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Resumo 

Hoje em dia são várias as aplicações que permitem a gestão de colecções musicais, mas que 

apenas suportam pesquisa por artista, álbum ou género. Por outro lado existem aplicações que 

permitem a exploração de históricos de reprodução, mas fazem-no principalmente numa 

vertente estatística, e não com o intuito de explorar a colecção musical. 

A área de visualização e exploração de colecções musicais e a área de exploração de histórico 

de reprodução são duas áreas que pretendem, respectivamente, propor soluções para a 

exploração de colecções musicais e para a exploração de históricos. Embora existam várias 

soluções em cada uma das áreas, até agora nenhuma delas tentou interligar o histórico de 

reprodução com a colecção musical.  

Neste trabalho propomos uma solução para explorar colecções musicais com base no histórico 

de reprodução, permitindo aos utilizadores a redescoberta da sua colecção musical para cada 

hora do dia. Através da ordenação das músicas da colecção musical pela informação extraída 

do histórico de reprodução, para cada hora, obtemos a informação necessária para realizar 

uma divisão da informação em duas categorias (músicas recomendadas e músicas do 

histórico). As duas categorias são utilizadas para dividir a interface, conseguindo-se dar uma 

nova visão ao utilizador sobre a sua colecção. 

Os resultados da avaliação da nossa solução indicam que os utilizadores conseguem adquirir 

uma nova perceptiva da sua colecção e voltam a ouvir músicas que estavam esquecidas, ou 

não eram ouvidas há algum tempo. 

Palavras-chave: Visualização de colecções musicais, Histórico de reprodução, Visualização 

de históricos de audição, Exploração de colecções musicais 
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Abstract 

 

Although, nowadays there are several applications that allow managing music collections, 

they only support the search by artist, album or genre. On the other hand, there are 

applications that allow the exploration of historical playback, but that do so mainly from a 

statistical point of view and not with the aim of exploring the music collection. 

The visualization and exploration of music collections and the exploration of listening 

histories are two areas that claim, respectively, to present solutions for the exploration of 

music collections and for the exploration of the history. Although there are various solutions 

for each of the areas, so far none of them tried to connect the history of playback with the 

music collection. 

Here we propose a solution for exploring music collections based on listening histories, 

allowing users to rediscover their music collection for each hour of the day. By ordering the 

songs from the music collection through information extracted from the playback history for 

each hour, we get the information needed to make a division into two categories 

(recommended songs and music from the history). The two categories are used to divide the 

interface into two areas, offering the user a new vision of his collection. 

The evaluation of our solution show that users acquire a new perspective of their collection 

and came back to listen to songs that were forgotten or not heard for some time. 

 

Keywords: Music collection visualization, Listening histories, Listening histories 

visualization, Music library browsing 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Índice 
  

1. Introdução ............................................................................................................................... 1 

1.1 Motivação ...................................................................................................................... 1 

1.2 Objectivos ..................................................................................................................... 2 

1.3 Solução desenvolvida .................................................................................................... 2 

1.4 Contribuições e resultados atingidos ............................................................................. 3 

1.5 Organização da dissertação ........................................................................................... 4 

2. Trabalho relacionado .............................................................................................................. 5 

2.1 Visualização e exploração de colecções musicais ........................................................ 5 

2.2 Visualização de histórico de reprodução ..................................................................... 16 

2.3 Análise comparativa .................................................................................................... 21 

2.3.1 Visualização de colecções ................................................................................. 25 

2.3.2 Visualização do histórico de reprodução .......................................................... 26 

2.3.3 Visualização e exploração de colecções musicais Vs Visualização do 

histórico de reprodução .................................................................................. 27 

2.4 Síntese  ........................................................................................................................ 27 

3 Estudo preliminar .................................................................................................................. 28 

3.1 Análise de requisitos ................................................................................................... 28 

3.2 Interfaces preliminares ................................................................................................ 29 

3.3 Síntese  ........................................................................................................................ 35 

4. Solução Proposta .................................................................................................................. 36 

4.1 Arquitectura da solução ............................................................................................... 36 

4.1.1 Módulo de extracção e organização da informação .......................................... 37 

4.1.2 Módulo de visualização .................................................................................... 41 

4.2 Interacção cliente/servidor .......................................................................................... 49 

4.3 Estrutura de dados e tecnologias utilizadas ................................................................. 50 

4.4 Síntese  ........................................................................................................................ 50 



V 

 

5. Avaliação Experimental ....................................................................................................... 51 

5.1 Objectivos ................................................................................................................... 51 

5.2 Descrição dos testes .................................................................................................... 52 

5.3 Análise dos resultados ................................................................................................. 53 

5.3.1 Tarefas com os utilizadores ............................................................................... 53 

5.3.2 Questionário de satisfação ................................................................................ 60 

5.4 Discussão dos resultados ............................................................................................. 62 

5.5 Síntese  ........................................................................................................................ 63 

6. Conclusões e trabalho futuro ................................................................................................ 64 

6.1 Sumário da dissertação ................................................................................................ 64 

6.2 Conclusões finais e contribuições ............................................................................... 65 

6.3 Trabalho futuro ............................................................................................................ 66 

Bibliografia ............................................................................................................................... 68 

Anexo I ..................................................................................................................................... 71 

Anexo II .................................................................................................................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

Índice de Figuras 

Fig. 2.1 Visualização em disco ................................................................................................... 5 

Fig. 2.2 Visualização em rectângulo .......................................................................................... 5 

Fig. 2.3 Visualização em Treemap ............................................................................................. 6 

Fig. 2.4 Visualização MusVis .................................................................................................... 6 

Fig. 2.5 Visualização global ....................................................................................................... 7 

Fig. 2.6 Visualização com zoom ................................................................................................ 7 

Fig. 2.7 Visualização global Island of Music ............................................................................. 8 

Fig. 2.8 Visualização com informação ....................................................................................... 8 

Fig. 2.9 Visualização Globe of Music ........................................................................................ 9 

Fig. 2.10 Visualização SoundTorch ......................................................................................... 10 

Fig. 2.11 Visualização global ................................................................................................... 10 

Fig. 2.12 Visualização MusicRainbow .................................................................................... 11 

Fig. 2.13 Visualização AudioRadar ......................................................................................... 12 

Fig. 2.14 Visualização para telemóvel ..................................................................................... 13 

Fig. 2.15 Visualização para PC ................................................................................................ 14 

Fig. 2.16 Visualização Liveplasma .......................................................................................... 14 

Fig. 2.17 Visualização Tuneglue .............................................................................................. 15 

Fig. 2.18 Visualização Planetary .............................................................................................. 16 

Fig. 2.19 Visualização Tangle .................................................................................................. 16 

Fig. 2.20 Visualização Strings.................................................................................................. 17 

Fig. 2.21 Visualização global ................................................................................................... 18 

Fig. 2.22 Visualização arc.fm ................................................................................................... 19 

Fig. 2.23 Visualização Last.fm Explorer .................................................................................. 19 

Fig. 2.24 Visualização Last.fm HisFlocks ............................................................................... 20 

Fig. 2.25 Visualização Loom.Fm ............................................................................................. 21 

Fig. 3.1 Esboço interface em cluster ........................................................................................ 30 

Fig. 3.2 Esboço interface cluster com áreas ............................................................................. 30 

Fig. 3.3 Vários esboços de interface em grelha ........................................................................ 32 

Fig. 3.4 Esboço final da interface da solução ........................................................................... 33 

Fig. 3.5 Timeline ....................................................................................................................... 34 

Fig. 3.6 Informação sobre cada música .................................................................................... 34 

Fig. 3.7 Músicas semelhantes ................................................................................................... 35 



VII 

 

Fig. 4.1 Arquitectura global da solução ................................................................................... 36 

Fig. 4.2 Arquitectura do servidor ............................................................................................. 37 

Fig. 4.3 Colecção musical partida em conjunto de músicas do histórico e recomendações para 

cada hora .................................................................................................................... 39 

Fig. 4.4 Divisão da lista de músicas do histórico em sub-conjuntos e comparação com lista de 

músicas recomendadas ............................................................................................... 40 

Fig. 4.5 Interface da solução .................................................................................................... 41 

Fig. 4.6 Área de músicas do histórico ...................................................................................... 42 

Fig. 4.7 Botões Auxiliares ........................................................................................................ 43 

Fig. 4.8 Informação sobre música ............................................................................................ 44 

Fig.4.9 Mecanismo de semelhança que permite visualizar quais as músicas recomendadas que 

a música do histórico seleccionada originou .............................................................. 44 

Fig. 4.10 Mecanismo de semelhança com informação sobre a música .................................... 45 

Fig. 4.11 Músicas com e sem preview ..................................................................................... 45 

Fig. 4.12 Área de músicas recomendadas ................................................................................ 46 

Fig. 4.13 Músicas de semelhança que permite visualizar quais as músicas do histórico que 

deram origem à musica recomendada seleccionada................................................... 47 

Fig. 4.14 Botões de controlo .................................................................................................... 47 

Fig. 4.15 Área de playlist ......................................................................................................... 49 

Fig. 5.1 Gráfico Boxplot dos valores do Factor F para cada estado da colecção musical ....... 54 

Fig. 5.2 Histograma com número de ocorrências por intervalo de Factor F ............................ 55 

Fig. 5.3 Percentagem média de músicas recomendadas e músicas do histórico escolhidas por 

playlist ........................................................................................................................ 56 

Fig. 5.4 Histograma do número médio de músicas recomendadas escolhidas com a última 

reprodução noutra hora por playlist ........................................................................... 56 

Fig. 5.5 Boxplot da evolução dos valores do Factor F para estado da colecção musical com 

músicas sugeridas pela solução .................................................................................. 58 

Fig. 5.6 Boxplot da evolução dos valores do Factor F para estado da colecção musical com 

músicas mais recentes .............................................................................................. 58 

Fig. 5.7 Histograma do número de ocorrências por intervalo de Factor F para cada estado da 

colecção musical para teste com músicas sugeridas pela solução ............................. 59 

Fig. 5.8 Histograma do número de ocorrências por intervalo de Factor F para cada estado da 

colecção musical para teste com músicas mais recentes ............................................ 59 

 



VIII 

 

Índice de tabelas 

Tabela 1 - Comparação de trabalhos de visualização e exploração de colecções musicais ..... 23 

Tabela 2 - Comparação de trabalhos sobre visualização de histórico de reprodução .............. 24 

Tabela 3 - Análise das respostas do questionário de satisfação ............................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 Introdução 

Neste capítulo apresentamos o problema identificado nas áreas de estudo de visualização de 

colecções musicais e visualização do histórico de reprodução. Apresentamos em seguida os 

objectivos a que nos propomos, bem como um resumo da solução implementada, 

contribuições e resultados obtidos. Por fim apresentamos a organização da dissertação. 

1.1 Motivação 

Nos dias de hoje, a proliferação dos meios tecnológicos e a quantidade de informação a que 

temos acesso, tornam a procura de aplicações de gestão de informação cada vez mais 

aguerrida. Nomeadamente, no campo da música, tendemos a armazenar nos nossos 

dispositivos digitais, cada vez mais, uma quantidade significativa de músicas na nossa 

biblioteca pessoal. É devido a esta elevada quantidade de informação que os nossos 

problemas surgem. Quantas vezes não desejámos ter um assistente pessoal que soubesse os 

nossos gostos musicais, e com base nesse conhecimento, apresentasse a nossa colecção 

musical tendo em conta as músicas que mais gostamos para uma determinada altura do dia? 

Hoje em dia é fácil arranjarmos aplicações para armazenar e organizar as músicas que temos 

em formato digital. No entanto, estas aplicações normalmente são descaracterizadas e 

impessoais. Estas facilmente catalogam as faixas da nossa biblioteca por género, artista, 

álbum, mas não vão além destes tradicionais tipos de organização. Por outro lado, começam a 

surgir várias aplicações onde é possível fazer uma análise gráfica dos gostos de um utilizador, 

com base no histórico de reprodução das faixas musicais, podendo desta forma um utilizador 

saber mais acerca dos seus gostos musicais, e inclusive, identificar padrões de audição. 

A área de visualização e exploração de colecções musicais e a área de visualização de 

históricos de reprodução são duas áreas de estudo que tentam encontrar resposta para as 

necessidades dos utilizadores. No entanto, nenhuma destas áreas por si só consegue aliar a 

visualização e exploração de colecções musicais com o histórico de reprodução.  

A solução que desenvolvemos concilia as duas áreas estudadas de forma a aliar a visualização 

e exploração de colecções musicais com o histórico de reprodução, colmatando a falta de 

soluções que possibilitem esta interligação. 
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1.2 Objectivos 

Neste trabalho pretendemos que o utilizador redescubra a sua colecção musical através do 

histórico de reprodução, ou seja, pretendemos que o utilizador através dos seus gostos 

musicais para uma hora específica do dia, possa ouvir músicas semelhantes às da hora em 

questão, que já se encontravam esquecidas na sua memória. Assim, pretendemos combinar a 

visualização e exploração de uma colecção musical com o seu histórico de reprodução, de 

modo a que os utilizadores possam visualizar e explorar a sua colecção de uma outra 

perspectiva. O nosso objectivo principal está na forma como o utilizador visualiza e explora a 

sua colecção. A solução é personalizada a cada utilizador, dado que os resultados 

apresentados irão diferir de utilizador para utilizador e inclusive para o mesmo utilizador, irá 

diferir para diferentes horas pois a visualização terá em conta o histórico de reprodução. 

 

1.3 Solução desenvolvida 

A nossa abordagem une a área de estudo de visualização e exploração de colecções musicais e 

a área de visualização de históricos de reprodução, propondo uma solução que tire partido do 

melhor das duas áreas. Desta forma, proporcionamos ao utilizador um inovador ponto de vista 

da sua colecção musical, através da sua navegação e exploração pelo histórico de reprodução 

para cada hora do dia. Além da navegação pelo histórico de reprodução, o utilizador tem ao 

seu dispor recomendações de músicas semelhantes às do seu histórico, que se encontrem 

esquecidas na sua memória (tocadas há muito tempo e poucas vezes) em função da hora do 

dia. 

A nossa solução encontra-se dividida em dois módulos: módulo de extracção e organização 

da colecção musical e o módulo de visualização, que estão localizados no servidor e no 

cliente, respectivamente. 

Para que seja possível a navegação na colecção musical do utilizador, foi necessário extrair a 

informação necessária sobre esta. Considerámos, para efeitos da nossa solução, que para uma 

música fazer parte da colecção musical, teve que ser ouvida pelo menos uma vez. Após a 

extracção realizámos um tratamento aos dados recolhidos de forma a obtermos a informação 

que necessitávamos para a visualização, ou seja, as músicas do histórico e músicas 

recomendadas.  
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O tratamento dos dados consistiu na ordenação das músicas da colecção musical com base no 

valor da medida Factor F, que nos dá o coeficiente de retenção de memória para aquela 

música, ou seja, indica-nos o quão esquecida na memória do utilizador determinada música se 

encontra. Com base nesta ordenação criamos dois conjuntos de música, um de músicas mais 

frescas na memória do utilizador, consideradas músicas do histórico, e outro com músicas 

menos frescas na memória, músicas recomendadas. Assim, damos ao utilizador a 

oportunidade de ouvir músicas que estão mais esquecidas na sua memória. Todo este processo 

encontra-se no servidor, no módulo de extracção e organização da colecção musical. 

O módulo de visualização diz respeito à interface da nossa solução, e permite ao utilizador 

navegar na colecção musical. As músicas apresentadas encontram-se divididas em músicas do 

histórico e músicas recomendadas. 

 

1.4 Contribuições e resultados atingidos 

A nossa principal contribuição encontra-se no desenvolvimento de uma solução de 

visualização e exploração de colecções musicais com base no histórico de reprodução. Esta 

solução permite ao utilizador explorar e redescobrir a sua colecção através do histórico de 

reprodução para cada hora do dia, bem como, obter recomendações baseadas nos artistas 

presentes no mesmo. Desta forma, o utilizador consegue explorar a sua colecção de uma 

forma inovadora. Os resultados obtidos demonstram que a nossa solução foi ao encontro das 

necessidades dos utilizadores, permitindo assim ter uma nova visão da sua colecção, levando-

os a redescobrir músicas que já não eram ouvidas há algum tempo. Como principais 

contribuições do nosso trabalho apontamos: 

 A apresentação da colecção musical com base no histórico para cada hora do dia; 

 Algoritmo de organização da colecção musical; 

 Algoritmo de recomendação de músicas baseado na semelhança de artistas presentes 

no histórico de reprodução; 

 Arquitectura da interface e servidor modular que permite no futuro estender ou alterar 

a visualização. 
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1.5 Organização da dissertação 

O trabalho realizado encontra-se devidamente descrito e validado no presente documento. No 

capítulo 2 encontramos toda a análise realizada nas áreas de investigação de visualização e 

exploração de colecções musicais e visualização de histórico de reprodução. Partindo do 

estudo e análise destas duas áreas, foi-nos possível encontrar as lacunas que nos levaram a 

propor uma solução que tenta resolver os problemas encontrados. Para realizar uma solução 

que conseguisse preencher as falhas destas duas áreas, foi necessário realizar um estudo 

preliminar, para identificar os requisitos necessários à nossa solução, bem como uma interface 

que servisse de ponto de partida para a nossa solução (ver capítulo 3). 

No capítulo 4, encontramos a concretização da nossa solução devidamente explicada, através 

da análise dos vários módulos que compõem a sua arquitectura. Para além da explicação 

detalhada do funcionamento dos módulos da solução, descrevemos também a interacção entre 

os diversos módulos, as estruturas de dados utilizadas e ainda as tecnologias utilizadas para 

realizar a concretização da solução. 

Os resultados da avaliação da solução através de testes com utilizadores podem ser 

encontrados no capítulo 5. Neste capítulo apresentamos ainda uma análise e reflexão sobre os 

resultados obtidos. 

Por último, no capítulo 6, apresentamos uma discussão sobre as conclusões do trabalho 

desenvolvido e ainda uma reflexão sobre o trabalho futuro. 
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2 Trabalho relacionado 

Para atingir os objectivos a que nos propomos, estudámos duas áreas do conhecimento: 

visualização e exploração de colecções de musicais e visualização do histórico de reprodução 

de músicas. Com a primeira área pretendemos estudar as várias formas de representação e 

exploração de uma colecção musical, quais as técnicas utilizadas para chegar à visualização e 

as suas limitações. Com o estudo da segunda, pretendemos identificar os dados importantes a 

retirar do histórico, a sua influência e quais as técnicas de visualização existentes.  

2.1 Visualização e exploração de colecções musicais 

Visualizing and Exploring Personal Music Libraries 

Torrens et al. [1] pretendem dar a conhecer uma biblioteca de músicas através de três 

visualizações diferentes (disco, rectângulo e treemaps), que têm por base os meta-dados das 

músicas. A visualização em disco (ver Fig. 2.1) está repartida por sectores, representando o 

raio deste, o eixo temporal. Cada sector representa um género musical, sendo o tamanho 

deste, proporcional ao número de músicas de cada género. A representação em rectângulo 

(ver Fig. 2.2) é em tudo semelhante à anterior, diferindo apenas na representação do eixo do 

tempo, que, nesta visualização é representado pelo eixo horizontal do rectângulo. Por último, 

na representação por treemaps (ver Fig. 2.3) tem-se uma representação por rectângulos, onde 

a cada um deles corresponde um género musical, sendo o tamanho proporcional ao número de 

faixas de cada género. 

As técnicas aplicadas neste trabalho foram bem conseguidas, apesar de estarem demasiado 

centradas nos meta-dados dos ficheiros. 

 

Fig. 2.1 Visualização em disco 

 

Fig. 2.2 Visualização em rectângulo

 



6 

 

 

Fig. 2.3 Visualização em Treemap 

 

MusVis: An Application for Interactive Exploration of Large Music Collections 

Dias et al. [2] descrevem uma abordagem para a exploração e visualização de bibliotecas de 

música com um número elevado de faixas. A apresentação dos resultados da pesquisa é 

realizada com recurso a treemaps semânticos ordenados, onde o tamanho dos rectângulos é 

proporcional ao tamanho das faixas de música que contêm (ver Fig. 2.4). Através da 

informação recolhida da análise do áudio, é extraída a informação necessária para calcular a 

similaridade entre rectângulos por forma a ordená-los na visualização. Os dados podem ser 

filtrados em função do critério escolhido pelo utilizador: género, artista, tempo, ano, etc. 

 

Fig. 2.4 Visualização MusVis 

Este trabalho destaca-se pela simplicidade da visualização e da interacção, no qual, o 

utilizador consegue através de poucas acções, escolher o que pretende de forma fácil e rápida.  
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Content-based Organization and Visualization of Music Archives 

Neste trabalho, Pampalk et al. [3] pretendem dar uma visualização de uma biblioteca de 

músicas com base num mapa virtual 2D, denominado por ilhas de música, onde a água 

significa a ausência de músicas e as ilhas uma grande concentração destas. A metáfora das 

ilhas é reforçada com o auxílio de cores, para caracterizar o ambiente (ver Fig. 2.5 e Fig. 2.6).  

Para chegar ao mapa final, onde músicas mais semelhantes se encontram mais próximas, é 

necessário calcular o grau de similaridade entre músicas através da extracção de 

características. Esta extracção é realizada com base nos padrões rítmicos e de sonoridade. 

Após calculada a semelhança entre as músicas utiliza-se um Self Organizing Map (SOM) [4] 

para calcular a disposição das músicas no mapa e um Smoothed Data Histogram [5] para 

calcular a topologia do mapa 

 

 

Fig. 2.5 Visualização global 

 

 

Fig. 2.6 Visualização com zoom 

Apesar da metáfora utilizada para a visualização da colecção ser inovadora, esta torna-se 

cansativa e confusa, se a colecção de músicas for na ordem dos milhares de músicas. O 

utilizador não dispõe de informação referente à composição das ilhas na visão global do 

mapa. Para ter acesso a alguma informação terá que fazer zoom num determinado local do 

mapa onde irá encontrar a informação das tags mais relevantes.  
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An Innovative Three-Dimensional User Interface for Exploring Music Collections 

Enriched with Meta-Information from the Web 

Knees et al. [6] propõem uma solução com base no trabalho realizado por Pampalk et al. [3], 

onde a solução implementada passa pela criação de um mapa virtual de ilhas 3D (ver Fig. 

2.7). As diferenças assentam no tipo de navegação apresentada ao utilizador e na forma como 

este interage com a interface. 

Para se chegar ao mapa virtual de músicas, é utilizada a técnica de SOM [4] que permite 

agrupar as músicas por semelhança entre si, auxiliada pela técnica Smoothed Data Histogram 

[5] que permite produzir a topologia 3D do mapa de ilhas. A semelhança entre as músicas é 

calculada através da extracção de padrões de ritmo. Para navegar no mapa, o utilizador serve-

se de um comando igual ao de uma convencional consola de jogos. As músicas circundantes à 

posição do mapa onde o utilizador se encontra, são tocadas. Para que seja mais fácil pesquisar 

por uma música em concreto, o mapa está enriquecido com palavras-chave extraídas a partir 

da web (ver Fig. 2.8) e ainda pelas capas dos álbuns. Esta informação não pode ser mostrada 

ao utilizador em simultâneo. Este terá que escolher qual das informações pretender ver no 

mapa 

. 

 

Fig. 2.7 Visualização global Island of Music 

 

Fig. 2.8 Visualização com informação 

 

Embora este trabalho tente uma abordagem inovadora, torna-se confuso, caso o utilizador 

deseje procurar uma música nova, ou caso a biblioteca de músicas seja na ordem dos milhares 

de músicas.  
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Globe of music – Music Library Visualization using GEOSOM 

Neste trabalho, Leitich et al. [7] descrevem uma solução para a exploração e visualização de 

uma colecção de músicas através de uma estrutura 3D, com recurso à técnica de SOM [4]. A 

cada vértice da estrutura corresponde uma faixa da biblioteca de músicas que se encontram 

dispostas por grau de similaridade entre elas. A similaridade entre as faixas é calculada com 

base em características acústicas das músicas. As faixas encontram-se representadas por uma 

imagem referente à capa do álbum a que pertencem (ver Fig. 2.9). 

 

 Fig. 2.9 Visualização Globe of Music 

Embora a abordagem neste trabalho tente ser inovadora e mais interactiva, em termos de 

visualização torna-se cansativa e confusa, quando estamos perante uma biblioteca de músicas 

mais vasta. Em termos de semelhança entre músicas, não dispomos de dados que nos 

informem o quão semelhante duas músicas são, pois a distância entre músicas é sempre a 

mesma. 

 

SoundTorch: Quick Browsing in Large Audio Collections 

Heise et al. [8] propõem a visualização e exploração de uma colecção de música através de 

um mapa de sons, onde cada música é representada por um ponto (ver Fig. 2.10). A 

construção do mapa é realizada com recurso à técnica de SOM, e as músicas encontram-se 

dispostas por similaridade entre elas, sendo que, músicas mais semelhantes encontram-se 

mais próximas e músicas menos semelhantes encontram-se mais distantes. A similaridade 

entre músicas é calculada com recurso a coeficientes de frequência extraídos com recurso à 

técnica MFCC [9]. A navegação pela colecção é realizada por área, ou seja, o utilizador 

aponta o cursor para um determinado ponto da interface e a área circundante a esse ponto é 

activada, ficando mais iluminada, sendo activada a reprodução das músicas dessa mesma área.  
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Fig. 2.10 Visualização SoundTorch 

A grande contribuição deste trabalho prende-se com a forma inovadora de visualizar uma 

colecção musical. No entanto, existe uma grande lacuna no que concerne à informação 

disponibilizada ao utilizador. Embora à partida a solução pareça promissora, a longo prazo 

pode tornar-se cansativa. 

 

A Last.fm and Youtube Mash-Up for Music Browsing and Playlist Edition 

Gouyon et al. [10] propõem uma solução para visualizar e explorar músicas e a semelhança 

entre estas, com base num grafo (ver Fig. 2.11). Para a construção do grafo é tido em conta a 

semelhança entre artistas e a sua popularidade no serviço web Last.fm
1
 de onde além da 

popularidade, são extraídas todas as informações necessárias em relação aos artistas. A 

semelhança entre músicas é identificada pelo tamanho das arestas do grafo. Quanto maiores 

forem, menos semelhantes serão os artistas. A popularidade dos artistas é identificada pelo 

tamanho dos rectângulos em que estes estão inseridos. A interface encontra-se 

complementada com informação sobre cada artista, onde o utilizador por aceder clicando 

sobre o artista pretendido. 

 

Fig. 2.11 Visualização global 

                                                           
1
http://www.last.fm, consultado a 10/9/13 

http://www.last.fm/
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A técnica utilizada para a realização da solução é simples e permite uma visualização e 

exploração de artistas e semelhança entre estes de forma simples. No entanto, não permite ao 

utilizador realizar uma pesquisa mais aprofundada na sua colecção ou uma pesquisa através 

de outras características, tais como nome da música ou género. 

 

MusicRainbow: A New Interface to Discover Artists Using Audio-based Similarity and 

Web-based Labeling 

Pampalk et al. [11] propõem uma visualização em arco-íris circular para exploração da 

colecção pessoal de música (ver Fig. 2.12). As músicas encontram-se agrupadas por artistas e 

dispõem-se no arco-íris por semelhança entre estes, ou seja, artistas mais semelhantes estarão 

mais próximos e os menos semelhantes mais distantes. Para calcular a semelhança entre 

artistas é necessário em primeiro lugar calcular a semelhança entre faixas musicais e em 

seguida a similaridade entre artistas através das características extraídas do áudio. A interface 

encontra-se complementada com informação sobre os artistas, extraída de páginas web e com 

o género a que cada artista pertence. Este é rapidamente identificável, uma vez que a cada 

género musical está atribuída uma cor. Uma vez seleccionado um artista, a cor a que este 

pertence ficará mais brilhante para que seja mais facilmente identificável pelo utilizador quais 

os artistas semelhantes. Para navegar na colecção é necessário utilizar o dispositivo Griffin 

Powermate Knob. 

  

Fig. 2.12 Visualização MusicRainbow 

Apesar de inovadora, a navegação nesta interface torna-se difícil devido ao facto de ser 

necessário um dispositivo específico. A reprodução das faixas musicais só pode ser feita por 

artista, ficando o utilizador impossibilitado de escolher aleatoriamente quais as músicas que 

deseja ouvir. 
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AudioRadar: A metaphorical visualization for the navigation of large music collections 

Com o AudioRadar Hilliges et al. [12] pretendem abordar a temática da visualização e 

navegação de colecções musicais sob a forma de um radar de navios (ver Fig. 2.13). A 

solução tem por base a similaridade entre músicas e quatro eixos que representam 

características das músicas: slow-fast, clean-rough, calm-turbulent e melodic-rhythmic. No 

ponto central do radar encontra-se a música seleccionada pelo utilizador. As restantes músicas 

encontram-se posicionadas de acordo com a similaridade, ou seja, quanto mais ao centro se 

encontrarem mais similares serão em relação à música seleccionada. Para calcular a 

similaridade entre músicas, bem como a posição nos eixos, são extraídas características do 

áudio. 

  

Fig. 2.13 Visualização AudioRadar 

A metáfora utilizada pelo AudioRadar é bem conseguida pois permite ao utilizador uma 

abordagem diferente e interessante de navegar na sua colecção musical. A interface proposta é 

simples, permitindo ao utilizador uma rápida adaptação. Contudo, esta abordagem foi testada 

com uma colecção musical muito limitada. Caso a colecção fosse na ordem dos milhares de 

músicas a usabilidade poderia ficar comprometida. 
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Outras Soluções 

Analisamos neste ponto outras soluções que embora não sejam trabalhos académicos, são 

trabalhos comerciais utilizados nos dias de hoje e que apresentam diferentes formas de 

visualização e exploração de músicas. 

O Musicovery
2
 é uma aplicação distribuída na web, desenvolvida por Vavrille, que pretende 

sugerir músicas e/ou uma web-radio, de acordo com o nosso humor ou estado de espírito. A 

solução assenta sobre uma matriz onde o eixo vertical representa a energia da música, músicas 

energéticas e músicas calmas e o eixo horizontal o humor da música, música negativa e 

música positiva (ver Fig. 2.14) A selecção do tipo de música que o utilizador pretender ouvir 

é realizada ao ser seleccionado um ponto na matriz. Posteriormente é reproduzida uma música 

e são sugeridas outras semelhantes à tocada. A versão para PC permite ainda seleccionar web-

rádios por similaridade de artistas (ver Fig. 2.15).  

Apesar de não ser revelada a forma de cálculo para obter a semelhança entre músicas, 

podemos constatar que a aplicação cumpre os objectivos a que se propõe 

 

Fig. 2.14 Visualização para telemóvel 

                                                           
2
 http://musicovery.com/, consultado a 15/9/13 
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Fig. 2.15 Visualização para PC 

O Liveplasma
3
 (ver Fig. 2.16), semelhante ao Musicovery, é um serviço web que permite 

através de informação obtida pelo website Amazon, pesquisar similaridades entre artistas, 

produzindo para o efeito um mapa de similaridades. O mapa de similaridades é representado 

por um grafo, onde os nós representam os artistas, que estão ligados por arcos a artistas 

semelhantes. Para iniciar o grafo, o utilizador preenche uma caixa de texto que é apresentada 

na página do serviço. A partir do artista introduzido, é produzido um grafo. É possível ouvir 

músicas do artista seleccionado permitindo o serviço ainda a pesquisa de similaridades por 

filmes e livro. 

Este serviço apenas permite saber quais os artistas semelhantes no mapa criados e não permite 

a exploração de uma colecção de músicas. 

 

Fig. 2.16 Visualização Liveplasma 

                                                           
3
 http://www.liveplasma.com/, consultado a 16/9/13 

http://www.liveplasma.com/
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O Tuneglue é uma aplicação para pesquisa de artistas semelhantes com base num grafo 

expansível (ver Fig. 2.17). Através de dados recolhidos do website Last.Fm e Amazon
4
 

podemos encontrar artistas semelhantes a um determinado artista e recolher informações 

sobre este. O grafo é construído através de um nó central e expandido através de cada nó com 

artistas semelhantes ao do nó que deu origem à expansão. Os vários nós, podem-se interligar, 

caso os novos nós contenham artistas semelhantes a artistas já expandidos no grafo. O nó 

central do grafo é iniciado através da introdução do nome de um artista na caixa de texto 

existente no canto superior direito. A expansão do grafo é possível através de um painel de 

opções disponibilizado quando o utilizador clica num nó do grafo. 

 

Fig. 2.17 Visualização Tuneglue 

A aplicação cumpre os seus objectivos, tem uma visualização simples e fácil de utilizar. No 

entanto, não permite a sua integração com uma colecção de músicas pessoais. 

O planetary
5
 pretende realizar a exploração e pesquisa numa colecção de músicas através da 

metáfora de uma galáxia (ver Fig. 2.18). O utilizador pode explorar a sua colecção da forma 

tradicional, ou seja, através de artistas, álbuns e faixas onde cada artista é representado por 

uma estrela, cada álbum por um planeta e cada faixa do álbum por uma lua. A aplicação 

permite ainda a filtragem da colecção pelo primeiro caracter do nome dos artistas, onde cada 

caracter inicial é representado por uma constelação que contém os artistas com cada caracter 

inicial presente na colecção. 

                                                           
4
 http://www.amazon.com/, consultado a 15/9/13 

5
 http://planetary.bloom.io/, consultado a 16/9/13 

http://www.amazon.com/
http://planetary.bloom.io/
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Fig. 2.18 Visualização Planetary 

Embora o conceito utilizado seja inovador, a forma de pesquisa é tradicional. Esta solução 

pode tornar-se cansativa caso a colecção seja na ordem dos milhares de músicas. 

 

2.2 Visualização de histórico de reprodução 

Pulling String from a Tangle: Visualizing a Personal Music Listening History 

 

Fig. 2.19 Visualização Tangle 

Com este trabalho, Baur et al. [13] pretendem dar a conhecer o padrão e os hábitos de 

músicas ouvidas com base no histórico da biblioteca. Dependendo do tipo de informação que 

o utilizador quer encontrar, está disponível uma determinada visualização. Para se ter uma 

percepção de qual o grau de similaridade entre músicas, temos a visualização Tangle (ver Fig. 

2.19). Através de um grafo onde as músicas mais semelhantes se encontram mais juntas e as 
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menos semelhantes mais afastadas, conseguimos perceber o grau de similaridade entre 

músicas. Esta similaridade é calculada com base no histórico de reprodução, onde se assume 

que músicas semelhantes são tocadas contiguamente. Para uma visualização mais detalhada 

sobre cada secção onde se queira visualizar os comportamentos ao longo do tempo, temos a 

visualização Strings (ver Fig. 2.20) que através de uma timeline nos dá o registo das músicas 

ouvidas. 

 

Fig. 2.20 Visualização Strings 

Este trabalho, apesar de nos dar uma vista abrangente da colecção tende a ser confuso em 

colecções mais vastas, devido à forma de apresentação.  

 

Interactive Exploration of Music Listening Histories 

Neste trabalho, Dias et al. [14] [15] pretendem realizar a exploração do histórico de uma 

biblioteca musical, podendo o utilizador inferir os seus gostos e hábitos (ver Fig. 2.21). A 

exploração é feita através de uma timeline e por colunas de pilhas de pontos. Cada pilha de 

pontos representa um dia de reprodução de músicas, representando cada ponto um 

determinado artista. Os pontos estão organizados por tamanho e cor. O tamanho dos pontos 

representa a frequência de audição de determinado artista, e a cor, o quão antiga é a música. A 

antiguidade da música é a diferença entre o ano em que se está e a data de lançamento do 

álbum em questão. Músicas antigas são categorizadas com a cor azul e músicas mais recentes 

a cor vermelha. As linhas que ligam vários pontos indicam quais os elementos iguais, 

presentes no histórico. 
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Fig. 2.21 Visualização global 

Este trabalho introduz uma nova forma de visualização de um histórico, pois tenta fazer com 

que o utilizador consiga definir padrões de utilização, ficando a saber mais informações sobre 

a forma como ouve a sua música não se limitando a produzir um gráfico com base no tempo 

de utilização de uma biblioteca. 

 

arcs.fm – A Backdrop Visualization for Music Talk 

Baur et al. [16] propõem uma visualização do histórico de duas conversas sobre música, com 

base na informação recolhida através do serviço web last.fm. A visualização tem como base a 

comparação de dois históricos numa timeline comum que se encontra entre o histórico dos 

dois utilizadores (ver Fig. 2.22). Para comparar as duas histórias, são utilizadas: a 

similaridade entre duas músicas e a importância das músicas para a conversa. A similaridade 

entre músicas é calculada (da mais similar para a menos similar), através de cinco atributos - a 

presença da música na outra história, outras músicas do mesmo artista presentes na história, 

músicas de artistas similares presentes na outra história, músicas do mesmo género, que 

apareçam na outra história e nenhum dos atributos se enquadrar. Quanto mais similar a 

música for, mais perto da timeline se encontra. A importância da música é calculada com base 

na frequência de reprodução. A interface incorpora ainda arcos para que seja mais facilmente 

identificável quais as músicas idênticas presentes nas duas históricas. 
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Com esta abordagem, Baur pretende encontrar as semelhanças e as diferenças entre 

conversas. Embora o trabalho tente ser inovador, explorando uma área pouco analisada, pode 

tornar-se complexo para um utilizador inexperiente, devido à interface apresentada. 

 

Fig. 2.22 Visualização arc.fm 

 

Last.fm Explorer: An Interactive Visualization of Hierarchical Time-Series Data 

Com este trabalho, Pretzlav [17] pretende visualizar e explorar o histórico de reprodução de 

músicas de utilizadores do serviço web Last.fm. Através de diferentes visualizações o 

utilizador pode explorar de várias formas o seu histórico bem como compará-lo com outro 

utilizador à sua escolha. A principal visualização desta solução (ver Fig. 2.23), permite ao 

utilizador visualizar o seu histórico de reprodução sob a forma de um gráfico que contém 

informação extraída das tags mais relevantes para o gráfico. 

 

  Fig. 2.23 Visualização Last.fm Explorer 

Para que seja mais fácil a visualização do histórico, está atribuído a cada um, uma 

determinada cor. É possível realizar pesquisas com base em palavras-chave, combinações de 

palavra-chave e artistas, possibilitando a filtragem dos vários tipos de informação. A 



20 

 

aplicação permite ainda visualizar o histórico através de outro tipo de gráficos, como um 

gráfico em linha e combinar as várias visualizações com o tipo de informação que pretende 

explorar. 

A diversidade de visualizações e a combinação de características que a aplicação permite ao 

utilizador realizar, faz com que não seja simples uma primeira interacção com a aplicação. A 

parca informação disponibilizada nos vários gráficos e a confusão visual que é apresentada, 

fazem com que a visualização não cumpra na totalidade o seu objectivo. 

 

Gaining Musical Insights: Visualizing Multiple Listening Histories 

Com este trabalho, Chen et al. [18] propõem duas soluções para visualização e comparação 

do histórico de reprodução de vários utilizadores.  

A solução Last.fm HisFlocks (ver Fig. 2.24), pretende dar a conhecer o histórico focando-se 

na comparação e relação de géneros e artistas de vários utilizadores. O histórico é apresentado 

ao utilizador numa timeline semanal onde os artistas se encontram, mapeados por similaridade 

entre eles e clusters de géneros. A similaridade de cada artista é calculada com base na análise 

semântica das tags, onde se utiliza o algoritmo de Porter [19]. O mapeamento de cada artista 

no cluster com o qual mais se assemelha, é calculado com base na semelhança de tags. A 

representação das tags dos artistas na timeline, é dada pelo número de reproduções de músicas 

desse mesmo artista, ou seja, quanto maior for a representação da tag, maior terá sido o 

número de reproduções. Para que seja mais fácil a comparação de históricos de utilizadores, é 

utilizado uma cor unívoca para cada histórico. 

 

Fig. 2.24 Visualização Last.fm HisFlocks 
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A solução Loom.Fm (ver Fig. 2.25) pretende comparar o histórico de dois utilizadores numa 

timeline comum, à semelhança da solução apresentado por Baur, em arcs.fm [16], diferindo 

apenas na representação dos arcos presentes nos dois históricos, onde históricos com arcos 

altos representam uma tendência para ouvir a mesma música ao longo do tempo e arcos 

pequenos a ausência da mesma música em intervalos de tempo maiores. As linhas adjacentes 

presentes nos históricos representam a reprodução da mesma música várias vezes. 

 

Fig. 2.25 Visualização Loom.Fm 

Este trabalho introduz uma nova forma de pesquisar o histórico de reprodução na solução 

Last.fm HisFlocks no qual, não só podemos comparar históricos de diferentes utilizadores, 

como podemos visualizar o histórico sob o ponto de vista das semelhanças entre artistas. 

 

2.3 Análise comparativa 

Após analisarmos os trabalhos que mais podem contribuir para a nossa solução, tanto na área 

de visualização exploração de colecções, como na visualização do histórico de colecções, 

estamos em condições de realizar uma análise global onde tentamos integrar conceitos e 

técnicas dos vários artigos analisados, com os objectivos desta. Apresentamos em seguida, 

duas tabelas que resumem as características mais importantes para a nossa solução. As tabelas 

apenas contemplam os trabalhos académicos analisados, pois apenas estes apresentam dados 

suficientes para realizar uma análise cuidada. Na tabela 1, temos a comparação relativa aos 

trabalhos de visualização e exploração de colecções musicais, sendo a tabela 2 de comparação 

entre os vários trabalhos de visualização do histórico de reprodução.  

As características escolhidas para as duas tabelas são semelhantes, diferindo nas 

características de técnicas de visualização, tipos de visualização, respectivamente 

pertencente às tabelas 1 e 2. Os restantes critérios utilizados nas tabelas são: critério de 

semelhança, meta-dados e escalabilidade. A coluna de meta-dados é apresentada somente 
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na tabela 1, pois não tínhamos informação disponível para preencher convenientemente esta 

coluna, na tabela 2. 

Escolhemos a característica técnicas de visualização para a tabela 1, pois esta é uma 

característica essencial para a nossa solução. Pretendemos identificar qual ou quais as técnicas 

de visualização mais promissoras que, por si só, ou conjugadas, consigam produzir uma 

solução que colmate falhas detectadas nos trabalhos estudados. Para a tabela 2 escolhemos a 

característica, tipos de visualização, pois nestes trabalhos o maior contributo não está no 

algoritmo que utilizamos para realizar a organização, mas no tipo de visualização que 

pretendem mostrar ao utilizador. 

Relativamente aos critérios comuns às tabelas, escolhemos o critério de semelhança, pois 

queremos apresentar na nossa solução músicas semelhantes às mais tocadas para um 

determinado momento. Escolhemos como característica a comparar os meta-dados (tags 

ID3
6
) extraídos, uma vez que estes irão influenciar a informação que pode ser mostrada aos 

utilizadores, como podem ser utilizados para a extracção de semelhança entre as músicas. A 

informação disponibilizada ajuda-nos a perceber quais as informações importantes a serem 

mostradas na exploração e visualização da colecção. A coluna de histórico de reprodução é 

importante pois este é um atributo crucial para a nossa solução. Assim, pretendemos 

identificar se havia trabalhos nas duas áreas que recorriam ao histórico de reprodução para a 

sua solução. A escalabilidade das soluções é importante pois pretendemos que a nossa 

solução seja escalável para bibliotecas de grandes dimensões (milhares de músicas). Assim, é 

necessário identificar quais as soluções que melhor se adaptam. 

                                                           
6
 http://id3.org/, consultado a 1/9/13 

http://id3.org/
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Características 

 

       Artigos 

Critério de 

semelhança  
Meta-dados 

Informação 

disponibilizada 

Técnicas de 

Visualização 
Escalabilidade 

Visualizing and Exploring Personal Music 

Libraries [1] 
Não utiliza 

Género, 

artista, álbum 
Género   

Treemaps, 

disco e 

rectângulos 

Sim 

MusVis [2] 
Características 

acústicas 

Género, 

artista, álbum, 

ano de 

lançamento 

Género, artista, 

álbum, ano de 

lançamento 

Treemaps Sim 

Content-based Organization and 

Visualization of Music Archives [3] 

Características 

acústicas 
Tags  

Tags mais 

relevantes 
SOM Sim 

An Innovative Three-Dimensional User 

Interface for Exploring Music Collections 

Enriched with Meta-Information from the 

Web [6] 

Características 

acústicas 
Tags  

Meta-informação 

recolhida na web, 

capas de álbuns 

SOM Sim 

Globe of Music [7] 
Características 

acústicas 
Não utiliza Capas dos álbuns SOM Não 

SoundTorch [8] 
Características 

acústicas 
Não utiliza Nenhuma SOM Sim 

MusicRainbow [11] 
Características 

acústicas 

Género, 

Artista 
Género, artista Não especifica Sim 

AudioRadar [12] 
Características 

acústicas 
Não refere 

Artista, nome da 

música 
Não especifica Sim 

A Last.fm and Youtube Mash-Up for 

Music Browsing and Playlist Edition [10] 
Não refere Tags 

Nome do artista + 

informação 

last.fm 

Grafos Sim 

Tabela 1 - Comparação de trabalhos de visualização e exploração de colecções musicais 
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                    Características 

 

       Artigos 
Critério de semelhança 

Informação 

disponibilizada 

Tipo de 

Visualização 
Escalabilidade 

Pulling String from a Tangle: 

Visualizing a Personal Music 

Listening History [13] 

Músicas tocadas contiguamente 
Capas dos álbuns 

e/ou hora e dia 

Grafo, timeline 

diária 
Não 

Interactive Exploration of Music 

Listening Histories [14] [15] 
Não utiliza 

Artistas, data de 

audição 

Timeline, 

Stacked dot 
Sim 

arcs.fm – A Backdrop 

Visualization for Music Talk 

[16] 

Presença da música na outra 

história, outras músicas do 

mesmo artista presentes na 

história, músicas de artistas 

similares presentes na outra 

história, músicas do mesmo 

género que apareçam na outra 

história, nenhum dos atributos se 

enquadrar 

Tags mais 

relevantes 
Timeline Sim 

Last.fm Explorer [17] Não utiliza 
Tags mais 

relevantes 
Stacked graph Não 

Gaining 

Musical 

Insights [18] 

Last.fm 

HisFlocks 
Tags extraídas Artista, género Clusters Sim 

Loom.Fm Não refere 
Tags mais 

relevantes 
Timeline Não 

Tabela 2 - Comparação de trabalhos sobre visualização de histórico de reprodução 
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2.3.1 Visualização de colecções  

Dos trabalhos analisados, podemos concluir que a característica que mais os diferencia é a 

técnica de visualização que utilizam. Podemos constatar que os trabalhos se dividem entre as 

técnicas treemaps [1] [2], SOM [3] [6] [7] [8] grafos [10], rectângulo [1] disco [1] e baseados 

em clusters [11] [12]. 

A técnica treemap é mais adequada a situações onde se pretenda visualizar e explorar a 

colecção de música na globalidade e sem grande pormenor. Esta técnica adequa-se a 

bibliotecas onde existam um número elevado de músicas, pois engloba em cada um dos 

rectângulos uma categoria, sem especificar quais os elementos que se inserem em cada uma 

delas. Por outro lado, não é tão eficaz quando se pretende explorar em detalhe a biblioteca, 

sendo uma técnica que não privilegia a inovação. 

A técnica de SOM é de todas a mais utilizada e a que mais promove a inovação. O SOM é 

mais adequada quando se pretende visualizar uma colecção sob a forma de um mapa, 

permitindo produzir uma solução que organize as músicas por semelhança entre si, aplicando 

normalmente técnicas de extracção de características acústicas da música. Este tipo de solução 

privilegia a navegação do utilizador num ambiente virtual. O utilizador pode ir explorando a 

sua colecção pormenorizadamente. Contudo, a aplicação da técnica nas soluções estudadas 

não é ideal pois torna-se cansativa. 

A utilização de grafos como técnica de visualização e exploração de colecções é aplicada 

para os casos onde se privilegia a visualização da semelhança entre músicas, para além da 

visualização e exploração da colecção de músicas. Este tipo de técnica é simples e 

visualmente eficaz, pois o utilizador pode desde o primeiro momento ter uma percepção geral 

da sua colecção. No entanto, pode tornar-se confusa e cansativa, caso a colecção seja na 

ordem dos milhares de músicas. 

As técnicas de visualização por rectângulo ou disco privilegiam a visualização da colecção 

na globalidade ou repartida por grandes blocos de informação, como por exemplo género. 

Não é uma técnica que seja inovadora e que permita ao utilizador uma navegação pela sua 

colecção de músicas. 

A utilização de clusters, com base em características extraídas do áudio ou meta-dados como 

método de visualização e exploração de colecções, produz soluções diversificadas, que podem 
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tanto ser utilizadas para exploração da colecção como para percepcionar a semelhança entre 

as músicas presentes na colecção. 

Em relação às técnicas utilizadas para detectar semelhanças entre as músicas, constatamos 

que a maioria utiliza extracção de características acústicas das músicas. Esta técnica produz 

resultados fiáveis o suficiente para realizar uma correcta relação de semelhança entre as 

músicas. 

 

2.3.2 Visualização do histórico de reprodução 

Em relação aos trabalhos de visualização do histórico de reprodução, constatamos que estes se 

diferenciam pela forma de visualização do histórico. Podemos dividir os trabalhos analisados 

em quatro categorias: timeline [13] [14] [15] gráfico [14] [15] [17], grafo [13] e clusters [18]. 

A visualização por timeline é o tipo de visualização mais comum e mais fácil de utilizar, 

quando se pretende apresentar um histórico. Este tipo de visualização permite explorar o 

histórico de reprodução com mais ou menos detalhe. É indicada para situações onde o 

utilizador queira fazer uma pesquisa exaustiva no seu histórico. 

A visualização por gráfico é mais direccionada para a visualização do histórico onde se 

pretende realizar estatísticas. Este tipo de visualização é mais indicada quando se quer 

perceber, por exemplo, qual o género de música mais ouvido, consegue tratar blocos grandes 

de informação mas não é tão eficaz quando se quer realizar uma pesquisa mais pormenorizada 

ao histórico. 

A visualização do histórico em grafo, é adequada para as situações onde o utilizador não está 

preocupado com a data em que determinada música foi ouvida, mas pretende saber qual a 

semelhança entre as músicas que ouviu. Este tipo de soluções falha pois normalmente não 

utiliza uma escala temporal. 

Por fim temos a visualização por clusters, que à semelhança da visualização em grafo está 

mais vocacionada para soluções onde se pretende compreender a relação de semelhança entre 

as músicas anteriormente ouvidas. Este tipo de solução embora simples e eficaz, não contém 

qualquer referência a uma escala temporal. 
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Os critérios de semelhança utilizados pelos trabalhos desta área não são os mais robustos uma 

vez que se baseiam em tags introduzidas pelos utilizadores, ou por critérios falíveis, o que faz 

com os resultados possam não ser os mais promissores. 

 

2.3.3 Visualização e exploração de colecções musicais Vs Visualização do histórico de 

reprodução 

Como podemos constatar pelas tabelas comparativas apresentadas, as duas áreas, embora 

focadas em colecções musicais, não preenchem por si só todos os requisitos necessários para 

a nossa solução. A área de visualização e exploração de colecções musicais apresenta mais 

robustez na forma como apresenta a colecção, bem como nos métodos que utiliza para extrair 

características das músicas a fim de arranjar formas de comparação entre estas. A área de 

visualização do histórico de reprodução, tenta dar mais informação ao utilizador sobre a 

forma como ouve as músicas da sua colecção, estando a maioria das vezes preocupada com 

uma apresentação de forma simples e clara ao utilizador. 

Embora nenhuma das duas áreas preencha todos os requisitos, juntas conseguem colmatar as 

falhas que separadas apresentam. Pretendemos juntar o melhor das duas áreas de investigação, 

para desta forma realizar uma solução que alie a visualização e exploração de colecções 

musicais com o histórico de reprodução. 

 

2.4 Síntese 

Neste capítulo realizamos uma análise do trabalho relacionado das áreas de visualização e 

exploração de colecções musicais e visualização de históricos de reprodução. Este estudo 

serviu para identificarmos as lacunas existentes nas duas áreas que podem ser colmatadas com 

a nossa solução, servindo também como base para definirmos os nossos objectivos. 

No capítulo seguinte, apresentamos os estudos preliminares levados a cabo para definir quais 

os requisitos e a interface da nossa solução para que desta forma pudéssemos ir ao encontro 

das necessidades dos utilizadores. 
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3 Estudo preliminar 

Neste capítulo abordamos os estudos preliminares levados a cabo para chegarmos à proposta 

final da solução. Com a solução pretendemos que o utilizador possa redescobrir a sua 

colecção musical através do histórico de reprodução, ou seja, pretendemos que o utilizador 

através dos seus gostos musicais para uma hora específica do dia, possa ouvir músicas 

semelhantes que já se encontravam esquecidas na sua colecção. Sendo este o nosso objectivo 

efectuámos estudos preliminares que fossem ao encontro do mesmo. 

Os estudos dividiram-se em análise de requisitos e estudo de interface. A análise de requisitos 

foi realizada com o intuito de encontrar os principais requisitos que seriam necessários a 

solução ter para cumprir os objectivos a que nos propomos. O estudo de interface consistiu na 

elaboração de protótipos de baixa fidelidade, onde testamos vários tipos de interface, para que 

conseguíssemos identificar qual seria a mais indicada para a nossa solução.  

 

3.1 Análise de requisitos 

Após analisarmos as áreas de estudo para a nossa solução estávamos em condições de realizar 

um levantamento das características que teríamos que introduzir nesta. As características 

identificadas podem ser divididas em dois tipos: informação necessária para a visualização e 

características da interface da solução.  

Informação necessária para a visualização 

A informação que consideramos necessária para a nossa interface foi retirada tanto da área de 

estudo de visualização e exploração de colecções musicais como da área de visualização do 

histórico de reprodução. Como informação crucial para a nossa interface identificámos: 

 Nome da música; 

 Nome do álbum; 

 Nome do artista; 

 Capa do álbum; 

 Data e hora da última reprodução; 

 Lista de artistas semelhantes. 
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Características da interface da solução 

As características da interface da nossa solução basearam-se não só no estudo do trabalho 

relacionado mas também nos objectivos da nossa solução. Nesta primeira fase apenas 

quisemos encontrar quais os elementos que faziam sentido representar na interface da solução. 

Dado que o nosso objectivo assenta sobre colecções musicais, históricos de reprodução e 

recomendações de músicas, era imperativo que existisse um elemento que representasse 

músicas do histórico e outro para músicas recomendadas. Concluímos ainda que seria 

importante ter um mecanismo que interligasse cada música recomendada à música que lhe 

deu origem no histórico e cada uma das músicas do histórico às recomendações que deram 

origem, caso existisse, de forma a dotar a solução de maior interactividade e transparência. 

Em relação a cada música presente na interface, concluímos que seria necessário introduzir 

um elemento com a informação mais relevante sobre cada música, ou seja, nome da música, 

nome do artista, nome do álbum e número de dias que passaram desde a última reprodução. 

Assim identificamos como características primordiais para a nossa interface: 

 Representação da colecção musical por música; 

 Representação de músicas do histórico; 

 Representação de músicas recomendadas; 

 Representação das horas do dia por uma timeline; 

 Mecanismo de identificação de músicas semelhantes; 

 Informação adicional sobre cada música. 

 

3.2 Interfaces preliminares 

Após definirmos quais as informações necessárias à visualização e as características da 

interface, estávamos em condições de realizar o estudo relativo à interface da solução. Este 

estudo permitiu-nos compreender qual seria a solução mais acertada para o nosso problema. A 

grande quantidade de informação a visualizar, aliada a uma interface de fácil utilização [20] 

(pp. 133-160) foi o maior desafio encontrado para chegar à solução final. 
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Fig. 3.1 - Esboço interface em cluster 

A primeira abordagem realizada (ver Fig. 3.1), teve em conta a área de investigação de 

clusters explorada no trabalho relacionado. A nossa intenção era criar uma solução inovadora 

do ponto de vista de visualização, que permitisse ao utilizador visualizar a sua colecção de um 

ponto de vista diferente das aplicações comumente utilizadas para pesquisa de colecções 

musicais. 

 

Fig. 3.2 Esboço interface cluster com áreas 
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A interface produzida pretendia mostrar o histórico de reprodução para uma determinada 

hora, bem como realizar sugestões de músicas de artistas semelhantes aos presentes no 

histórico para essa hora (ver Fig. 3.2). A interface era composta por músicas, cada uma 

representada pela capa do seu álbum. As músicas estavam agregadas por artistas e cada artista 

estava agregado num cluster. Os clusters foram dispostos na visualização, de acordo com a 

similaridade dos artistas, ou seja, clusters mais semelhantes estavam mais perto, do que 

clusters de artistas não semelhantes. Para a distâncias entre clusters foram utilizadas forças de 

atracção e repulsão. 

Desde cedo compreendemos que a abordagem em questão não seria bem-sucedida, dado que, 

representar cada música pela capa do seu álbum em forma de cluster iria ocupar demasiado 

espaço na interface. Além disso, estaríamos dependentes do número de artistas que teríamos 

para uma visualização, ou seja, a quantidade de informação seria sempre a mesma mas o 

espaço ocupado dependeria do número de artistas. As sugestões musicais não foram testadas 

dado que a complexidade da visualização era demasiado elevada apenas com o histórico de 

reprodução da colecção musical.  

Como a nossa solução pretende ser funcional, tanto para colecções pequenas como para 

colecções musicais grandes, decidimos abandonar este tipo de visualização e concentrarmo-

nos numa visualização que independentemente do número de artistas a representar ocupasse 

sempre o mesmo espaço.  
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Fig. 3.3 Vários esboços de interface em grelha 

Analisadas as interfaces anteriores constatámos que a interface mais adequada à nossa 

visualização era uma solução em grelha, onde o espaço da interface fosse completamente 

aproveitado e independente do número de artistas. Este tipo de representação permitiu-nos 

criar áreas para os diferentes grupos de músicas, histórico e recomendações, de forma a 

facilitar a exploração da colecção por parte do utilizador. Dentro das interfaces com 

visualização em grelha, realizámos vários esboços (ver Fig. 3.3) para melhor 

compreendermos qual seria a opção mais aconselhada à nossa solução.  
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l  

Fig. 3.4 Esboço final da interface da solução 

A interface escolhida (ver Fig. 3.4) preenche as características que referimos serem 

necessárias à nossa solução. Podemos encontrar na interface duas áreas bem definidas que se 

dividem em área do histórico (zona exterior) e área de músicas recomendas (zona central com 

imagens maiores). A área do histórico contém um conjunto de músicas da colecção musical 

ouvidas recentemente e mais vezes, enquanto a área de músicas recomendadas contém um 

conjunto de músicas da colecção musical ouvidas há mais tempo e menos vezes. Tanto a área 

de músicas do histórico como a área de músicas recomendadas são compostas por elementos 

que representam músicas. Estas por seu lado, são representadas pela capa do álbum a que 

pertencem, diferindo as dimensões das capas entre áreas. Desta forma, damos ênfase ao 

conjunto de músicas que queremos que o utilizador dê mais atenção, ou seja, o conjunto de 

músicas recomendadas. 
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Fig. 3.5 Timeline 

Para navegar nas várias horas da colecção musical, o utilizador tem ao seu dispor uma 

timeline com as várias horas do dia (ver Fig. 3.5). Através da manipulação da timeline é 

possível visualizar as músicas do histórico, reproduzidas nessa mesma hora e as músicas 

recomendadas semelhantes às músicas do histórico. 

 

Fig. 3.6 Informação sobre cada música 
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O utilizador tem ao seu dispor, para cada música, uma janela com informação adicional (ver 

Fig. 3.6). Para representar a relação de semelhança, entre músicas do histórico e músicas 

recomendadas, decidimos realçar visualmente as músicas que têm relações entre si (ver Fig. 

3.7).  

 

Fig. 3.7 Músicas semelhantes 

 

3.3 Síntese 

Neste capítulo descrevemos o estudo levado a cabo para determinar os requisitos necessários 

a incorporar na nossa solução e os testes realizados para chegar à interface final da nossa 

solução.  

No capítulo seguinte, apresentamos a nossa proposta de solução que visa colmatar as lacunas 

encontradas no estudo do trabalho relacionado. Abordaremos a arquitectura global da nossa 

solução bem como aprofundaremos cada um dos módulos que a constituem, detalhando cada 

contribuição dada. 
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4. Solução Proposta 

Neste capítulo exploramos os módulos que compõem a nossa solução. Em primeiro lugar 

apresentamos a arquitectura global da solução, identificando os dois principais módulos que a 

compõem: módulo de extracção e organização da colecção musical e módulo de 

visualização. No módulo de extracção e organização da colecção musical encontra-se toda a 

parte do processamento da solução. É neste módulo que procedemos à recolha e organização 

de toda a informação necessária à visualização. No módulo de visualização encontra-se a 

interface da solução onde é possível visualizar a informação processada pelo módulo de 

extracção e organização da colecção musical, e que corresponde à concretização da 

visualização apresentada no capítulo anterior. 

 

4.1 Arquitectura da solução 

Extracção da colecção 

musical

Organização da 

colecção musical

Visualização

 + 

Exploração

Last.FM

Servidor Cliente

Módulo de extracção e organização da colecção musical Módulo de visualização  

Fig. 4.1 Arquitectura global da solução 

A nossa solução divide-se em dois módulos distintos: módulo de extracção e organização 

da colecção musical e módulo de visualização.  

O módulo de extracção e organização da colecção musical é responsável pelo trabalho de 

extracção das características necessárias, tanto a nível do histórico de reprodução como da 

colecção musical, sendo este também responsável pela organização da informação a enviar 

para o módulo de visualização. Neste módulo começamos por realizar a extracção da colecção 

musical usando o serviço Last.Fm
7
, onde extraímos as características determinantes para a 

solução. Em seguida, e depois de obtermos toda a informação necessária, realizámos a 

organização da mesma. Esta organização irá dar origem a todas as informações necessárias 

para a visualização, ou seja, a criação do conjunto de músicas do histórico, composta pelas 

músicas ouvidas mais vezes e há menos tempo e, do conjunto de músicas recomendadas, 

                                                           
7
 www.last.fm, consultado a 10/12/13 

http://www.last.fm/
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composto por músicas semelhantes aos artistas do conjunto de músicas do histórico mas, 

ouvidas menos vezes e há mais tempo.  

O módulo de visualização é composto pela interface da solução. É neste módulo que toda a 

informação proveniente do servidor pode ser visualizada. Esta informação é apresentada ao 

utilizador sob a forma de duas áreas de músicas que representam músicas do histórico e 

músicas recomendadas. O módulo de visualização permite ao utilizador navegar na sua 

colecção através de cada música presente no histórico e realizar operações sobre cada uma 

delas. 

Os módulos identificados são independentes entre si, tendo uma interface de comunicação 

bem definida o que permite no futuro mudar o tipo de interface, que nada influenciará o 

correcto funcionamento da solução. 

 

4.1.1 Módulo de extracção e organização da informação 

Extracção da colecção 

musical

Organização da 

colecção musical 
Last.FM

Servidor

Módulo de extracção e organização da colecção musical
 

Fig. 4.2 Arquitectura do servidor 

O módulo de extracção e organização da colecção musical reparte-se em duas etapas: 

extracção da colecção musical e organização da colecção musical. As duas etapas 

permitem-nos obter a informação necessária de acordo com os requisitos identificados para a 

interface. Em primeiro lugar recorremos ao serviço web Last.Fm para a extracção da 

informação sobre a colecção de músicas do utilizador. Considerámos para efeitos da nossa 

solução que para uma música fazer parte da colecção musical teria que ser ouvida pelo menos 

uma vez. Seguidamente aplicámos o algoritmo de ordenação e organização da informação que 

organiza a informação de acordo com os dados necessários para a visualização, ou seja, o 

conjunto de músicas do histórico e conjunto de músicas recomendadas. 
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Extracção da colecção musical 

Para recolhermos a informação necessária da colecção musical do utilizador, recorremos ao 

serviço comunitário Last.Fm que permite extrair informação da colecção musical do 

utilizador. A nossa escolha recaiu sobre este serviço dado este ter sido utilizado em trabalhos 

anteriores [15], dando provas do seu bom funcionamento. Este serviço além de ser utilizado 

por milhões de utilizadores tem um vasto número de músicas indexadas bem com um 

alargado leque de informação sobre cada uma destas. Um dos aspectos negativos da utilização 

de um serviço comunitário para recolha de informação prende-se com o facto da fonte de 

informação puder não ser fidedigna, no entanto como a informação é mantida por milhões de 

utilizadores encontra-se em constante correcção. Através de interrogações a este serviço foi 

possível recolher para cada música a seguinte informação: nome da música, nome do artista, 

nome do álbum, imagem da capa do álbum, número de reproduções, data da última 

reprodução e lista de artistas semelhantes. 

Organização da colecção musical 

Após recolhida toda a informação necessária para a solução, foi necessário tratá-la e organizá-

la de acordo com os requisitos estipulados para a interface. 

O nosso objectivo passa por dar a redescobrir ao utilizador músicas da sua colecção, ouvidas 

menos vezes e há mais tempo e que estas sejam semelhantes às músicas ouvidas há menos 

tempo e mais vezes para uma determinada hora do dia. 

Para cumprir o nosso objectivo, foi necessário organizar e tratar a informação extraída da 

colecção musical do utilizador, de forma a obtermos para cada hora, um conjunto de músicas 

ouvidas mais vezes e há menos tempo, consideradas histórico, e um conjunto de músicas 

semelhantes a estas e que tenham sido ouvidas menos vezes e há mais tempo, consideradas 

recomendações. 

Em primeiro lugar, realizamos uma divisão da colecção musical por hora de reprodução, onde 

colocamos músicas reproduzidas à mesma hora no mesmo conjunto. É considerada hora, o 

espaço temporal que decorre entre os zero minutos de uma hora e os cinquenta e nove 

minutos dessa mesma hora. Após a divisão da colecção por hora, ordenamos cada conjunto de 

forma decrescente usando o Factor F. O Factor F é um factor de ordenação que utiliza parte 

da fórmula da retenção da memória [21], que nos indica o quão esquecida uma música se 

encontra na nossa memória, ou seja, músicas ouvidas há mais tempo e menos vezes terão um 
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maior valor de Facto F e músicas ouvidas há menos tempo e mais vezes terão um menor valor 

de Factor F. 

                     
  

                                     

                                   

 Implementámos o Factor F dado não nos ser possível utilizar a fórmula original de retenção 

de memória dada pela equação (4.1), pois os valores resultantes eram, no nosso caso, 

maioritariamente zero. Tal facto prende-se com o intervalo de valores que utilizamos ser 

superior ao intervalo de valores que a fórmula suporta. Assim, calculámos para cada música o 

Factor F, dado pela equação (4.2). 

          
                                     

                 
                 

Obtivemos desta forma para cada hora um conjunto de músicas ordenadas das ouvidas há 

mais tempo e menos vezes, para músicas ouvidas há menos tempo e mais vezes.  

 

Fig. 4.3 Colecção musical partida em conjunto de músicas do histórico e recomendações para cada hora 

Legenda: 1 – Sub-conjunto de músicas utilizadas para as recomendações 

                                                                2 – Sub-conjunto de músicas consideradas histórico 

 

Cada conjunto foi partido em dois sub-conjuntos (ver Fig. 4.3), o sub-cojunto de músicas 

utilizadas para as recomendações (1), composto pelo primeiro terço dos elementos do 

conjunto e, o sub-conjunto de músicas consideradas histórico (2), composto pelos restantes 

dois terços dos elementos do conjunto. O sub-cojunto de músicas utilizadas para 

recomendações, contém músicas com maior factor F, ou seja, músicas ouvidas há mais tempo 
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e menos vezes, logo denominado por conjunto de músicas recomendadas. No sub-conjunto de 

músicas consideradas histórico, encontramos as músicas com menor factor F, ouvidas há 

menos tempo e mais vezes, logo denominadas conjunto de músicas do histórico.  

O conjunto de músicas do histórico será guardado numa lista diferente para cada hora, 

denominada lista de músicas do histórico, enquanto que, o conjunto de músicas a 

recomendar será agregado numa lista comum a todas as horas, denominada lista de músicas 

potenciais a recomendar (ver Fig. 4.4).  

 

Fig. 4.4 Divisão da lista de músicas do histórico em sub-conjuntos e comparação com lista de músicas recomendadas 

Legenda: 1 – Lista de músicas do histórico 

                             2 - Lista de músicas potenciais a recomendar 

                                                                3 – Conjuntos de músicas retiradas da lista de músicas do histórico 

                          4 – Lista de recomendações para a cada fatia 

 

 

Por fim, cada lista de músicas do histórico (1) será dividida em conjuntos de 104 músicas (3), 

sendo este o número de músicas do histórico suportada por cada visualização da nossa 

interface (ver Fig. 4.4). Esta será dividida da cauda para a cabeça, por motivos de 

consistência, sendo apresentada na visualização pela mesma ordem. Para cada conjunto de 

104 músicas do histórico foi seleccionada uma parte da lista de músicas potenciais a 

recomendar (2). Esta selecção teve em conta a semelhança entre artistas das músicas presentes 

no sub-conjunto de músicas do histórico (3), anteriormente escolhida, e as músicas da lista de 

músicas potenciais a recomendar (2). As músicas cujos artistas são semelhantes integraram 

uma nova lista, denominada lista de músicas recomendadas (4). Esta lista foi ordenada pelo 

factor F de cada música de forma decrescente. No final obtivemos uma lista de músicas 

recomendadas por cada fatia da lista de músicas do histórico.  
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Podemos então concluir que para cada hora obtivemos uma lista de músicas do histórico, que 

ao ser dividida deu origem a uma lista de recomendações para cada conjunto. 

4.1.2 Módulo de visualização 

O módulo de visualização engloba a interface da solução e contém todo o processamento que 

a esta diz respeito. É neste módulo que é possível visualizar a informação processada no 

módulo do servidor e realizar operações sobre esta informação, nomeadamente, podemos 

visualizar a informação que compõe os conjuntos de músicas recomendadas e músicas do 

histórico. 

Visualização e exploração  

 

Fig. 4.5 – Interface da solução 

                  Legenda: 1.Área de músicas do histórico         

                                 2. Área de músicas recomendadas     

               3.Área de controlo 

               4.Área de playlist 

 

Com a nossa solução pretendemos que o utilizador possa redescobrir a sua colecção musical 

através do histórico de reprodução, ou seja, pretendemos que o utilizador através dos seus 

gostos musicais para uma hora específica do dia, possa ouvir músicas semelhantes que já se 

encontravam esquecidas na sua colecção. De forma a cumprir este objectivo, elaborámos uma 

solução que se divide em quatro áreas distintas (ver Fig. 4.5): área de músicas do histórico 

(1), área de músicas recomendadas (2), área de controlo da interface (3) e área de playlist (4). 

A área das músicas do histórico e a área das músicas recomendadas encontram-se separadas 

por um aro azul. Esta separação visual permite ao utilizador identificar mais facilmente cada 

uma das áreas. A unidade escolhida para representação da colecção musical na interface foi a 
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música, dado querermos que o utilizador redescubra a sua colecção através da recomendação 

de músicas. 

Área de músicas do histórico 

 

Fig. 4.6 Área de músicas do histórico 

A área das músicas do histórico (ver Fig. 4.6) situa-se no rectângulo externo da interface e 

contém 104 músicas provenientes da lista de músicas do histórico. As músicas encontram-se 

dispostas por artistas e estão ordenadas por ordem alfabética do nome do artista, de cima para 

baixo, da esquerda para a direita, seguindo o sentido habitual de leitura, para cada página da 

visualização. As músicas encontram-se dispostas por artistas na interface, dado o cálculo de 

semelhança entre músicas ser calculado em função do artista. Desta forma, todas as músicas 

que obtenham Factor F semelhante, e que sejam do mesmo artista encontram-se lado a lado.  

Para a representação visual de cada música escolhemos a capa do álbum a que a música 

pertence, dado este ser o seu elemento visualmente mais representativo. A capa do álbum tem 

metade da dimensão da capa do álbum das músicas recomendadas. Desta forma, realçamos a 

capa dos álbuns das músicas recomendadas. A disposição da área das músicas do histórico em 

relação à interface foi pensada de forma a deixar na área de maior foco de atenção do 

utilizador, o centro, a informação que pretendemos que o utilizador dedique a sua atenção, ou 

seja, à área das músicas recomendadas. 
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Fig. 4.7 Botões Auxiliares 

Legenda: 1- Botão de playlist 

                        2- Botão de informação 

                        3- Botão de semelhança 

                4- Botão de preview  

Cada música representada pela imagem da capa do álbum (ver Fig. 4.7) contém três botões 

auxiliares situados nos cantos da imagem da capa do álbum são eles: o botão de informação 

(2), botão de semelhança (3) e botão de playlist (1). No centro tem um botão de preview da 

música (4). A maior parte dos botões situa-se nos cantos da imagem da capa do álbum para 

que, desta forma, esta seja o menos encoberta possível. Os botões de informação, semelhança 

e playlist apenas se tornam visíveis quando há highlight por parte do utilizador, ao deslocar o 

cursor por cima da capa. Desta forma evitamos o erro do utilizador pressionar 

inadvertidamente num botão e, por outro, não sobrecarregamos desnecessariamente a 

interface. 

O botão de playlist, situado no canto superior direito, permite adicionar músicas à playlist até 

esta estar totalmente preenchida.  

O botão de preview tem um comportamento diferente dos demais, dado encontrar-se no centro 

da capa do álbum. Este foi colocado no dentro da capa do álbum, dado ser o elemento que 

permite reproduzir o elemento principal da nossa solução, a música. Por este motivo e para 

não escondermos demasiado a imagem a que queremos dar ênfase, decidimos que este apenas 

seria mostrado ao utilizador, caso o cursor estivesse sobre esta área específica da imagem da 

capa do álbum. 
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Fig. 4.8 Informação sobre música 

O botão de informação, situado no canto inferior direito, é accionado quando o utilizador 

sobrepõe o cursor à imagem do botão. Esta sobreposição permite ao utilizador saber qual o 

nome e o artista da música. Esta informação apresenta-se sobre a forma de um tooltip (ver 

Fig. 4.8) e é mostrada na interface caso o cursor esteja sobreposto ao botão.  

 

Fig. 4.9 Mecanismo de semelhança que permite visualizar quais as músicas recomendadas que a música do histórico 

seleccionada originou 

O botão de semelhança, situado no canto inferior esquerdo, mostra quais as músicas 

semelhantes que se encontram na área das músicas recomendadas. O botão de semelhança 

tem duas funções diferentes, caso apenas passemos o cursor por cima do botão este irá 

realizar um highlight (ver Fig. 4.9), realçando as músicas recomendadas que são semelhantes.  
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Fig. 4.10 Mecanismo de semelhança com informação sobre a música 

Caso o utilizador pressione o botão de semelhança, para além de ter o realce das músicas 

semelhantes, pode ainda navegar por estas para saber mais informações (ver Fig. 4.10). Caso 

queira voltar a visualizar todas as músicas, basta clicar com o cursor em qualquer área da 

interface.  

 

Fig. 4.11 Músicas com e sem preview 

Legenda: 1- Música com preview 

                 2 – Música sem preview 

O botão de preview da música (ver Fig. 4.11), situado no centro da imagem da capa do álbum 

é visualizado quando o utilizador coloca o cursor naquela área específica, com um atraso. Este 
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atraso permite-nos distinguir uma situação de deslocamento do cursor entre dois pontos da 

interface e uma situação onde o utilizador queira de facto escutar o preview da música. Para 

ouvir um excerto da música o utilizador terá de pressionar o botão play. Caso queira parar de 

ouvir o excerto apenas terá que pressionar novamente o botão, que neste momento será um 

botão de stop. O pedido de preview da música é realizado com recurso ao serviço Echonest
8
, 

onde fazemos uma interrogação com base no nome e artista da música. A resposta será a 

reprodução da música, caso haja preview da mesma (ver Fig. 4.10 – 1). Caso não haja preview 

será mostrado uma mensagem de erro (ver Fig. 4.10 – 2). 

 

Áreas de músicas recomendadas 

 

Fig. 4.12 Área de músicas recomendadas 

A área das músicas recomendadas (ver Fig. 4.12) situa-se no rectângulo interno da interface, o 

centro da visualização, e contém 24 músicas extraídas da lista de recomendações. À 

semelhança da área das músicas do histórico, as músicas encontram-se representadas pela 

imagem da capa do álbum a que pertencem e encontram-se dispostas por ordem alfabética do 

nome do artista, de cima para baixo, da esquerda para a direita, para cada página da 

visualização. Cada música contém os mesmos botões que as músicas do histórico: botão de 

informação, botão de semelhança, botão de playlist e botão de preview. Pelas razões referidas 

na secção da área das músicas do histórico, os botões encontram-se dispostos nos cantos da 

imagem (botão informação, semelhança e playlist), excepto o botão de preview que se 

encontra ao centro. O funcionamento dos botões é em tudo igual ao funcionamento dos botões 

                                                           
8
 http://the.echonest.com/, consultada a 25/2/2014 

http://the.echonest.com/
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correspondentes, explicado na secção área das músicas do histórico, diferindo apenas no facto 

das músicas evidenciadas pela botão de semelhança serem as músicas que deram origem as 

músicas recomendas (músicas do histórico) e não as recomendações (ver Fig. 4.13). 

 

Fig. 4.13 Músicas de semelhança que permite visualizar quais as músicas do histórico que deram origem à musica 

recomendada seleccionada 

 

Área de controlo da visualização

 

Fig. 4.14 Botões de controlo 

A área de controlo da visualização, situada na parte inferior da interface é composta por 24 

botões de horas (ver Fig. 4.13 – 1), e dois conjuntos de botões (ver Fig. 4.13 – 2) para navegar 

nas páginas das listas de músicas recomendadas e músicas do histórico.  

Os botões das horas funcionam através de selecção com o cursor e permitem ao utilizador 

navegar pela sua colecção musical, visualizando as músicas do histórico e recomendadas para 

a hora seleccionada. Um botão de horas está seleccionado quando o seu fundo é azul e, apenas 

pode estar seleccionado um e só um botão em cada momento. Optámos por seleccionar por 

omissão o botão da hora em que o utilizador se encontra quando inicia a solução, dado não 

possuirmos informação suficiente a priori, para saber qual a hora que o utilizador pretende 

explorar. Sempre que o utilizador pressiona uma hora, as listas de músicas do histórico e 
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recomendadas são actualizadas para a hora em questão. Caso o botão a ser pressionado já se 

encontre seleccionado, a lista de músicas do histórico voltará ao princípio e serão 

apresentadas as músicas recomendadas de acordo com as músicas do histórico. A selecção de 

uma hora diferente da actual faz com que a lista do histórico seja actualizada para a hora em 

questão o que consequentemente irá produzir uma actualização da lista de músicas 

recomendas. 

Cada conjunto de botões para navegar nas listas (lista de músicas do histórico e lista de 

músicas recomendadas) é composto por um botão para retroceder e um botão para avançar. 

As músicas apresentadas nas várias páginas, tanto da área de músicas recomendadas como de 

músicas do histórico, encontram-se ordenadas de forma decrescente, de acordo com o valor 

do seu Factor F, ou seja, músicas ouvidas há mais tempo e menos vezes, Factor F maior, serão 

mostradas nas primeiras páginas, enquanto que, músicas ouvidas recentemente e mais vezes, 

Factor F menor, serão mostradas nas páginas subsequentes. Entre os botões que compõem 

cada conjunto encontra-se a informação do número da página que se está a visualizar e o 

número total de páginas da lista. O conjunto de botões para navegar em cada uma das listas 

encontra-se situado de acordo com a localização da lista que comanda, ou seja, o conjunto de 

botões que comanda a lista de músicas recomendadas encontra-se na direcção da área desta, o 

mesmo acontece ao conjunto de botões que comanda a lista de músicas do histórico.  

Como referido na secção de organização da informação a lista de músicas recomendadas é 

produzida em função de um sub-conjunto de músicas do histórico. Por este motivo, sempre 

que se navegue na lista de músicas do histórico, a lista de músicas recomendadas será 

actualizada, o que levará a que esta seja visualizada a partir da primeira página, sendo os 

valores da página actual e número de página da lista de músicas recomendadas actualizado. 

Como referido na explicação das horas, o facto de o utilizador seleccionar uma hora diferente 

irá implicar uma actualização nas listas de músicas, o que fará com que cada uma delas volte 

à primeira página, sendo o número total de páginas actualizado para cada caso. Caso o 

utilizador seleccione a mesma hora que está pressionada, a lista do histórico voltará à primeira 

página, o que levará a que a lista de músicas recomendadas volte ao início, sendo novamente 

visualizadas as primeiras 24 músicas presentas na lista de músicas recomendadas. 
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Área de playlist  

 

Fig. 4.15 Área de playlist 

A área de playlist (ver Fig. 4.15) é apresentada ao utilizador sob a forma de uma janela oculta 

que se torna visível quando o utilizador desloca o cursor para a lado direito da interface.  

Quando esta se encontra visível é possível visualizar a selecção de musical que o utilizador 

realizou. O utilizador tem ainda à sua disposição um botão onde é possível exportar a selecção 

de músicas que compõem a playlist e um botão que permite remover toda a selecção de 

músicas da playlist. Realçamos que a playlist não faz parte dos objectivos a que nos 

propomos, apenas se encontra na solução como componente auxiliar para a realização dos 

testes com os utilizadores. Por este motivo a playlist apresentada não é completamente 

funcional, apenas contém os recursos necessários para realizar os testes de avaliação da 

solução. 

 

4.2 Interacção cliente/servidor 

A troca de informação entre servidor/cliente foi realizada com recurso a pedidos Ajax. Estes 

pedidos permitiram-nos receber toda a informação necessária ao funcionamento da nossa 

solução, desde as listas de música até as imagens dos botões. Dos pedidos realizados 

destacamos o pedido tanto da lista de músicas do histórico como da lista de músicas 

recomendadas. É no arranque da solução que são trocados mais pedidos de informação entre a 

visualização e o servidor. Em primeiro lugar realizamos os pedidos mais prioritários e que 

irão demorar mais a processar, ou seja, as listas de músicas para a hora em questão. Em 
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seguida realizamos os pedidos de imagens para os botões que, serão armazenados no lado do 

cliente para reduzir o número de pedidos ao servidor.  

 

4.3 Estrutura de dados e tecnologias utilizadas 

As estruturas de dados utilizadas para a nossa solução foram realizadas em formato JSON. As 

estruturas são criadas no servidor através da informação recebida pela extracção de 

características e são utilizadas pela interface. São utilizados dois ficheiros com a mesma 

estrutura, um com a informação necessária à área de músicas recomendadas e outro com a 

informação necessária à área de músicas do histórico. A estrutura dos ficheiros é 

independente da visualização, desta forma podem ser reaproveitados para outros tipos de 

visualização. Cada ficheiro encontra-se dividido por artista, em que cada artista contém as 

faixas necessárias para a visualização. Em cada faixa encontra-se a informação recolhida 

sobre cada faixa pelo módulo de extracção de informação. 

Para a realização da nossa solução utilizamos várias linguagens de programação. Tudo o que 

diz respeito ao servidor da solução foi realizado em Java. Para o cliente, e dado que queremos 

que a nossa solução seja uma aplicação web, recorremos à linguagem Javascript, HTML5 e 

CSS3. Para a interface da nossa solução recorremos ainda à biblioteca tooltip.js
9 que permite 

implementar janelas Tooltip com a informação que se pretenda. Os ficheiros de comunicação 

entre cliente-servidor foram realizados em JSON
10

, permitindo desta forma a reutilização dos 

ficheiros para outra solução. Para integrar servidor/cliente elegemos a ferramenta Play 

Framework
11

 que nos permite simular um servidor web e testar na íntegra a nossa solução. 

4.4 Síntese 

Neste capítulo descrevemos a arquitectura da nossa solução evidenciando os aspectos mais 

importantes para os objectivos a que nos propusemos. Realizámos uma abordagem global da 

nossa solução explicando em seguida com mais pormenor cada um dos módulos que a 

constituem. Referimos ainda o modelo de dados utilizado e quais as tecnologias utilizadas na 

implementação da solução. 

No capítulo seguinte apresentamos o estudo realizado para avaliar a nossa solução e quais os 

resultado obtidos. 

                                                           
9
 www.menucool.com/tooltip/javascript-tooltip, consultado a 15/1/2014 

10
 www.json.org/, consultado a 20/1/2013 

11
 http://www.playframework.com/, consultado a 1/12/2013 

file:///C:/Users/Joana/Documents/Mestrado/Tese/Dissertação/www.menucool.com/tooltip/javascript-tooltip
http://www.json.org/
http://www.playframework.com/
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5. Avaliação Experimental 

Neste capítulo descrevemos a avaliação experimental levada a cabo para corroborar o correcto 

funcionamento da solução desenvolvida e os resultados obtidos. Começamos por enquadrar os 

objectivos que desejávamos avaliar e descrevemos detalhadamente, em seguida, o 

procedimento que utilizámos para testar e avaliar os aspectos que achamos cruciais para a 

solução. Por fim, realizamos uma análise e discussão dos resultados obtidos com os testes 

realizados. 

 

5.1 Objectivos 

Com a nossa solução pretendemos que os utilizadores redescubram a sua colecção musical 

através da reprodução de músicas que não ouviam há algum tempo. Pretendemos ainda que 

tenham uma nova visão da sua colecção através da separação visual de músicas recomendadas 

(ouvidas há mais tempo e menos vezes) e músicas do histórico (ouvidas há menos tempo e 

mais vezes). Para avaliar os objectivos a que nos propomos, utilizámos dois métodos de 

avaliação: um teste com tarefas a realizar pelos utilizadores, que pretende avaliar que tipo de 

músicas reproduzem com a nossa solução (músicas das recomendações ou músicas do 

histórico), e um questionário de satisfação [20] (pp. 198-203), para identificar se a solução 

está de acordo com as necessidades dos utilizadores, no que concerne aos objectivos 

propostos. 

O teste de realização de tarefas (ver anexo I) pretende avaliar o funcionamento do algoritmo 

de organização do histórico de reprodução e o algoritmo de recomendação de músicas. Para 

este fim, criámos um cenário de teste que tem por base a simulação da passagem do tempo. 

Esta variável é determinante para testar o correcto funcionamento da solução (ver equação 

4.1), dado que a ordenação e a organização das músicas dependem desta variável. Assim, 

pretendemos recriar a utilização normal da aplicação de reprodução de áudio ao longo do 

tempo. Com este teste pretendemos compreender se com a passagem do tempo conseguimos 

baixar o valor médio do Factor F e aumentar o número músicas com factor F menor. A 

diminuição deste valor indica-nos que músicas menos ouvidas foram escutadas recentemente, 

o que por sua vez indica que o utilizador ouviu músicas recomendadas, dado estas possuírem 

o valor Factor F mais elevado. 
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Com o questionário de satisfação pretendemos avaliar a interface na sua globalidade e as 

funcionalidades da solução proposta. Para avaliar a interface, inquirimos os utilizadores em 

relação à forma de visualização, se esta era facilmente perceptível ou se existiam falhas na 

concepção da mesma. Em relação às funcionalidades presentes na interface da solução, 

avaliámos se a forma de pesquisa e a semelhança entre músicas eram de fácil percepção para 

o utilizador. 

 

5.2 Descrição dos testes  

Os testes foram realizados com utilizadores previamente registados no serviço Last.fm. Estes 

tinham uma colecção musical com uma média de 2 anos que continham entre 4000 a 5000 

músicas e histórico de reprodução para a hora do teste entre 260 e 330 músicas. Os 

utilizadores foram contactados via internet (email, Facebook e Last.fm) e pessoalmente, tendo 

sido utilizado o histórico de reprodução pessoal de cada utilizador na realização dos testes.  

O nosso grupo de utilizadores foi composto por 11 pessoas do sexo masculino. A faixa etária 

dos nossos utilizadores situou-se entre os 18 e 60 anos.  

Cada utilizador recebeu um guião que continha uma breve explicação do funcionamento da 

aplicação (ver anexo I). A cada utilizador foi pedido para realizar um conjunto de tarefas, que 

consistia na construção de quatro playlists com as músicas presentes nas várias páginas das 

áreas do histórico e recomendações para a hora indicada. A hora indicada diferiu de utilizador 

para utilizador, tendo sido escolhida a hora com maior número de músicas do histórico. Desta 

forma, conseguimos dar um maior leque de músicas para cada utilizador. Para a realização 

dos testes foi disponibilizada a aplicação via internet assim como o guião presente no anexo I. 

Os testes não tinham limite de tempo, dado que o tempo de execução de cada playlist iria 

diferir, dependendo do número de elementos que a colecção tivesse, e de como a pessoa gosta 

de explorar a sua colecção. Após a realização das tarefas foi pedido aos utilizadores para 

responderem ao questionário de satisfação presente no anexo II, disponibilizado via internet. 

O questionário utiliza como forma de aferição dos resultados escalas de Likert, para expressar 

concordância com as afirmações. O questionário continha ainda questões de resposta aberta 

para os utilizadores expressarem a sua opinião sobre a aplicação. 
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5.3 Análise dos resultados 

Após realizado o teste de avaliação à solução e o questionário de satisfação, apresentamos os 

resultados obtidos e as conclusões a que chegámos após a análise dos mesmos.  

Para aferir os resultados das tarefas pedidas aos utilizadores, utilizámos um gráfico Boxplot 

(ver Fig. 5.1) para compreender a evolução do Factor F, um histograma (ver Fig. 5.2) que 

permite analisar com mais detalhe os dados recolhidos, um gráfico que nos dá a percentagem 

de músicas escolhidas do histórico e das recomendações em cada playlist (ver Fig. 5.3) e 

finalmente, um histograma para obtermos mais informações sobre o tipo de músicas 

escolhidas para formar as playlist (ver Fig. 5.4). Todas as informações que podemos extrair 

destes gráficos complementam-se e permitem-nos retirar conclusões sobre o comportamento 

dos utilizadores, bem como, compreender se os objectivos a que nos propusemos foram 

atingidos. Após analisarmos os resultados na sua globalidade, fizemos ainda uma análise com 

um utilizador e comparamos os seus resultados com o histograma da utilização de uma 

solução que não tenha em conta a audição de músicas ouvidas há mais tempo e menos vezes.  

Para analisarmos o questionário de satisfação, utilizamos uma tabela onde apresentamos os 

valores da mediana e média cada pergunta. Assim, conseguimos compreender se a interface 

foi de fácil compreensão e manuseio para o utilizador, bem como, percepcionar se a solução 

foi do agrado dos utilizadores. 

 

5.3.1 Tarefas com os utilizadores 

Com o gráfico Boxplot (ver Fig. 5.1) pretendemos compreender qual o comportamento do 

valor do Factor F ao longo do tempo, na sua globalidade. 
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Fig. 5.1 Gráfico Boxplot dos valores do Factor F para cada estado da colecção musical 

Podemos constatar que o valor da mediana é gradualmente menor, o que nos indica que com a 

passagem do tempo o valor médio do Factor F vai diminuindo. Logo as músicas que não eram 

ouvidas há algum tempo ou que eram ouvidas noutras horas foram reproduzidas 

recentemente. Constatamos ainda que os valores do quartil 2 se vão aproximando de zero, ou 

seja, existem mais músicas ouvidas recentemente. No momento H0, estado inicial da colecção 

musical, podemos visualizar que temos menos de 75% dos elementos da colecção musical 

com Factor F inferior a 0.5, enquanto no estado H4 verificamos que mais de 75% dos 

elementos da colecção musical têm Factor F inferior a 0.5, o que nos indica que com o passar 

do tempo conseguimos gradualmente baixar os valores de Factor F. O valor máximo de cada 

estado será sempre igual a 1, dado que, este foi normalizado pelo valor máximo dos dados de 

cada um dos utilizadores para que pudessem ser comparáveis. 
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Fig. 5.2 Histograma com número de ocorrências por intervalo de Factor F 

Em relação ao histograma (ver Fig. 5.2) podemos verificar que em todos os intervalos existem 

variações no número de músicas, de cada estado da colecção musical apos a criação de cada 

playlist. Este facto deve-se ao cálculo do Factor F ser efectuado para todas as músicas a cada 

nova playlist, para a simulação da passagem do tempo. Cada vez que se actualiza o Factor F 

de cada uma das músicas, e caso esta não tenha sido ouvida, o seu valor do Factor F irá 

aumentar. Logo o número de músicas em cada intervalo irá sofrer modificações, transitando 

algumas das músicas para o intervalo imediatamente seguinte. Os intervalos que 

consideramos serem mais relevantes para a nossa análise são: o intervalo [0.0, 0.1] (músicas 

ouvidas recentemente) e ]0.9, 1] (músicas ouvidas há mais tempo). No intervalo [0.0, 0.1] 

constatamos que existe um aumento de músicas de playlist para playlist. Este acréscimo de 

elementos indica que existem mais músicas ouvidas recentemente que não existiam. Este 

facto deve-se a dois factores, à reprodução de músicas que não eram tocadas há algum tempo 

e/ou à reprodução de músicas recomendadas (ouvidas noutra hora). No intervalo ]0.9, 1] 

constatámos que existe um decréscimo no número de elementos entre o estado H0 e o estado  

H4, o que indica que estas músicas foram ouvidas recentemente e passaram para um intervalo 

com valor de Factor F mais baixo. 
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Fig. 5.3 Percentagem média de músicas recomendadas e músicas do histórico escolhidas por playlist 

 

Fig. 5.4 Histograma do número médio de músicas recomendadas escolhidas com a última reprodução noutra hora por 

playlist 

Com o gráfico de percentagem média de músicas do histórico e recomendações (ver Fig. 5.3) 

concluímos que os utilizadores em todas as playlist escolheram mais músicas recomendadas 

do que músicas do histórico, e que os utilizadores tendem a escolher menos músicas do 

histórico na primeira e última playlist que executam. Com o histograma (ver Fig. 5.4) de 

músicas recomendadas escolhidas com última reprodução noutras horas, constatamos que a 
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grande parte das músicas recomendadas escolhidas têm como origem outra hora de 

reprodução. 

Realizando uma análise conjunta de todos os gráficos e histogramas, concluímos que, 

maioritariamente, as músicas que se encontram no intervalo [0.0,0.1] foram escolhidas das 

músicas recomendadas e tinham como última reprodução outra hora do dia. Deste modo, 

justificamos o facto da existência de um aumento de músicas novas neste intervalo, sem que 

haja um decréscimo tão acentuado no intervalo [0.9, 1]. Podemos ainda justificar o aumento 

do número de elementos na colecção musical do estado inicial para o estado H4. 

 

Teste com músicas propostas pela solução vs. Teste com músicas mais recentes 

Para que seja mais fácil percepcionar e compreender as mudanças existentes nos padrões de 

audição dos utilizadores com a nossa solução, realizámos uma comparação entre dois testes 

do mesmo utilizador. No primeiro teste foram escolhidas músicas sugeridas pela nossa 

solução enquanto no segundo teste o utilizador escolheu músicas mais recentes. Assim, 

podemos comparar os resultados obtidos e percepcionar o impacto na apresentação e sugestão 

de músicas por Factor F na colecção musical dos utilizadores. Apresentamos para a 

comparação uma evolução dos valores de Factor F (ver Fig. 5.5 e Fig. 5.6) e um histograma 

com o número de músicas para cada um dos intervalos desta medida (ver Fig. 5.7 e Fig. 5.8), 

para cada uma das situações.  
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Fig. 5.5 Boxplot da evolução dos valores do Factor F para cada estado da colecção após criação de cada playlist com 

músicas sugeridas pela solução 

 

Fig. 5.6 Boxplot da evolução dos valores do Factor F para cada estado da colecção após criação de cada playlist com 

músicas mais recentes 

Comparando a evolução do Factor F nos dos dois gráficos Boxplot (ver Fig. 5.5 e Fig. 5.6) 

verificamos que ao utilizar a nossa solução, o utilizador irá ouvir músicas mais antigas, o que 

faz com que o valor da mediana do Factor F diminua e o número de músicas ouvidas 

recentemente aumente. No caso contrário, onde o utilizador escolheu músicas mais recentes, 

observamos que os valores do Factor F das músicas tendem a subir com o passar do tempo, 
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assim como o valor da mediana do Factor F, o que indica que músicas mais antigas 

continuaram a não ser ouvidas, e que outras irão ser esquecidas. 

 

Fig. 5.7 Histograma do número de ocorrências por intervalo de Factor F para cada estado da colecção musical para 

teste com músicas sugeridas pela solução 

 

Fig. 5.8 Histograma do número de ocorrências por intervalo de Factor F para cada estado da colecção musical para 

teste com músicas mais recentes 
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Comparando os gráficos das Fig. 5.7 e Fig. 5.8 verificámos que com a nossa solução o 

utilizador ouviu músicas que não ouvia há algum tempo e menos vezes (ver Fig. 5.7) quando 

comparado com os resultados obtidos no teste onde o utilizador escolheu músicas mais 

recentes (ver Fig. 5.8). Este resultado é comprovado pela diminuição do número de músicas 

no intervalo ]0.9;1] e o aumento no número de músicas no intervalo [0.0; 0.1] (ver Fig. 5.7). 

No caso onde o utilizador escolheu músicas mais recentes (ver Fig. 5.8), constatamos que 

acontece a situação oposta, ou seja, existe um aumento no número de músicas com Factor F 

no intervalo ]0.9, 1.0] e uma pequena diminuição no intervalo [0.0, 0.1] (ver Fig. 5.8). Esta 

situação indica-nos que com o passar do tempo irão existir cada vez mais músicas com Factor 

F mais elevado, logo, músicas ouvidas há algum tempo e menos vezes permanecerão sem ser 

ouvidas. 

5.3.2 Questionário de satisfação 

Analisamos agora os resultados referentes ao questionário de satisfação respondido pelos 

utilizadores após realizarem as tarefas pedidas no guião. Em relação às questões que utilizam 

como forma de resposta a escala de Likert, usámos para a avaliação as medidas: média e 

mediana [20] (pp. 218-219). Como podemos constatar pela tabela 3, todas as perguntas 

obtiveram como resposta mediana o concordo, excepto a pergunta 6 que obteve como 

resposta o concordo completamente. Estas respostas indicam-nos que os utilizadores 

compreenderam o objectivo da nossa solução e o funcionamento da mesma. Para realizar a 

média de resposta a cada pergunta atribuímos um valor a cada resposta, ficando com a 

seguinte correspondência:  

 Concordo totalmente – 5 

 Concordo – 4 

 Não concordo nem discordo – 3 

 Discordo - 2 

 Discordo completamente - 1 

Para realizar a média da pergunta 15, realizamos a seguinte correspondência: 

 Sim – 3 

 Talvez – 2 

 Não – 1 
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Questão Mediana /Média 

4. A solução permitiu-me perceber que as 

músicas recomendadas já não eram 

ouvidas há algum tempo 

Concordo/4 

5. A solução ajudou-me a reencontrar 

músicas que gostava e já não ouvia há 

algum tempo 

Concordo/4,27 

6. As músicas recomendadas ainda são do 

meu interesse 
Concordo completamente/4,27 

8. Compreendi o mecanismo de 

visualização que permite visualizar quais 

as músicas que deram origem às músicas 

recomendadas 

Concordo/4,18 

9. Achei útil o mecanismo de visualização 

que permite visualizar quais as músicas 

que deram origem às músicas 

recomendadas 

Concordo/4 

10. A distinção entre músicas 

recomendadas e músicas do histórico foi 

fácil de compreender 

Concordo/4 

11. A distribuição das músicas pela hora 

do dia em que foram reproduzidas revelou 

ser útil na pesquisa da minha colecção 

musical 

Concordo/3,90 

12. A solução demonstrou ser uma 

ferramenta útil para redescobrir a minha 

colecção musical 

Concordo/4,09 

13. A solução ajudou-me a ter uma 

perspectiva diferente da minha colecção 

musical 

Concordo/4 

14. Gostaria de continuar a utilizar a 

solução para redescobrir a minha colecção 

musical 

Concordo/3,90 

15. Recomendaria a solução a outras 

pessoas? 
Sim/2,72 

Tabela 3 Análise das respostas do questionário de satisfação 

 



62 

 

Em relação às questões de resposta aberta presentes no questionário, verificamos que os 

utilizadores destacam como pontos positivos a organização das músicas da sua colecção 

musical pelo histórico de reprodução e hora do dia. Outro ponto que os utilizadores destacam 

é a distinção entre músicas do histórico e músicas recomendadas e o destaque dado às últimas. 

Os utilizadores referem o seguinte: “Redescobri a minha colecção musical”, “Gostei da 

divisão por horas do dia e do mecanismo que permite rastrear que músicas originaram as 

recomendações”, “O facto de segmentar o histórico por hora do dia, algo que eu nunca tinha 

considerado, fez-me perceber melhor os meus padrões de reprodução de música”. As 

músicas recomendadas estarem de acordo com os seus gostos musicais é outro ponto positivo 

que os utilizadores apresentam. Referem ainda que ficam satisfeitos por redescobrirem 

músicas que ainda gostam mas já não se lembravam de ter na sua colecção. 

Como pontos negativos, os utilizadores, referem que algumas músicas não têm capa do álbum 

disponível e por este facto torna-se mais cansativo e moroso o processo de criação das playlist 

e/ou identificar a música do seu histórico. O facto de algumas músicas não terem disponível o 

preview é outro ponto apontado como negativo. No entanto, estes problemas são-nos alheios, 

pois estão dependentes da indexação da informação necessária nos servidores, tanto do 

Last.fm como do echonest. Alguns utilizadores referem ainda que a identificação das músicas 

por vezes se torna cansativa, dado terem que passar o cursor por cima do ícone de informação, 

para saberem o nome da música.  

A maior falta apontada à solução é a ausência de um player ou um mecanismo que permita a 

reprodução integral das músicas. Este mecanismo não fazia parte do foco do nosso trabalho 

nem dos objectivos a cumprir. 

 

5.4 Discussão dos resultados 

Concretizada a análise dos resultados, através dos gráficos e histogramas, concluímos que a 

solução cumpre o objectivo principal, ou seja, as músicas ouvidas há mais tempo são 

novamente ouvidas. Este objectivo é atenuado devido ao facto de muitas das músicas da área 

das recomendações serem músicas que tiveram a última reprodução numa hora diferente 

daquela que o teste foi realizado. Este facto faz com que estas músicas não sejam 

contempladas em nenhuma playlist e quando são indexadas a uma playlist o valor do seu 

Factor F situa-se no intervalo [0.0, 0.1] (ver Fig. 5.2). Através do gráfico que nos mostra a 

percentagem de músicas do histórico e músicas recomendadas escolhidas em cada playlist 
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(ver Fig. 5.3), constatamos que o objectivo que definimos, em que pretendíamos que o 

utilizador ouvisse não só músicas do seu histórico mas também músicas semelhantes às deste, 

foi cumprido. 

Em relação à interface e à usabilidade da mesma, concluímos que a nossa solução foi ao 

encontro das necessidades dos utilizadores e que esta é de fácil compreensão e utilização, 

dado nenhum ponto ter classificação inferior a concordo. Os utilizadores gostaram e 

concordaram com a visualização da colecção musical, com base no seu histórico de 

reprodução, e concluíram que através desta forma de visualização conseguem ter uma nova 

percepção da sua colecção. O mecanismo de identificação das músicas que deram origem às 

recomendações foi também compreendido pelos utilizadores, considerando-o importante para 

a exploração e compreensão da proveniência das músicas recomendadas.  

Em suma, tanto o objectivo de fazer os utilizadores ouvirem músicas que já não ouviam há 

algum tempo e menos vezes, como o objectivo de propor músicas semelhantes às ouvidas do 

interesse dos utilizadores foram cumpridos. Além do cumprimento destes objectivos, os 

utilizadores gostaram da solução na sua globalidade, afirmando que gostariam de a continuar 

a utilizar e que a recomendariam a outras pessoas. 

 

5.5 Síntese 

Neste capítulo descrevemos a avaliação realizada para avaliar a nossa solução. Começámos 

por descrever quais eram os testes que realizámos (tarefas com utilizadores e questionário de 

satisfação) e quais os seus objectivos. Em seguida, descrevemos a forma como realizámos os 

testes fazendo em seguida uma análise dos resultados obtidos. Com os resultados concluímos 

que os objectivos a que nos propusemos foram cumpridos, ou seja, os utilizadores ouviram 

músicas que já não ouviam há algum tempo e músicas recomendadas. Em termos de interface 

concluímos que os utilizadores compreenderam o seu funcionamento e os mecanismos que 

esta contém. Fizeram ainda críticas positivas à aplicação, onde demonstraram a satisfação por 

terem redescoberto a sua colecção e o interesse em continuar a utilizar a aplicação bem como 

recomendá-la a outras pessoas. 
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6. Conclusões e trabalho futuro 

Neste capítulo apresentamos as conclusões finais e contribuições da nossa solução, reflectindo 

sobre os problemas encontrados. Por fim, apresentamos as melhorias a introduzir num 

trabalho futuro que podem contribuir para a evolução do trabalho realizado. 

 
6.1 Sumário da dissertação 

No presente documento propusemos uma solução inovadora que permite a visualização e 

exploração de colecções musicais com base no histórico de reprodução. 

No capítulo 2 analisámos as áreas de estudo relevantes para a nossa solução. Foram alvo do 

nosso trabalho relacionado, a área de visualização e exploração de colecções musicais e a área 

de visualização de históricos de reprodução. Com este estudo foi possível identificar as 

limitações das soluções existentes hoje em dia e as lacunas que cada uma das áreas apresenta. 

Embora exista trabalho realizado em cada uma destas áreas, não existe uma solução que 

interligue os conceitos das duas áreas, permitindo destas forma aliar a visualização e 

exploração da colecção musical com o histórico da mesma. Com a análise deste estudo fomos 

capazes de identificar os problemas existentes e definir um conjunto de requisitos necessários 

para solucionar os problemas encontrados. 

No capítulo 3, apresentámos o resultado do estudo preliminar realizado para identificar quais 

os requisitos necessários à nossa solução e o estudo de qual a interface mais adequada à nossa 

solução. Para chegarmos à solução final, realizámos um estudo com protótipos de baixa 

fidelidade que nos permitiu perceber qual a melhor forma de organização da interface 

mediante a informação que queríamos apresentar. Com este estudo foi possível identificar que 

a interface que melhor se adequa à nossa solução seria uma interface do tipo grelha, dado este 

tipo de interface não desperdiçar espaço e permitir mostrar uma quantidade de informação 

elevada.  

No capítulo 4 apresentámos a arquitectura da nossa solução. Começámos por abordar de uma 

forma global a solução desenvolvida, que combina técnicas de extracção de informação com 

técnicas de visualização de informação. Identificámos os módulos que constituem a solução: 

módulo de extracção e organização do histórico e módulo de visualização. Em seguida 

explicámos a arquitectura interna de cada um dos módulos. O módulo de extracção e 

organização de informação, situado no servidor, é responsável por todo o processo de 

processamento da informação. Este módulo encontra-se sub-dividido no módulo de extracção 

de informação, responsável pela extracção do histórico de reprodução, através do serviço 
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Last.fm e no módulo de organização de informação responsável pelo algoritmo crucial à 

nossa solução que calcula e gere toda a informação a ser enviada para a interface. Em relação 

ao módulo de visualização, apresentámos as várias áreas que constituem a interface da nossa 

solução: área de músicas do histórico, área de músicas propostas, área de controlo e área de 

playlist. Todas as áreas foram detalhadamente explicadas e justificadas. Neste capítulo 

evidenciámos também a extensibilidade da nossa solução uma vez que nem o servidor nem o 

cliente dependem directamente um do outro, dado que o único elemento que os interliga é um 

ficheiro de dados. Por fim referimos o modelo de dados utilizado para comunicação entre 

servidor e cliente e identificámos todas as tecnologias utilizadas para a realização da solução. 

No capítulo 5 apresentámos os objectivos a que nos propomos com a realização dos testes de 

avaliação e o resultado dos mesmos. Estes consistiram na realização de tarefas por parte dos 

utilizadores e de um questionário de satisfação. O primeiro teste pretendeu testar se os 

utilizadores com a nossa solução ouvem músicas que já não ouviam há algum tempo, e o 

segundo teste pretendeu concluir se a solução realizada vai ao encontro das necessidades dos 

utilizadores. Ainda neste capítulo fizemos uma análise aos resultados obtidos e apresentámos 

uma discussão dos mesmos. Os testes realizados à solução demonstram que os utilizadores 

através da nossa solução ouvem músicas que já não ouviam há algum tempo e sendo parte 

delas, músicas recomendadas. O questionário de satisfação revelou que os utilizadores 

gostaram da solução e acharam que todos os componentes desta são importantes e de fácil 

compreensão. 

 

6.2 Conclusões finais e contribuições 

Os resultados apresentados no capítulo 5, onde realizámos a análise dos resultados obtidos 

nos testes de avaliação à solução, permitem-nos retirar conclusões sobre o trabalho 

desenvolvido. Com o teste de realização de tarefas concluímos que a nossa solução cumpre os 

dois principais objectivos a que nos propusemos. Com a solução, os utilizadores escolheram 

ouvir músicas que já não ouviam há algum tempo, o que levou, a que o número de músicas 

com Factor F mais baixo aumentasse. O valor Factor F calculado através da respectiva 

fórmula contribui para a nossa solução, na medida em que este foi um factor preponderante na 

organização da informação extraída da colecção musical. Esta medida permitiu-nos organizar 

e dividir as músicas extraídas da colecção musical em dois grupos: músicas do histórico e 

músicas recomendadas. Estes dois grupos foram fulcrais para a forma como delineámos a 

interface da solução. Além de levarmos os utilizadores a escolher músicas que não ouviam há 
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algum tempo, redescobrindo a sua colecção, conseguimos ainda recomendar músicas que não 

eram ouvidas há algum tempo e que estavam de acordo com os gostos dos utilizadores para 

uma determinada hora. 

Através do questionário de satisfação concluímos que a solução foi de fácil compreensão para 

os utilizadores. Os mecanismos presentes na interface, nomeadamente, o mecanismo que 

permite a identificação da música ou músicas do histórico que deram origem às 

recomendações, foram compreendidos e revelaram-se úteis na exploração da colecção 

musical, na opinião dos utilizadores.  

A contribuição dada pela forma inovadora de visualizar e explorar a colecção musical através 

do histórico de reprodução para cada hora agradou aos utilizadores. Estes gostariam de 

continuar a utilizar a solução como aplicação de visualização e explorar a sua colecção 

musical pessoal, referindo que visualizaram e exploraram a sua colecção sob um ponto de 

vista nunca utilizado, redescobrindo, através de músicas já esquecidas, a sua colecção 

musical. 

Além das contribuições a nível de inovação relativas à implementação do algoritmo de 

organização da informação através da elaboração da fórmula do Factor F, preocupámo-nos 

também na realização de uma solução que privilegiasse uma arquitectura modular, na qual, o 

cliente e servidor comunicam entre si por um protocolo de comunicação realizado através da 

troca de ficheiros JSON. 

Com a nossa solução, através da combinação de técnicas de visualização e exploração de 

colecções musicais com as técnicas de exploração de históricos de reprodução, contribuímos 

com a união de duas áreas de estudo analisadas no capítulo 2, propondo uma solução 

inovadora e do agrado dos utilizadores.  

 

6.3 Trabalho futuro 

Analisando o trabalho realizado constatamos que podem ser realizadas várias melhorias num 

trabalho futuro. Ao nível da interface da solução identificámos uma necessidade de integrar 

um player totalmente funcional, que permita a reprodução integral das músicas apresentadas 

na interface da solução. A interface deverá integrar, além da imagem da capa do álbum a que 

a música pertence, o nome da música sob a forma de texto. A informação textual revelou-se 

importante, para a rápida identificação por parte dos utilizadores, das músicas presentes na 

interface. 
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Dada a falta de viabilidade na integração da solução com o servidor do last.fm, para extracção 

das capas dos álbuns, e do echonest, para os previews das músicas, existe uma necessidade de 

integrar a solução com outro ou outros servidores, para que seja colmatada a falta de 

informação. Outro aspecto a melhorar na solução será a playlist, dado que no trabalho 

realizado apenas se implementou um protótipo funcional, necessário aos testes realizados. 
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Com o presente teste pretendemos avaliar a aplicação BACH, desenvolvida para a exploração 

de colecções musicais, com base no histórico de reprodução para cada hora do dia. 

Pretendemos propor ao utilizador músicas do seu histórico de reprodução que se encontrem 

esquecidas no tempo, mas que estejam de acordo com os seus gostos musicais para uma 

determinada hora do dia. Deste modo, pretendemos dar a redescobrir a colecção musical sob 

uma perspectiva inovadora. 

Figura 1 – Interface BACH 

 
 

 1 - Área músicas do histórico 

2 - Área de músicas recomendadas 

A aplicação BACH é composta por 2 áreas de músicas distintas (ver figura 1): área de 

músicas do histórico (1) e área de músicas recomendadas (2). A área de músicas do 

histórico situa-se na parte externa da interface e é composta por músicas do histórico de 

reprodução ouvidas mais recentemente e/ou mais vezes para a hora em questão. A área de 

músicas recomendadas situa-se na parte interna da interface e contém músicas de artistas 

semelhantes aos artistas das músicas presentes na área de músicas do histórico. 

 

Figura 2 - Botões auxiliares 
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Cada música presente na interface é representada pela capa do álbum a que pertence e contem 

4 botões de controlo (ver figura 2). No canto superior direito encontra-se o botão para 

adicionar a música à playlist (1). No canto inferior direito encontra-se o botão para obter mais 

informação acerca da música em questão (2). No canto inferior esquerdo encontra-se o botão 

de semelhança (3). Caso a música seja da área de músicas do histórico o botão de semelhança 

permite identificar, quais as músicas presentes na área de músicas semelhantes que esta gerou, 

no caso de ser uma música da área de músicas recomendadas identifica, as músicas do 

histórico que lhe deram origem. Por fim ao centro encontra-se o botão de preview que permite 

ouvir um trecho da música em questão (4).  

 

Figura 3 - Área de controlo 

A interface é ainda composta por uma área de controlo e uma playlist (ver figura 3). A área de 

controlo encontra-se no friso inferior da interface e é composta por um botão para cada hora 

do dia que permite visualizar o histórico para essa hora (1) e dois conjuntos de botões um para 

navegar nas páginas de músicas recomendadas e outro para navegar nas páginas de músicas 

do histórico (2). 

 

Figura 4 - Playlist 
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A playlist (ver figura 4) é visualizada quando o cursor se encontra posicionado no extremo do 

lado direito da interface. 

Para avaliar a nossa aplicação pedimos que execute o conjunto de tarefas que se segue. 

Tarefas a realizar 

1. Abra a aplicação em http://bach-test.herokuapp.com/ 

(a aplicação encontra-se optimizada para o browser Mozilla Firefox). 

2. Navegue livremente pela aplicação para se ambientar ao seu funcionamento, (pode 

utilizar todos os botões, EXCEPTO os botões das horas). 

3. Volte para a página inicial das músicas recomendadas, página 1. 

4. Volte para a página inicial das músicas do histórico, página 1. 

5. Crie uma playlist com 24 músicas. Pode utilizar todas as músicas disponíveis na área 

de músicas recomendadas e na área de músicas do histórico.   

6. Guarde a playlist. 

7. Repita os pontos 5 e 6 quatro vezes. 

8. Explore livremente a aplicação, (pode utilizar TODOS os botões). 

9. Responda às questões presentes no questionário de satisfação disponível no seguinte 

endereço:  

https://docs.google.com/forms/d/1gGejwSATJWSO8FLQHIQfGiwX4_RdTdro6WJC

Fb8gnuI/viewform 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

 

 

 

 

 

 

 

http://bach-test.herokuapp.com/
https://docs.google.com/forms/d/1gGejwSATJWSO8FLQHIQfGiwX4_RdTdro6WJCFb8gnuI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1gGejwSATJWSO8FLQHIQfGiwX4_RdTdro6WJCFb8gnuI/viewform
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Anexo II 

Questionário de satisfação 
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Questionário de satisfação 

Dados pessoais 

1. Idade 

a) <18 Anos 

b) 18-30 Anos 

c) 31-40 Anos 

d) 41-50 Anos 

e) 51-60 Anos 

f) > 60 Anos 

 

2. Sexo 

a) Feminino 

b) Masculino 

 

3. Com que frequência ouve música em formato digital? 

a) Diária 

b) Semanal 

c) Mensal  

d) Anual 

Satisfação 

4. A solução permitiu-me perceber que as músicas recomendadas já não eram ouvidas há 

algum tempo 

a) Discordo completamente 

b) Discordo 

c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo 

e) Concordo completamente 

 

5. A solução ajudou-me a reencontrar músicas que gostava e já não ouvia há algum 

tempo 

a) Discordo completamente 

b) Discordo 

c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo 

e) Concordo completamente 
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6. As músicas recomendadas ainda são do meu interesse 

a) Discordo completamente 

b) Discordo 

c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo 

e) Concordo completamente 

 

7. Qual o motivo das músicas recomendadas já não serem do meu interesse 

Responda a esta questão apenas se na questão anterior respondeu Discordo completamente ou 

Discordo 

 

 

 

8. Compreendi o mecanismo de visualização que permite visualizar quais as músicas que 

deram origem às músicas recomendadas 

a) Discordo completamente 

b) Discordo 

c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo 

e) Concordo completamente 

 

9. Achei útil o mecanismo de visualização que permite visualizar quais as músicas que 

deram origem às músicas recomendadas 

a) Discordo completamente 

b) Discordo 

c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo 

e) Concordo completamente 

 

10. A distinção entre músicas recomendadas e músicas do histórico foi fácil de 

compreender 

a) Discordo completamente 

b) Discordo 

c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo 

e) Concordo completamente 
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11. A distribuição das músicas pela hora do dia em que foram reproduzidas revelou ser 

útil na pesquisa da minha colecção musical 

a) Discordo completamente 

b) Discordo 

c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo 

e) Concordo completamente 

 

12.  A solução demonstrou ser uma ferramenta útil para redescobrir a minha colecção 

musical 

a) Discordo completamente 

b) Discordo 

c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo 

e) Concordo completamente 

 

13. A solução ajudou-me a ter uma perspectiva diferente da minha colecção musical 

a) Discordo completamente 

b) Discordo 

c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo 

e) Concordo completamente 

 

14. Gostaria de continuar a utilizar a solução para redescobrir a minha colecção musical 

a) Discordo completamente 

b) Discordo 

c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo 

e) Concordo completamente 

 

15.  Recomendaria a solução a outras pessoas 

a) Sim 

b) Não  

c) Talvez 

 

16. O que gostei na solução? 
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17. O que não gostei na solução? 

 

 

 

18. O que falta na solução? 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

 


