basta colocar a palavra “.tipsy()” no objecto pretendido e definir um título 

no objecto HTML que estamos a criar, depois o texto escrito neste título é o que vai ser mostrado quando o 

utilizador passar o rato por cima da barra. 
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Figura 42. Domínios com o tamanho mínimo permitido 

 

A próxima condição antes de se colocar efectivamente o domínio na timeline foi verificar se o tamanho da barra 

era grande o suficiente para lá caber o ícone. Se a barra fosse demasiado pequena o ícone iria ficar sobre as barras 

adjacentes e poderia criar uma grande confusão. Então através de vários testes verificámos qual o melhor valor para 

se decidir se o ícone era mostrado ou não, isto tanto para as situações com a aba lateral fechada ou aberta, pois 

existia diferenças nestes dois casos. Com esta condição analisada a barra do domínio era finalmente anexada à linha 

do respectivo dia, mês ou ano. 

É também nesta parte que se vai buscar remotamente o ícone associado ao respectivo domínio. Isto foi simples 

de implementar, a Google oferece um serviço chamado S2 que permite através de um URL mostrar o ícone 

associado a esse local web, apenas é necessário incluir a ligação “http://www.google.com/s2/favicons?domain=” na 

fonte de uma imagem e fornecer o URL no fim desta ligação. Ao anexar a barra à timeline usamos também uma das 

principais funcionalidades oferecidas pelo JQuery, a animação de objectos. De forma a causar uma impressão 

agradável ao utilizador decidimos animar o comprimento da barra que começa no valor 0 e lentamente cresce até 

chegar ao valor definido anteriormente. 

Visto como funciona o processo de anexar as barras normais, vamos agora observar como são adicionadas as 

barras demasiado pequenas a um grupo de domínios. Primeiro são percorridos todos estes domínios e recolhidos os 

seus valores de largura, que depois são adicionados para definir o valor total da largura da barra do grupo. As 

características CSS desta barra são parecidas com as outras, apenas a cor já não é definida de acordo com o domínio 

pois neste caso são muitos mas é sim uma cor fixa definida anteriormente para todos os grupos, e o menu que 

aparece quando se passa o ponteiro do rato por cima apenas mostra o número de domínios que estão incluídos no 

grupo. 

3.3.3. Alteração da timeline para o modo de mês ou ano 

Até agora a explicação sobre o funcionamento da timeline tem sido principalmente sobre o modo de visualização 

em dia mas de seguida iremos explicar as diferenças existentes para os modos de mês e ano. A principal diferença é 

que em vez de os dados serem seleccionados dia a dia passam a ser agrupados e seleccionados mês a mês ou ano a 

ano. Para efectuarmos esta acção retiramos apenas a substring pertencente ao conjunto do mês ou ano, caso seja o 
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mês retiramos os primeiros sete caracteres ou caso seja o ano retiramos os primeiros quatro. O funcionamento a 

seguir é igual à estrutura do modo de dia, ou seja, é percorrido um array onde estão guardados os meses ou anos e 

para cada linha são adicionados os domínios pertencentes a um determinado mês ou ano. Para o utilizador alternar 

entre os diferentes modos de visualização existem botões específicos para cada modo em que primeiro removem 

todos os dados anteriores e depois chamam a função respectiva para o dia, mês ou ano. 

3.3.4. Procura e filtragem 

No início desta fase é chamada uma função que percorre todos os domínios existentes na timeline e procura por 

todos os domínios que sejam iguais ao que foi clicado para dar mais ênfase a estes. Nesta função são usadas 

ferramentas do JQuery chamadas Selectors que permitem procurar um conjunto de elementos num documento. O 

atributo específico usado por nós recebe uma string e procura em todas as barras se a sua classe contém esta string. Na 

primeira vez, se encontrar alguma correspondência positiva procura novamente usando este método mas selecciona 

os elementos que não tiveram uma correspondência e a opacidade desses elementos é reduzida para o valor 0.25 de 

forma a darem mais ênfase aos elementos que corresponderam à procura. 

 Se voltarmos a clicar numa barra com a aba aberta é novamente efectuada uma procura através dos selectors do 

JQuery mas agora é verificado se a opacidade do elemento está definida com o valor 0.25 (desfocado) e se estiver é 

modificado para o valor 1 de forma a dar também ênfase a esta nova correspondência. Com este sistema de ênfase e 

de redução da opacidade o utilizador consegue distinguir mais facilmente quais os domínios que estão seleccionados 

e quais os que não estão. Como as barras que não interessam ao utilizador estão desfocadas o utilizador centra-se 

mais nas que estão focadas e consegue encontrar mais facilmente a informação que procura. 

De seguida com o objectivo de registar todas as procuras efectuadas pelo utilizador são criados filtros, ou seja, 

pequenos rectângulos na área superior do HistVis com o nome de todos os domínios clicados pelo utilizador e o 

número de visitas do domínio que foi seleccionado. 

 

Figura 43. Filtros criados pela procura 

 

O utilizador pode remover os filtros que desejar e adicionar outros. Para criarmos estes filtros definimos um 

bloco HTML com o texto do domínio procurado e usamos também a mesma cor da barra em questão. Depois do 

utilizador clicar na barra a sua cor é guardada numa variável e é aplicada ao respectivo filtro incluindo um valor alpha 

de 0.3 que permite diminuir bastante a opacidade do filtro e ficar por isso mais claro. De seguida é criado o X que o 

utilizador pode usar para remover o filtro. Este elemento foi também criado com base em HTML e possui um 
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handler em JQuery que quando utilizador clica no elemento corre um determinado procedimento. Caso apenas exista 

um filtro criado todas as barras são definidas com o valor de opacidade a um, todas as informações que tinham sido 

mostradas por causa deste filtro são removidas e o domínio em questão deixa de estar seleccionado. Caso exista mais 

que um filtro é necessário primeiro procurar pelo domínio que esteja a ser removido e todas as informações criadas 

que estejam relacionadas com este são removidas. 

3.3.5. Aba lateral 

Com a secção da procura e filtragem explicadas iremos agora prosseguir com a descrição do funcionamento do 

sistema ao se clicar num domínio. Na execução anterior quando os dados obtidos pela API do Chrome foram 

analisados e tratados, todos os locais web foram guardados num array multidimensional com o objectivo de ficarem 

acessíveis para mais tarde essa informação ser consultada. Para correspondermos os locais web com um determinado 

domínio de uma barra clicada foram registadas no atributo Classe de cada barra várias informações relacionadas com 

o domínio em questão. 

Duas dessas informações foram o nome do domínio e a data em que foi visitado. Tivemos que implementar esta 

solução pois de outro modo seria muito complicado ter um identificador relacionado com cada barra que se pudesse 

usar para encontrar mais informações sobre esse domínio. Então todos os locais web guardados anteriormente são 

filtrados pela data e domínio da barra e é criada uma estrutura HTML que contém algumas informações de cada local 

web como por exemplo a data de visita, o título da página e o respectivo thumbnail da estrutura da página. Isto de 

modo diferente para dia, mês ou ano. 

De seguida é verificado se aba lateral já se encontra aberta ou não. Caso não esteja aberta é então expandida 

lentamente através do método de animação do JQuery. Para isto alteramos o valor da largura da página principal para 

61.80339% e a largura da aba lateral é definida com o restante valor da página. Este valor não foi escolhido ao acaso, 

este valor representa o golden ratio que existe caso o rácio de duas quantidades seja o mesmo valor do rácio entre a sua 

soma e o seu máximo. 

Já com a aba lateral aberta o próximo passo é adicionar o conteúdo sobre o domínio que foi clicado. Para isto 

usamos uma função diferente caso o modo de visualização seja dia, mês ou ano. 

Para o utilizador não perder o contexto em que se encontrava quando abriu a aba lateral foi decidido adicionar 

várias informações sobre o domínio em questão no topo da timeline vertical. As informações que são mostradas são o 

nome do domínio, a data e o número de visitas contidas nesse domínio. De seguida é construída a timeline horizontal 

que dependendo do modo de visualização temporal irá adicionar as horas para o modo de dia, os dias para o modo 

de mês e os meses para o modo de ano. As horas são mostradas três a três de forma a não causar muita confusão ao 

utilizador, os dias de cinco em cinco aproximadamente e os meses são mostrados totalmente de um a doze. Todos 

estes elementos estão implementados como fazendo parte de uma tabela e cada elemento está contido numa coluna 

diferente. Depois é retirada a hora e os minutos da informação sobre os locais web mas como esta informação está 

representada através de uma string tivemos que usar o método “Substring” da biblioteca padrão de Javascript para 

especificar o início e o fim da string. A informação retirada é depois manipulada e adicionada às sub-timelines vertical e 

horizontal. 
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Neste momento temos toda a informação necessária adicionada à aba lateral e o utilizador consegue assim 

verificar todos os detalhes dos locais web contidos num determinado domínio da timeline principal. 

3.4. A visualização no HistVis 

Iremos agora mostrar um exemplo que evidencie as principais características deste sistema e quais as principais 

vantagens na sua utilização. 

O utilizador sabe que visitou há algum tempo um local web sobre filmes onde eram descritas algumas 

características interessantes desses filmes mas não se lembra do dia exacto nem do título do local, apenas se lembra 

que os filmes mostrados eram bastante conhecidos e que o principal conteúdo deste local era uma lista com as várias 

características. O utilizador também se lembra que nesse dia passou bastante tempo a navegar na internet pois era 

fim-de-semana. O utilizador pretende então utilizar o HistVis para encontrar este local pois sabe que este sistema 

possui bastantes técnicas de visualização que o irão ajudar. 

O utilizador abre o HistVis e a imagem inicial é mostrada (Figura 44). 

 

Figura 44. Imagem inicial do HistVis 

 

Como o utilizador sabe que tinha visitado este local web há relativamente pouco tempo, altera o intervalo 

temporal para até um mês antes da data actual, como se observa na Figura 45. Desta forma consegue visualizar um 

intervalo amplo e é provável que o local web que ele procure esteja contido neste intervalo. 
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Figura 45. Visualização do histórico de 1 mês 

 

O utilizador lembra-se que visitou este local durante um fim-de-semana e normalmente nestas alturas costuma 

passar bastante tempo na navegação web em comparação com o período durante a semana. De forma a usar esta 

informação e filtrar mais o histórico, o utilizador altera o modo de visualização para o modo absoluto. Como se pode 

ver na Figura 46 existem três conjuntos de barras que são maiores do que nos restantes dias, estes períodos são fins-

de-semana e correspondem com a afirmação do utilizador de que costumam visitar mais locais web nesta altura. O 

próximo passo é agora descobrir nestes três conjuntos uma página que esteja relacionada com o tema que o 

utilizador quer encontrar, ou seja, filmes. 

 

Figura 46. Histórico no modo de visualização absoluto 

 

Como o utilizador também se lembra que o local web estava escrito em inglês resolve tentar procurar pelo nome 

“movie” que significa filme em inglês. Depois disto é mostrada a única barra que corresponde com a palavra 
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procurada, como se pode observar na Figura 47. O utilizador resolve então saber quais são as páginas contidas neste 

domínio e os seus detalhes. 

 

Figura 47. Única barra correspondente com a palavra procurada 

 

De forma a conhecer mais informações sobre este domínio como a hora de visita ou para ver a estrutura do local 

web, o utilizador carrega na respectiva barra e é aberta a aba lateral, como mostrado na Figura 48. Dentro desta aba o 

utilizador consegue ver várias informações como o título da página, a hora em que foi visitada e um thumbnail que 

mostra a estrutura da página. A partir daqui o utilizador pode confirmar se era alguma destas a página que procurava. 

Para ajudar a se lembrar mais do aspecto da página o utilizador passa o ponteiro do rato por cima dos thumbnails 

mostrados e vê com mais detalhe estas imagens. Esta operação pode ser observada na Figura 49. 

 

Figura 48. Visualização dos detalhes do domínio em questão 
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Através desta última funcionalidade o utilizador consegue verificar que era este o local web que procurava pois 

recorda-se que a estrutura e o aspecto deste era igual ao do thumbnail verificado. 

Através da utilização das várias funcionalidades disponíveis o utilizador conseguiu encontrar a informação que 

procurava. Este exemplo demonstra como o HistVis pode ser usado de uma forma eficaz com a ajuda de técnicas de 

visualização para de uma forma rápida encontrar informação no histórico. 

 

 

Figura 49. Apresentação com mais detalhe do thumbnail da página 
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4. Avaliação 

Vamos agora apresentar a avaliação efectuada sobre este sistema pelos utilizadores. Estes testes com utilizadores 

tiveram o objectivo de avaliar a qualidade do trabalho realizado através do ponto de vista do utilizador final do 

sistema. O utilizador final tem uma percepção diferente da do criador do produto porque este não tem as mesmas 

ideias pré-concebidas sobre quais as melhores formas de desenvolver e implementar as funcionalidades do produto. 

O objectivo destes testes é de observar e recolher dados da utilização do sistema pelos utilizadores para que se possa 

encontrar possíveis erros e melhorar certas áreas. 

Foram executados testes com 20 utilizadores, este número é grande o suficiente para se conhecer bastantes 

aspectos que podem ser melhorados. Estes testes permitiram aos utilizadores usarem as diversas funcionalidades 

oferecidas, já explicadas anteriormente, de forma a podermos constatar, por exemplo, qual foi a funcionalidade onde 

os utilizadores tiveram mais dificuldades. 

4.1. Metodologia 

A ideia principal desta avaliação foi reunir um conjunto de pessoas, explicar-lhes de uma forma simples o 

funcionamento deste sistema e de seguida realizarem alguns testes através da execução de várias tarefas. Cada uma 

destas tarefas envolve a utilização de várias funcionalidades do sistema e permitem observar de que forma estas 

conseguem ajudar o utilizador a realizar as tarefas. Foi usado sempre o mesmo ambiente de teste com os mesmos 

dados de teste do histórico. 

Inicialmente foi dada uma explicação simples aos utilizadores sobre qual era ideia do sistema e o que pretendia 

oferecer. Estes puderam também navegar livremente pelo sistema durante alguns minutos de forma a ambientarem-

se à informação apresentada e às diversas funcionalidades. De seguida foi dada uma lista de tarefas aos utilizadores e 

cada uma destas tarefas já tinha um resultado pré-definido para se saber se os utilizadores tinham executado 

correctamente as tarefas ou não. Observámos os utilizadores a executarem as tarefas e as suas reacções. Foram 

anotadas as suas principais dificuldades e erros. Tentámos interagir o menos possível com os utilizadores durante a 

execução dos testes e a ordem destes foi alternada para cada utilizador diferente de forma a não contaminarmos os 

resultados. 

Os resultados apontados por nós no fim de cada teste foram os erros cometidos pelos utilizadores até atingir o 

objectivo de cada tarefa e o tempo que demoraram. Através destes valores foram criados gráficos para se perceber de 

uma melhor forma se o sistema oferecia aos utilizadores uma boa interface e quais os principais pontos. 

Além destes resultados foi pedido a cada utilizador que preenchesse um questionário no fim dos testes. Este 

questionário tem o nome de System Usability Scale (SUS) [Brooke96] e é um questionário composto por 10 

perguntas. Esta escala permite ajudar a responder à questão “O sistema A é mais utilizável do que o sistema B?” pois 

fornece uma vista de alto nível da usabilidade e é normalmente usado para comparações de usabilidade entre 

sistemas. Este questionário tem como resultado um valor de 0 a 100 que representa uma medida do nível de 

usabilidade geral do sistema analisado. Para se calcular este resultado temos de usar o seguinte procedimento. O valor 
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de cada item varia de 0 até 4, para os itens 1, 3, 5, 7 e 9 o valor obtém-se subtraindo a posição assinalada pelo 

utilizador na escala por 1. Para os itens 2, 4, 6, 8 e 10 o valor obtém-se subtraindo 5 à posição assinalada pelo 

utilizador na escala. No fim multiplicamos a soma de todos estes valores por 2.5 para obtermos o valor total do SUS. 

Os participantes dos testes aceitaram entrar nesta avaliação de livre vontade depois de um pedido endereçado por 

nós pessoalmente. A maioria destes testes foi executada no Instituto Superior Técnico visto que haveria uma grande 

possibilidade de encontrar voluntários. O ambiente de teste consistiu no mesmo computador para todos os testes e 

com os mesmos dados previamente recolhidos e organizados, com o navegador web Google Chrome e uma aba 

aberta com o menu inicial do HistVis. No geral a avaliação com cada utilizador demorou uma média de 15 minutos. 

4.2. Utilizadores 

Todos os utilizadores a que foi proposto realizarem estes testes aceitaram de forma voluntária. Estes utilizadores 

têm uma idade compreendida entre os 18 e os 29 anos e estão de uma certa forma familiarizados com o uso das 

novas tecnologias, por isso estão já habituados a mexer em aplicações parecidas com a que nós criámos. Nenhum 

destes utilizadores tinha já tido contacto com este sistema previamente. Dos vinte utilizadores, dezanove eram do 

sexo masculino enquanto apenas uma voluntária era do sexo feminino. Dezassete utilizadores possuíam também 

formação académica de ensino superior e todos eles passavam bastante tempo na navegação web. 

4.3. Tarefas e funcionalidades 

De forma a testar as várias funcionalidades do sistema foi pedido aos utilizadores que executassem várias tarefas 

relacionadas a manipulação do histórico. Estas tarefas não eram executadas sempre pela mesma ordem para que a 

primeira não fosse aquela onde os utilizadores tinham mais dificuldade por ser exactamente a primeira tarefa que 

estavam a executar, enquanto na última já estariam mais familiarizados com o sistema. As tarefas que foram pedidas 

aos utilizadores foram as seguintes: 

1. Ver qual o dia ao longo da última semana em que existe o maior número de visitas; 

2. Descobrir em quantos dias, nas últimas 3 semanas, que o domínio do Sapo foi visitado. Verificar se em 

algum desses dias o Sapo foi o local web mais visitado (se sim, qual?); 

3. Ver nos últimos dois meses qual o domínio que foi visitado mais vezes; 

4. Ver no dia de ontem, no domínio mais visitado, quais as páginas que foram visitadas daquele domínio e 

em que alturas do dia foi visitado; 

5. Ver durante o dia de ontem em que períodos do dia o utilizador esteve mais activo; 

6. Ver nas últimas 3 semanas quais os locais web visitados que pertençam ao domínio "Sapo", por exemplo 

Blitz, Visão, Auto Sapo, Sapo Emprego; 

Um dos objectivos da execução destas tarefas foi analisar o uso das funcionalidades existentes por parte dos 

utilizadores e descobrir possíveis melhoramentos que podiam ser implementados. Cada tarefa incluía a execução de 

pelo menos uma funcionalidade de forma a completar o que era pedido. As principais funcionalidades testadas foram 

as seguintes: 

 Modo de visualização absoluto; 
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 Alteração do intervalo temporal; 

 Filtragem; 

 Tipo de escala; 

 Aba lateral. 

Todas estas funcionalidades foram úteis para o utilizador nas tarefas desta avaliação mas poderão ser também 

bastante úteis caso o utilizador faça uma procura no seu histórico, quer seja uma procura mais simples ou mais 

complexa. Foi pretendido que quase nenhuma tarefa repetisse funcionalidades já executadas noutras tarefas e que 

não tivéssemos uma lista muito extensa de tarefas pois poderia ocupar demasiado tempo aos utilizadores. 

Quanto à primeira tarefa, esta era razoavelmente simples pois quando a aplicação é carregada para o ecrã do 

utilizador esta mostra logo a última semana de histórico, e desta forma o utilizador precisava apenas de procurar 

neste conjunto de informação o objectivo pretendido. Neste caso era necessário saber qual o dia que tivesse o maior 

número de visitas e para isto ou se contava manualmente as visitas de cada domínio ou utilizava-se a funcionalidade 

do modo de visualização absoluto de forma a se alterar o tamanho das barras de cada dia de acordo com o número 

de visitas. Na Figura 50 podemos observar um exemplo da última sugestão dada e com a resposta correcta assinalada 

a vermelho. 

 

Figura 50. Reposta para a tarefa 1 

 

Na tarefa 2 era necessário utilizar outras funcionalidades presentes como a alteração do intervalo temporal do 

histórico com a ajuda da barra superior. Então o primeiro passo que os utilizadores teriam de fazer era alterar o 

intervalo de colecção do histórico do utilizador para as 3 semanas anteriores e nesse conjunto de informação 

procurar em quantos dias houve visitas ao domínio do www.sapo.pt. Mais uma vez os utilizadores poderiam verificar 

esta informação manualmente, analisando todos os domínios de cada dia e vendo se pertenciam ao domínio do Sapo, 

no entanto existe outra alternativa mais fácil para o utilizador que é procurar pela palavra “Sapo” no campo de 

procura. A próxima acção pedida era verificar se cada um destes domínios encontrados pelo utilizador era o que 

continha mais visitas, para verificar esta situação o utilizador poderia verificar se o domínio era o que se encontrava 

mais à esquerda, e se houvesse esta situação então confirmava-se que era o mais visitado nesse dia. 

Na próxima tarefa, a terceira, mais uma vez teria de se utilizar a alteração do intervalo temporal mas neste caso 

para os últimos 2 meses. De seguida era necessário verificar qual o domínio que tivesse o maior número de visitas 

nesses dois meses e nesta acção os utilizadores poderiam erradamente afirmar que este domínio era a barra que 

tivesse um comprimento maior mas isto não dava a certeza que seria o domínio com mais visitas, isto porque poderia 

haver outros domínios não com uma barra tão grande mas com mais ocorrência durantes estes dois meses e então 
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no somatório das visitas estes teriam mais. Uma forma para esta verificação seria alterar o modo de visualização 

temporal de dia para mês ou ano, e aí então bastava verificar qual o domínio que se encontrava mais à esquerda. 

Na próxima tarefa tinha que se olhar para o dia de ontem, verificar qual era o domínio com mais visitas e analisar 

os seus detalhes. Já que antes de cada tarefa o histórico era reposto com os dados e configurações iniciais o utilizador 

podia apenas olhar para a segunda linha da timeline para encontrar a informação do dia de ontem. Depois o utilizador 

teria que clicar no domínio com mais visitas (o que estivesse mais à esquerda) e abrir as páginas contidas neste 

domínio na aba lateral. Na aba lateral o utilizador consegue verificar em que alturas do dia houve visitas a este 

domínio. 

Na quinta tarefa o procedimento é muito parecido com a tarefa anterior mas aqui pretende-se usar outra 

funcionalidade da aba lateral que é a sub-timeline horizontal, mostrado na Figura 51, e além disso ter a possibilidade de 

clicar em vários domínios do mesmo dia ao mesmo tempo. Nesta sub-timeline horizontal é possível visualizar em que 

alturas do dia o utilizador visitou locais web através de traços expostos no sítio correspondente à sua hora. Como o 

que se pedia era verificar em que períodos do dia todo o utilizador esteve mais activo, o objectivo era seleccionar 

todos os domínios do dia e verificar esta informação na sub-timeline horizontal. 

 

Figura 51. Sub-timeline horizontal 

 

Por fim na última tarefa era necessário alterar o intervalo temporal para as 3 semanas anteriores e procurar pela 

palavra “Sapo” para que aparecessem todos os locais que estivessem relacionados com este domínio. 

4.4. Resultados 

Neste capítulo iremos apresentar alguns gráficos e tabelas com os dados obtidos dos testes com os utilizadores e 

uma análise sobre estes resultados. 

4.4.1. Dados quantitativos 

Na Tabela 2 podemos observar os segundos demorados pelos utilizadores a executar as tarefas propostas. 

Adicionámos também os valores da média, o valor máximo, mínimo e o desvio padrão para que se possa ter uma 

ideia rápida de alguns aspectos importantes de cada tarefa. 
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O gráfico seguinte mostra um gráfico Boxplot sobre os resultados obtidos dos testes com utilizadores. 

 

Figura 52. Boxplot sobre testes com utilizadores 

 

O boxplot é um gráfico que resume um conjunto de dados medidos numa escala de valores. É bastante usado para 

analisar dados e é usado para mostrar a forma da distribuição, o valor central e a variabilidade. O gráfico final 

apresenta os valores extremos do conjunto de dados (mínimo e máximo), o primeiro e terceiro quartis, e a média. O 

primeiro quartil de um grupo de valores é um valor em que 25% dos valores do conjunto correspondem ou ficam 

abaixo deste. O terceiro quadril é parecido com o anterior mas este representa o limite de 75% em comparação com 

os 25 anteriores. No gráfico mostrado toda a extensão de cada linha representa o intervalo de valores que varia entre 

o mínimo e o máximo, o valor entre a diferença de cores (verde e roxo) de cada caixa representa a média e a altura 

em que as caixas começam e acabam representam os quadris. 

Através deste dados conseguimos também calcular o intervalo de confiança para cada tarefa. O Intervalo de 

Confiança é o uso de uma amostra para se obter uma estimativa com uma determinada probabilidade sobre um 

conjunto de possíveis valores de um parâmetro populacional desconhecido, como por exemplo a média ou desvio 

padrão. Esta probabilidade tem o nome de nível de confiança e é um valor percentual que determina o nível de 

certeza sobre se o valor obtido do parâmetro populacional se encontra entre o intervalo de valores calculado. Se por 

exemplo este valor for de 99% então existirá uma probabilidade de 99% do intervalo conter o valor verdadeiro do 

parâmetro populacional. Este nível é definido pelo utilizador previamente. Na Tabela 3 podemos observar os valores 

do intervalo de confiança para todas as tarefas executadas pelos utilizadores para um nível de confiança de 95%. 
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Tabela 2. Tempo demorado para executar tarefas (em segundos) 

Util./Tarefas 1 2 3 4 5 6 

A 15 20 18 17 21 12 

B 10 16 15 13 18 10 

C 17 21 20 18 23 13 

D 20 24 19 20 25 12 

E 8 13 13 14 19 9 

F 16 20 19 17 23 10 

G 12 14 11 13 16 14 

H 10 17 14 16 20 9 

I 15 19 23 18 21 9 

J 17 23 22 19 21 12 

K 17 22 25 19 24 20 

L 20 23 27 25 26 23 

M 15 20 26 17 24 18 

N 12 17 23 15 24 16 

O 15 19 26 24 22 22 

P 17 24 25 18 21 19 

Q 17 21 26 21 25 16 

R 15 25 23 27 25 23 

S 16 27 28 24 22 20 

T 19 24 25 22 27 24 

Máximo 20 27 28 27 27 24 

Mínimo 8 13 11 13 16 9 

Média 15,15 20,45 21,4 18,85 22,35 15,55 

Desvio pad. 3,1980 3,6259 4,9234 3,8765 2,7253 5,0938 

 

 

Tabela 3. Valores do cálculo do Intervalo de Confiança 

Tarefa 1 2 3 4 5 6 

Limite superior 15,49 20,83 21,92 19,26 22,64 16,09 

Limite inferior 14,80 20,06 20,87 18,43 22,05 15,00 
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4.4.2. Análise dos resultados 

De acordo com os resultados obtidos iremos agora olhar para todos estes dados em conjunto e verificar se as 

funcionalidades testadas foram eficientes para os utilizadores ou não. Através do tempo demorado, número de erros 

e reacções dos utilizadores teremos uma ideia sobre se as funcionalidades existentes podem ser melhoradas e 

descobrir se a adição de outros mecanismos pode facilitar mais o nível de usabilidade com o utilizador. 

De acordo com os resultados da Tabela 2 verifica-se que o tempo demorado para executar as tarefas anda na 

média dos 19 segundos. A tarefa que demorou menos tempo a ser executada pelos utilizadores foi a primeira, com 

razão de ser razoavelmente simples, enquanto a que demorou mais tempo foi a quinta. Através da Figura 52 pode-se 

observar que as tarefas do meio são aquelas que os utilizadores demoraram mais tempo a realizar. De notar que por 

exemplo na tarefa 3, 75% do conjunto de valores é superior a 18,25 segundos e apenas 25% ocupam o intervalo 

desde os 11 segundos até aos 18,25, ou seja, existe uma disparidade muito grande entre os valores mínimos obtidos e 

a maioria dos valores. Na tarefa 1 os intervalos de valores encontram-se de uma forma razoável bem distribuídos 

com a observação que tanto os primeiros como os últimos 25% dos resultados têm uma área maior do que os 50% 

do meio. Para a tarefa 6 muito poucos utilizadores encontram-se no primeiro intervalo dos 25% e os restantes 

utilizadores estão inseridos a partir dos 10 segundos aproximadamente. 

O uso das funcionalidades de um modo geral bem aceite pelos utilizadores, ajudaram-nos a atingir os objectivos 

das tarefas mais rapidamente. Num caso concreto, na primeira tarefa, o objectivo era verificar qual o dia da última 

semana que tinha mais visitas no total. O utilizador podia simplesmente contar o número de visitas de cada domínio 

separadamente e chegar ao resultado pretendido mas esta não é uma forma muito eficaz, sendo possível alterar o 

modo de visualização para absoluto e chegar ao resultado em menos tempo. O utilizador E, por exemplo, assim que 

percebeu qual era o objectivo pretendido usou imediatamente esta funcionalidade e chegou ao resultado em 8 

segundos, enquanto o utilizador L demorou 20 segundos pois começou por contar o número de visitas 

individualmente e só depois alterou o modo de visualização para absoluto.  

A alteração do intervalo temporal é uma das funcionalidades principais do nosso sistema e teve que ser usada em 

três das tarefas testadas. Nesta funcionalidade houve algumas dificuldades por parte dos utilizadores em manipular a 

barra para escolher a data inicial pretendida pois para seleccionar um dia específico era preciso ter muita precisão 

com o rato e algumas vezes era necessário passar pela data mais que uma vez para acerta no número. No entanto os 

utilizadores perceberam rapidamente qual era o objectivo desta barra e assim que era necessário alterar o intervalo 

temporal em alguma tarefa os utilizadores encontraram esta funcionalidade mais rápido do que por exemplo os 

botões para alterar o modo de visualização da timeline. Outra dificuldade relacionada com a alteração do intervalo 

temporal foi calcular qual o dia a escolher, por exemplo na segunda tarefa era necessário seleccionar as últimas três 

semanas mas os utilizadores tiveram que verificar o calendário ou demoraram algum tempo a determinar a data 

correcta, isto resultou num aumento do tempo para realizar as tarefas relacionadas com esta funcionalidade. 

Como em grande parte dos locais web existe um campo de procura, os utilizadores perceberam rapidamente para 

que servia este campo disponível no nosso sistema na parte superior direita e quando era pedido para analisar um 

local web em particular nas tarefas os utilizadores recorreram logo a esta funcionalidade. Com as sugestões 

automáticas os utilizadores reduziram em algum tempo a execução da procura. Com as técnicas de visualização 

implementadas relacionadas com a filtragem, como a redução da opacidade dos itens que não correspondem com a 

palavra procurada, a tarefa dos utilizadores ficou mais facilitada e estes puderam ver rapidamente as barras que 
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pretendiam. Na segunda tarefa os utilizadores conseguiram verificar imediatamente se havia algum domínio 

pertencente ao “Sapo” que fosse o mais visitado do dia, pois apenas tinham que ver se havia alguma barra com o 

nível de opacidade normal do lado mais à esquerda na timeline. Em termos de tempo esta funcionalidade foi bastante 

intuitiva para os utilizadores e não ocuparam muito tempo a usá-la. 

Na terceira tarefa era fundamental que o tipo de escala do histórico fosse alterado para mês ou ano. Nesta tarefa 

houve muitos utilizadores que erraram na resposta, como se pode ver pela Tabela 5 no apêndice B. A razão para este 

baixo nível de sucesso é porque o que era pedido era verificar o domínio nos últimos dois meses com o maior o 

número de visitas e os utilizadores erradamente procuraram pela barra com maior comprimento e assumiram que era 

este o domínio com mais visitas. Como se pode verificar pelos valores na Tabela 2 para esta tarefa existe uma 

diferença muito grande entre o valor mínimo e o máximo, respectivamente 11 e 28 segundos. O utilizador G por 

exemplo alterou o tipo de escala logo para ano e conseguiu ver rapidamente qual o domínio com mais visitas nos 

dois meses seleccionados, demorando 11 segundos e não tendo nenhum erro. Como se pode ver pelos resultados a 

funcionalidade de alteração do tipo de escala ajudou os utilizadores a filtrar mais a informação apresentada e reduziu 

bastante o tempo de procura por um determinado aspecto. 

A implementação da aba lateral serviu para aumentar o nível de escalabilidade do sistema e mostrar juntamente 

com alguns detalhes os locais web agrupados nos domínios na timeline principal. Na execução das tarefas alguns 

utilizadores não tinham percebido qual era o objectivo desta aba e qual a sua utilidade. Quando foi pedido para 

verificar os detalhes de certos domínios houve alguma lentidão por parte dos utilizadores em carregar nas barras, 

estes não tinham compreendido que era esta a forma para abrir a aba lateral e ver os respectivos detalhes. No entanto 

com a aba já aberta a sub-timeline foi bem compreendida e os utilizadores rapidamente souberam como estava 

estruturada a informação nesta área. Especificamente na tarefa 5 houve alguma dificuldade em seleccionar vários 

domínios do mesmo dia ao mesmo tempo como era pretendido. Os utilizadores desconheciam que era possível 

efectuar isto para depois visualizar as horas em que visitaram estes domínios na sub-timeline horizontal e por isso 

demoraram bastante tempo nesta situação. Como se pode ver pela Tabela 2 esta tarefa foi a que teve a média mais 

elevada de segundos decorridos para ser concluída. 

No geral os utilizadores realizaram os testes com um desempenho razoável, a disposição do histórico através de 

uma timeline foi intuitiva e os utilizadores não tiveram dificuldades em compreender como este mecanismo. 

4.4.3. Questionário e comentários dos utilizadores 

Como mencionado anteriormente no fim dos testes foi apresentado aos utilizadores uma lista chamada System 

Usability Scale com 10 tópicos e para cada um deles existem 5 espaços vazios em que o 1 representa “Discordo 

firmemente” e o 5 “Concordo firmemente”, os utilizadores teriam de assinalar com uma cruz o que achassem para 

cada ponto. Os pontos contidos nesta lista são os seguintes: 

 Eu penso que gostaria de usar este sistema frequentemente; 

 Eu achei este sistema desnecessariamente complexo; 

 Eu achei o sistema fácil de usar; 

 Eu penso que precisaria a ajuda de um técnico para conseguir usar este sistema; 

 Eu achei que as várias funcionalidades deste sistema estão bem integradas; 
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 Eu achei que existem demasiadas inconsistências neste sistema; 

 Eu penso que a maioria dos utilizadores irá aprender a usar este sistema muito rapidamente; 

 Eu achei o sistema muito complicado de usar; 

 Eu senti-me muito confiante ao usar este sistema; 

 Preciso de aprender ainda muitas coisas antes de começar a usar este sistema regularmente. 

A pontuação individual de cada utilizador para cada questão do SUS encontra-se disponível na Figura 53. 

Vamos agora apresentar alguns comentários feitos por utilizadores em relação ao desempenho do nosso sistema e 

descrever alguns aspectos observados por nós sobre a execução das tarefas por parte dos utilizadores. Inicialmente 

os utilizadores sentiam algumas dificuldades em adaptar-se a todo o novo ambiente desta aplicação e às 

funcionalidades existentes, como é normal neste tipo de situações. No entanto de uma forma geral com a explicação 

dada inicialmente sobre qual era o objectivo da ferramenta e com o tempo dados aos utilizadores para se 

ambientarem estes sabiam para que servia esta ferramenta e que informação tirar de lá. 

De seguida apresentamos um breve texto sobre alguns utilizadores e os principais aspectos observados durante o 

decorrer dos seus testes. 

No geral os utilizadores ficaram agradados com a sua experiência neste sistema e afirmaram que a ideia 

representada por este era boa e interessante para os utilizadores de navegadores web. A maioria dos utilizadores 

afirmou também que não costuma usar frequentemente a funcionalidade de histórico mas que se um sistema 

parecido com este fosse desenvolvido poderiam passar a usar mais vezes o histórico dos navegadores web. 

Nas sugestões dadas pelos utilizadores houve algumas que se sobressaíram mais sendo a alteração da barra de 

selecção do intervalo temporal por um calendário tipo Google Calendar uma delas, com a justificação de que seria 

mais fácil escolher o intervalo pretendido do que com a solução actual. Muitos utilizadores também comentaram que 

o objectivo dos botões superiores esquerdos (modos linear, logarítmico, relativo, absoluto) não era muito claro e não 

sabiam bem que resultado se obteria ao pressionar naqueles botões. Sobre este tema houve a sugestão de adicionar 

um menu de ajuda ou um pequeno texto perto destes botões a explicar qual era o seu objectivo e quais as vantagens 

de se usar estes botões. 

Entre as opiniões individuais de cada utilizador as que mais se destacam são a possibilidade de ser demasiado 

complexo para utilizadores regulares/normais visto que pode conter muitas funcionalidades para apresentar a 

informação do histórico, também houve alguns utilizadores que ao alterar o intervalo temporal não sabiam que era 

necessário pressionar o botão “Change” para finalizar a selecção do mesmo e também a sugestão que o design e o 

aspecto da ferramenta podiam ser mais apelativos visto que hoje em dia isto é muito importante para captar novos 

utilizadores. 

Outras sugestões e observações são os seguintes: 

 Haver cores diferentes entre os botões superiores (alteração para modo linear, logarítmico, relativo ou 

absoluto) e os botões inferiores (alteração para modo de ano, mês ou ano); 

 Na aba lateral os dois separadores mostrados em cima poderiam ficar visíveis apenas quando se abre a 

respectiva acção; 

 Observámos que um utilizador tentou abrir o separador do Histograma quando este estava desactivado; 

 Um utilizador pensava que para seleccionar um domínio diferente teria primeiro de fechar a aba lateral; 
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 Os traços da sub-timeline horizontal poderiam ser maiores de forma a serem mais perceptíveis para o 

utilizador. 

Outro aspecto que nós reparamos da execução das tarefas pelos utilizadores foi que ao seleccionar vários 

domínios do mesmo dia estes tentavam arrastar o ponteiro do rato, enquanto no nosso sistema é necessário clicar em 

cada domínio de uma forma separada. 

4.5. Discussão 

Como se viu a tarefa 5 foi aquela em que os utilizadores demoraram mais tempo a acabar e a funcionalidade de 

alteração do modo de visualização (linear, logarítmico, relativo e absoluto) a mais complicada. Estas observações têm 

uma justificação, em relação à tarefa número 5 a principal dificuldade dos utilizadores foi não saberem que se podia 

seleccionar vários domínios ao mesmo tempo para verificarem em que alturas do dia houve mais ocorrências. Outro 

aspecto que pode ter ajudado a este valor elevado foi o desconhecimento da sub-timeline horizontal que continha os 

traços das ocorrências, os utilizadores mais facilmente olhariam para a timeline em baixo devido a ocupar mais espaço 

e ser mais perceptível. 

Sobre a funcionalidade do modo de visualização do histórico, de acordo com os comentários dos utilizadores e as 

reacções observadas, muitos não perceberam qual era o objectivo destes modos e quais as suas vantagens. Visto que 

estes modos são definidos como secundários para a apresentação do histórico, os utilizadores não necessitavam de 

os utilizar para poder visualizar de uma forma básica a informação na timeline. Uma possível solução para atenuar este 

efeito seria fornecer algum tipo de ajuda ao utilizador com uma explicação destes botões. 

Dos comentários e reacções dos utilizadores, os aspectos principais foram que a ideia por detrás deste sistema era 

boa, ou seja houve uma reacção positiva sobre o desenvolvimento desta aplicação, e existem algumas características 

que podiam ser melhoradas. A dificuldade dos utilizadores em usar a barra para alterar o intervalo temporal foi uma 

destas características e depois o desconhecimento sobre certas funcionalidades também foi um dos aspectos 

importantes no decorrer dos testes. Uma possível solução para este último tema seria adicionar pistas contextuais que 

ajudassem o utilizador a perceber o objectivo e as vantagens destas características. Algum tempo de experiência de 

utilização desta aplicação também ajudaria os utilizadores a conhecer melhor as funcionalidades disponíveis. 

De um modo geral os utilizadores envolvidos nestes testes ficaram agradados com a experiência que tiveram com 

esta ferramenta e interessados numa possível repetição desta experiência. 
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Figura 53. Pontuação individual de cada utilizador no SUS 
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5. Conclusões 

Embora a revisitação de locais web se inclua numa grande parte de toda a navegação web, os navegadores actuais 

possuem vários problemas de usabilidade nos seus mecanismos de revisitação. Destes mecanismos, o histórico é um 

dos que é menos usado pelos utilizadores. Algumas causas disto acontecer são o facto deste mecanismo 

normalmente se encontrar afastado da interface principal dos navegadores, bem como a dificuldade dos utilizadores 

usarem esta lista textual para encontrarem o local web pretendido. Outro problema é a dificuldade dos utilizadores 

em se lembrarem em que parte da sua sessão de navegação actual se encontram. Para se conhecer melhor estes 

problemas e possíveis soluções, foram reunidos e descritos vários trabalhos. Os temas destes trabalhos relacionam-se 

principalmente sobre a visualização do histórico, a revisitação de locais web, mecanismos de contextualização da 

sessão de navegação e apresentação de informação. 

Os trabalhos mais relevantes para os objectivos pretendidos foram [Hailpern11], [Li10], [Won09], [Zhou08] e 

[Shirai06]. Foram estes os mais relevantes porque são os que têm mais semelhanças com o objectivo principal do 

trabalho, ou seja, a visualização do histórico. O trabalho [Hailpern11] foi importante porque fornece várias formas 

ao utilizador de se lembrar de um local web visitado anteriormente, em especial a possibilidade de combinar várias 

outras actividades externas com a altura da visualização do local desejado. O estudo [Li10] fornece três tipos de 

visualização do histórico, cada um com a sua funcionalidade especial. [Won09] é como se fosse um sistema de 

histórico normal mas com um aspecto mais moderno e com thumbnails ao lado de cada local web, para facilitar a sua 

procura. O trabalho [Zhou08] possui uma interface muito intuitiva e inovadora, além de anexar várias características 

importantes a cada local web guardado. Por fim, o trabalho [Shirai06] possui várias funcionalidades de apresentação 

dos locais guardados. Nenhum destes trabalhos realmente resolve o problema visto que não implementa 

completamente o uso das principais funcionalidades identificadas. O sistema desenvolvido por nós é um 

agrupamento de todas estas funcionalidades num só, onde se evita uma lista dos locais web unicamente textual, é um 

sistema que escala bem para longos períodos de tempo como anos ou até décadas e fornece informação visual de 

forma a facilitar a análise do utilizador à informação apresentada. 

Um dos requisitos formulados é apresentar informação dependente do tempo, como o histórico do utilizador tem 

datas associadas a cada ocorrência, precisávamos nós também de mostrar a informação ao longo do tempo. Após 

uma investigação efectuada concluiu-se que a melhor forma de mostrar este tipo de informação é haver uma 

superfície que desliza na vertical ou horizontal e ao longo da distância desta superfície é representado o tempo 

decorrido. No nosso caso a informação encontra-se apresentada ao longo de uma timeline vertical e o seu 

comprimento depende do intervalo temporal escolhido. 

Uma referência visual é um aspecto muito importante na visualização de informação, através desta referência um 

utilizador consegue recordar-se mais facilmente e associar mais rapidamente um determinado tema que era 

necessário lembrar-se. Os utilizadores associam principalmente um local web às suas cores e estrutura visual, em 

comparação com por exemplo apenas uma referência textual como o título do local web. No nosso sistema usamos 

thumbnails e cores para representar os locais web e domínios. A estrutura de cada local web na aba lateral é mostrada 
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através de um thumbnail que pode ser ampliado ao passar o ponteiro do rato por cima deste e a cor de cada barra da 

timeline é definida de acordo com o URL do domínio em questão. 

Outro requisito muito importante que foi identificado é a escalabilidade. Todos os sistemas actuais têm que estar 

preparados para lidar com o aumento de informação armazenada, mesmo que este aumento seja de um grande valor, 

e têm que poder apresentar essa informação sem haver problemas. No nosso caso existe o risco de haver um número 

muito elevado de locais web visitados e então é necessário tomar as devidas precauções para que esta situação não 

fique fora de controlo quando se tiver por exemplo a mostrar esta informação na timeline. Para solucionarmos esta 

eventual situação agrupamos todos os locais web do mesmo domínio e existe a possibilidade alterarmos o modo de 

visualização para mês ou ano. Isto previne a apresentação de um número exagerado de locais web na timeline. 

Para poder filtrar a informação apresentada e realçar apenas o que utilizador quiser existe a possibilidade de 

procurar por uma determinada palavra que irá desfocar os resultados que não corresponderem com essa palavra. Isto 

é útil para por exemplo ter uma noção imediata sobre quantas correspondências existem na timeline e quais os dias 

dessas correspondências. Inserida nesta funcionalidade é também possível combinar vários filtros ao mesmo tempo e 

remover aqueles que o utilizador não desejar. 

Por fim um dos requisitos necessários era haver uma forma de recolher automaticamente o histórico do utilizador. 

Para este fim usamos um navegador web, neste caso o Google Chrome por ser um dos navegadores mais usados 

actualmente e oferecer um bom suporte aos programadores de add-ons. O Google Chrome possui uma API para o 

histórico que é possível recolher informação do utilizador. Desta forma o utilizador pode instalar este add-on no seu 

navegador web Google Chrome e o seu histórico é recolhido de uma forma automática e transparente para este. 

Todas estas características ajudam o utilizador a encontrar a informação que procura no histórico de uma forma 

fácil e eficaz. Através dos vários testes realizados com utilizadores verificou-se que as funcionalidades implementadas 

tornaram possível chegar ao objectivo pretendido de cada tarefa mais rapidamente e pelos comentários recolhidos 

observámos que este sistema é interessante e proporcionou uma experiência agradável aos utilizadores. 

Para trabalho futuro gostaríamos de melhorar os aspectos mais importantes evidenciados pelos utilizadores 

durantes os testes como por exemplo um melhor mecanismo de selecção do intervalo temporal ou implementar 

algumas formas de ajudar o utilizador a perceber para que servem as funcionalidades existentes. Outra parte 

importante que gostaríamos de adicionar ao nosso sistema era implementar mais que uma timeline com dados de 

informação contextual como por exemplo as aplicações abertas em primeiro plano no computador do utilizador ou 

os eventos registados no calendário pessoal deste. Por fim gostaríamos de melhorar o desempenho desta ferramenta 

através do uso de uma base de dados e cache para guardar localmente a informação do utilizador e apresenta-la mais 

rapidamente no ecrã. 
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Apêndice A 

Tabela 4. Resumo da descrição dos trabalhos 

Trabalho Resumo da descrição 

Cockburn99a As revisitações a páginas web fazem parte de um grande número de acessos à 

internet. Existem mecanismos para efectuar estas revisitações tais como o 

histórico ou os marcadores mas podiam ser melhorados. Neste artigo é 

descrito um sistema de revisitação chamado WebView. Este sistema centraliza 

todos os mecanismos de revisitação para se encontrarem todos no mesmo 

sítio. É possível adicionar páginas aos marcadores de uma forma implícita 

através do número de visitas aos locais web, por exemplo. Ao lado de cada 

página é mostrado um thumbnail dessa página que se encontra assinalado sobre 

se foi adicionado aos marcadores de uma forma implícita ou explícita. As 

páginas guardadas são apresentadas ao utilizador através de uma estrutura 

hierárquica. 

Gandhi00 O Domain Tree Browser apresenta o histórico em forma de árvore para cada 

domínio, em que cada nó é visível através de um thumbnail e representa uma 

página visitada anteriormente. Cada nó é acrescentado quando uma nova 

página é visitada. Existe um painel do lado esquerdo com todos os domínios 

visitados, o utilizador ao escolher um aparece a respectiva árvore do lado 

direito. 

Hailpern11 O YouPivot disponibiliza várias formas para pesquisar no histórico. Possui 

uma barra que apresenta os picos de navegação do utilizador. Outra barra 

mostra por sua vez com mais detalhe a área seleccionada na barra superior. 

Esta barra está dividida por cores que simbolizam os diversos programas 

usados pelo utilizador. É possível filtrar os resultados do histórico através da 

escolha de uma palavra-chave ou ícone. Existe ainda o TimeMarks que 

permite recordar uma ou mais actividades para serem visitados no futuro. 

Hasan95 Este trabalho descreve a fusão do navegador Mosaic 2.0 com um sistema de 

visualização chamado Hy+. O que esta ferramenta faz é apresentar o histórico 

do utilizador através de uma estrutura em árvore com base nos elos clicados 

nas páginas web. 

Hascoet01 Os mecanismos de revisitação dos navegadores web são muito úteis mas têm 

tido poucas evoluções. Neste artigo é apresentado um sistema chamado 

Bookmap, que contém várias páginas web representadas por thumbnails, 

divididas por várias categorias. É possível usar várias operações nos 

Bookmaps tais como mudar o nível de zoom, usar o efeito fisheye, copiar, entre 

outros. Com este sistema as páginas web ficam visíveis através de um modo 

gráfico. 

Hightower98 Este sistema tem como objectivo apresentar aos utilizadores um esquema 

gráfico da sua navegação web, para terem um melhor contexto sobre quais as 
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páginas web por onde passaram. Durante a navegação é construída uma 

hierarquia com as páginas visitadas onde as páginas mais recentes são 

adicionadas como folhas aos ramos pai. As páginas são representadas por 

thumbnails. 

Kaasten01 Neste artigo foram integrados três mecanismos de revisitação (histórico, 

marcadores e botão de retroceder) num apenas, para melhorar o nível de 

usabilidade para os utilizadores. As páginas guardadas ficam ordenadas pela 

data de visita e ao lado de cada uma aparece um thumbnail com o aspecto da 

sua página. O botão de retroceder vai recuar pelas páginas guardadas neste 

mecanismo em vez de percorrer apenas as páginas guardadas na sessão de 

navegação actual. Existe também a funcionalidade de se adicionarem páginas 

aos marcadores com base no número de visitas a essa página. 

Khawaja07 Para visualizar de uma melhor forma o histórico de navegação web do 

utilizador foi criado um novo navegador chamado Zoomable Browser. Este 

navegador gera uma estrutura hierárquica com os locais web visitados ao 

longo da sessão. É possível aumentar ou diminuir o nível de zoom ao visualizar 

cada página. 

Kleek10 O Eyebrowse consegue registar e partilhar as actividades realizadas pelos 

utilizadores na sua navegação online. O grande objectivo deste sistema é fazer 

com que cada utilizador tire as suas conclusões sobre as estatísticas geradas 

por esta ferramenta, como por exemplo quais os locais web que mais visitou, 

quanto tempo passaram online, entre outras. 

Li10 O ActionShot permite recordar o histórico de navegação web ao nível de 

interacções entre o utilizador e o navegador. Através deste sistema é possível 

partilhar e reutilizar as gravações recolhidas. Para explorar o histórico existem 

três modos: o modo Lista, o modo Linha de Tempo e o modo Pré-

visualização. O primeiro modo apresenta o histórico de um modo textual, o 

segundo mostra o histórico pela sequência de acções com um thumbnail 

associado a cada página e o último modo apresenta o histórico com mais 

detalhe do que os outros. 

Milic-Frayling03 A navegação web feita pelos utilizadores forma um grafo em que os vértices 

são páginas e os arcos são as transições entre as páginas. O WebScout descrito 

neste artigo gera um mapa visual da navegação do utilizador. Cada página é 

representada por um thumbnail e é construída uma estrutura hierárquica com a 

navegação do utilizador. As páginas são agrupadas em conjuntos denominados 

webtrails para denotar o início e fim de alguma actividade do utilizador. 

Nadeem01 Os navegadores web não têm os meios suficientes para que se faça uma 

revisitação eficaz. Neste artigo foram comparados os históricos de três 

navegadores web para observar qual aquele que fornecia uma exploração mais 

eficiente do histórico. Os três navegadores testados foram o Netscape, o 

GlobalTree e o DomainTree. O melhor sistema de histórico dos três 

navegadores foi o DomainTree pois apresentava-o através de uma estrutura 

em árvore, em que cada ramo era um local web com um thumbnail, e cada 
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árvore pertencia apenas a um determinado domínio. 

Power08 Esta ferramenta altera o modo de navegação num navegador web, mostrando 

miniaturas de imagens das páginas directamente relacionadas com a página 

principal aberta no momento actual. Através destas miniaturas o utilizador 

pode associar a imagem com o respectivo local web, precisando assim menos 

actividade cerebral e resultando numa navegação mais rápida. 

Reiss05 Este sistema permite saber e visualizar como os utilizadores usam os seus 

navegadores web. Primeiro são recolhidas informações, entre as quais o nome 

de utilizador, a data e o URL da página. De seguida essas informações são 

divididas para as categorias respectivas. Por fim esta informação organizada 

vai ser apresentada num gráfico com vários círculos. Cada círculo representa 

um intervalo de tempo divido por várias categorias. Quanto maior for a área 

de uma linha de uma determinada categoria, maior irá ser também o tempo 

que o utilizador gastou a navegar nessa categoria. 

Shirai06 Este programa permite navegar no histórico do navegador web através de 

diferentes modos de visualização: o HCB-stat, o HCB-vis e o HCB-tempo. O 

primeiro modo apresenta um resumo das páginas web de três modos 

diferentes. O HCB-vis apresenta o histórico de um modo visual, com vários 

thumbnails das páginas ordenados por diferentes características. Por fim, o 

último modo apresenta as páginas visitadas ordenadas por data. 

Tiernan03 Neste artigo são descritos dois métodos para organizar o histórico de 

navegação de uma forma que dê mais contexto aos utilizadores. No primeiro 

método são escolhidas as 100 páginas mais importantes para o utilizador com 

base no número de visitas. Para o segundo método foram reunidas todas as 

páginas que tivessem alguma relação entre si. Através de um estudo efectuado 

com participantes, foi provado que este sistema é mais parecido com a 

imagem mental que têm do seu histórico de navegação em comparação com o 

Internet Explorer. 

Vullemot08 Este sistema consiste numa forma de navegação entre o histórico como se se 

tratasse de uma navegação virtual entre cidades ou países. A ferramenta Vizod 

cria uma estrutura em árvore ou um grafo que irá representar os caminhos 

efectuados pelo utilizador na sua navegação. Como base é usado o Google 

Earth mas em vez de ter uma ligação a uma base de dados geográfica, o 

Google Earth tem uma ligação com o Vizod. Desta forma é possível navegar 

pelo histórico do navegador de uma forma inovadora. 

Won09 É uma extensão para um navegador web que melhora a funcionalidade do 

histórico e aumenta a sua visibilidade. Realizados alguns testes ao primeiro 

protótipo foi demonstrado que esta ferramenta é a mais eficiente em 

comparação com uma pesquisa normal no histórico do Firefox 3 e com o 

modo preferido de fazer uma revisitação por parte de cada utilizador. 

Wexelblat99 Este sistema é um conjunto de ferramentas que ajudam o utilizador a navegar 

pela internet. A primeira ferramenta apresentada é o Map, este programa 

mostra o tráfego de um local web, onde os vértices são os documentos web e 
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os elos são as transições entre eles. A segunda ferramenta é o Path, que 

apresenta os caminhos escolhidos pelo utilizador durante a sua navegação. 

Outra ferramenta são as anotações que são um número representado ao lado 

de cada elo que simboliza a percentagem de utilizadores que seguiu esse elo na 

página. Por fim a última ferramenta são os comentários, cada utilizador pode 

comentar um caminho tomado por si na sua navegação. 

Yoong-En07 Mostrar muita informação num ecrã pequeno pode ser complicado, neste 

artigo é descrita uma forma de mostrar o histórico de navegadores web num 

ecrã de um dispositivo portátil. Para poupar espaço, é usado o formato de uma 

lista para apresentar os locais web e ao lado de cada local é mostrado um 

thumbnail. Para marcar as páginas mais importantes existem duas formas: ser 

o próprio utilizador a marcá-las ou um mecanismo de marcação automática 

que marca as páginas de acordo com o seu número de visitas. 

Zhou08 Este programa apresenta o histórico e os marcadores de uma forma diferente 

dos restantes navegadores web. Ao adicionar uma páginas aos marcadores, 

informações como a data de adição, o nome, a morada daquele instante do 

utilizador e que outras actividades estava o utilizador a fazer, são adicionadas 

automaticamente à página. O histórico é mostrado através de vários thumbnails 

que estão dispostos ao longo dos meses do ano. Este sistema é muito 

inovador e com uma interface diferente dos outros navegadores. 
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Apêndice B 

Tabela 5. Número de erros ao efectuar as tarefas 

Util./Tarefas 1 2 3 4 5 6 

A 1 1 1 0 0 0 

B 0 1 1 0 1 0 

C 1 1 1 0 1 0 

D 1 2 1 0 0 0 

E 0 1 0 0 0 0 

F 1 1 1 0 1 0 

G 0 0 0 0 0 0 

H 0 1 0 0 0 0 

I 1 1 1 0 0 0 

J 1 2 1 0 0 0 

K 1 1 2 0 0 0 

L 1 1 3 1 1 0 

M 1 0 1 0 0 0 

N 0 0 1 0 0 0 

O 0 0 1 1 0 0 

P 1 2 2 0 0 0 

Q 1 1 1 0 1 0 

R 0 1 0 1 0 1 

S 1 2 1 0 1 0 

T 1 1 1 0 1 1 

Média 0,8 1 1 0,15 0,35 0,1 

Máximo 2 2 3 1 1 1 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 

Desvio pad. 0,6782 0,6324 0,7071 0,3570 0,4769 0,3 
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Apêndice C 

Tabela 6. Resultados SUS utilizador A com pontuação 87.5 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1    X  

2  X    

3    X  

4 X     

5    X  

6 X     

7     X 

8 X     

9    X  

10 X     

Tabela 7. Resultados SUS utilizador B com pontuação 87.5 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1    X  

2 X     

3     X 

4 X     

5    X  

6  X    

7    X  

8 X     

9    X  

10 X     

Tabela 8. Resultados SUS utilizador C com pontuação 52.5 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1  X    

2    X  

3   X   

4 X     

5    X  

6  X    
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7   X   

8    X  

9   X   

10  X    

Tabela 9. Resultados SUS utilizador D com pontuação 85 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1    X  

2  X    

3    X  

4 X     

5    X  

6 X     

7    X  

8 X     

9    X  

10 X     

Tabela 10. Resultados SUS utilizador E com pontuação 55 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1   X   

2   X   

3  X    

4 X     

5   X   

6   X   

7  X    

8   X   

9   X   

10 X     

Tabela 11. Resultados SUS utilizador F com pontuação 80 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1   X   

2 X     

3   X   

4 X     

5   X   

6 X     
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7    X  

8 X     

9    X  

10 X     

Tabela 12. Resultados SUS utilizador G com pontuação 65 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1   X   

2    X  

3   X   

4 X     

5   X   

6  X    

7    X  

8  X    

9    X  

10  X    

Tabela 13. Resultados SUS utilizador H com pontuação 95 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1    X  

2 X     

3     X 

4 X     

5     X 

6 X     

7     X 

8 X     

9    X  

10 X     

Tabela 14. Resultados SUS utilizador I com pontuação 62.5 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1     X 

2    X  

3   X   

4    X  

5     X 

6  X    
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7    X  

8  X    

9     X 

10   X   

Tabela 15. Resultados SUS utilizador J com pontuação 77.5 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1    X  

2 X     

3  X    

4 X     

5     X 

6   X   

7    X  

8  X    

9    X  

10 X     

Tabela 16. Resultados SUS utilizador K com pontuação 45 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1  X    

2 X     

3  X    

4     X 

5   X   

6  X    

7   X   

8     X 

9 X     

10     X 

Tabela 17. Resultados SUS utilizador L com pontuação 80 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1   X   

2 X     

3   X   

4 X     

5    X  

6  X    
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7     X 

8  X    

9    X  

10 X     

Tabela 18. Resultados SUS utilizador M com pontuação 80 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1   X   

2  X    

3    X  

4 X     

5    X  

6  X    

7    X  

8  X    

9     X 

10 X     

Tabela 19. Resultados SUS utilizador N com pontuação 95 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1     X 

2  X    

3     X 

4 X     

5    X  

6 X     

7     X 

8 X     

9     X 

10 X     

Tabela 20. Resultados SUS utilizador O com pontuação 70 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1   X   

2  X    

3   X   

4  X    

5    X  

6  X    
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7    X  

8  X    

9   X   

10 X     

Tabela 21. Resultados SUS utilizador P com pontuação 70 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1  X    

2  X    

3   X   

4 X     

5    X  

6 X     

7   X   

8  X    

9   X   

10 X     

Tabela 22. Resultados SUS utilizador Q com pontuação 80 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1     X 

2  X    

3     X 

4 X     

5   X   

6   X   

7    X  

8  X    

9     X 

10  X    

Tabela 23. Resultados SUS utilizador R com pontuação 60 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1   X   

2   X   

3   X   

4   X   

5    X  

6  X    



80 

 

7   X   

8  X    

9    X  

10   X   

Tabela 24. Resultados SUS utilizador S com pontuação 82.5 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1   X   

2  X    

3    X  

4 X     

5    X  

6 X     

7    X  

8 X     

9     X 

10  X    

Tabela 25. Resultados SUS utilizador T com pontuação 75 

Questão/Valor 1 2 3 4 5 

1    X  

2  X    

3   X   

4 X     

5    X  

6   X   

7    X  

8  X    

9     X 

10  X    

 

 

 

 

 

 


