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Resumo

CIMAROSTI, Juliano I. Taxonomia de tarefas para visualizar informações em
dados organizados em hierarquias, nov. 2006, 130f. , Trabalho de Conclusão de
Curso - Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, RS, Brasil.

Visualização de Informações é uma área recente, a qual ganha importância na
medida em que somos sobrecarregados de dados e informações. A necessidade de
apresentar corretamente essas informações impulsionou o desenvolvimento de
novas técnicas e ferramentas de visualização. A qualidade dessas ferramentas pode
ser melhorada se as tarefas de usuários forem analisadas, pois são essas tarefas
que guiam o projeto de novos mecanismos de interação das ferramentas. Logo, uma
taxonomia de tarefas é capaz de orientar projetos de novas ferramentas e também
avaliar ferramentas existentes, comparando suas capacidades para escolher a mais
adequada para cada problema. O objetivo deste trabalho é caracterizar tarefas
específicas para visualizar dados organizados em hierarquias, criando uma
taxonomia para essas tarefas. Tarefas encontradas em artigos da área foram
coletadas e adaptadas para visualizar informações em hierarquias. As tarefas foram
divididas em dois grupos: tarefas que usam atributos dos dados e tarefas que usam
a estrutura da hierarquia. Na seqüência, as tarefas foram modeladas e usadas em
um questionário para avaliar ferramentas de visualização de sistemas de arquivos,
de forma a verificar a validade da taxonomia proposta. Assim, uma nova taxonomia
de tarefas de usuário está disponível para projetos e avaliações de ferramentas de
visualização de informações.

Palavras-chave: visualização de informações, tarefas, hierarquia, taxonomia,
modelos de tarefas.

Abstract

CIMAROSTI, Juliano I. Task Taxonomy for Information Visualization in
Hierarchical Data, nov. 2006, 130p. , Graduation Work - Federal University of
Pelotas. Pelotas, RS, Brazil.

Information Visualization is a recent area that gains importance with the increasing
overwhelm of data and information people need to filter every day. The primary
concern of representing data correctly led to the development of new visualization
techniques and tools. Studying and analyzing the possible tasks a user would like to
perform would improve the quality of these tools, since these tasks can guide the
development of interaction mechanisms in the project of visualization tools.
Therefore, user-task taxonomies can help the project of a new visualization tool and
evaluate existent tools, comparing their features to choose the most adequate for a
given problem. The aim of this work is to characterize tasks in the visualization of
hierarchical organized data, creating an user-task taxonomy for them by collecting
and adapting existent tasks and taxonomies found in a review of Visualization papers
and related topics. The new taxonomy divides the tasks in tasks to visualize data
attributes and in tasks to visualize data organization and relationships inside the
hierarchy. In addition, the tasks were modeled to better understand their details and
components and were used in an evaluation of several file system visualization tools
to validate the taxonomy presented in this work. In conclusion, a new user-task
taxonomy is available to develop and evaluate information visualization tools.

Keywords: information visualization, tasks, hierarchy, taxonomy, task models.
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1 Introdução

O objetivo dos estudos na área de Visualização é ajudar uma pessoa a
observar e perceber informações em uma base de dados, manipulando e
transformando imagens formadas por elementos textuais, formas geométricas,
ícones e símbolos, nas mais variadas cores, formas e tamanhos.
Em Visualização, os algoritmos de computação gráfica são os componentes
básicos das técnicas para codificar e apresentar um conjunto de dados. Essas
técnicas criam imagens e gráficos mostrando a informação contida nesse conjunto
de dados. Uma das principais preocupações é representar corretamente o conjunto
de dados (NORTH, 2005), pois uma apresentação ambígua permite que um usuário
realize interpretações incorretas (FRIENDLY, 2002) ou dificulta a interpretação dos
dados (MACKINLAY, 1986). Além de criar técnicas efetivas e expressivas, há um
constante interesse em criar técnicas de visualização inovadoras.
As necessidades do usuário e o suporte à execução de suas tarefas ficam
de responsabilidade das ferramentas que implementam essas técnicas. As
ferramentas devem fornecer funções ou mecanismos para o usuário interagir e
modificar as apresentações dos dados, obtendo a visão necessária para completar
suas tarefas e atingir seus objetivos.
1.1 Motivação
"Uma representação visual pode tanto ajudar o usuário a interpretar e
entender um fenômeno, como pode obscurecer o seu significado, impedindo
que o usuário extraia informações. Para que a Visualização se torne mais
do que uma arte sofisticada, é preciso estudar como usuários abordam e
resolvem seus problemas, entendendo quais são as representações visuais
úteis para adicioná-las nas técnicas e ferramentas de visualização", Bernice
Rogowitz (FRACCHIA et al, 1995, p.3).
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Realizar experimentos empíricos, estudando as tarefas que um usuário
executa para resolver um problema, ajuda a formar uma base de conhecimento
sobre avaliações em ferramentas de visualização. Essas avaliações serão
analisadas por futuros pesquisadores e seus acertos e erros serão identificados,
melhorando a forma de desenvolver e de avaliar essas ferramentas.
Trabalhos sobre visualização de qualquer tipo são importantes, pois eles
terão impacto sobre: a próxima geração de computadores pessoais, sistemas de
armazenamento de dados, novas interfaces, sistemas de comunicação, ferramentas
de análises de dados e também serão úteis em estudos das limitações da
capacidade de trabalho das pessoas, em questões psicológicas ou sobre o
funcionamento da visão humana (DOMIK, 2000).
A importância das tarefas do usuário no uso de ferramentas de visualização
e a necessidade de conhecer melhor essas tarefas foram o agente motivador para o
desenvolvimento desse trabalho, cujos objetivos serão definidos a seguir.
1.2 Objetivos
Além de ajudar na construção de sistemas geradores de apresentações
gráficas, listas de tarefas também podem ser usadas para avaliar ferramentas de
visualização, servindo de guia para a construção de questionários e cenários para
simular o uso de uma determinada ferramenta. Já uma taxonomia de tarefas garante
a diversidade e abrangência dos questionários e permite adaptar as perguntas
individualmente a cada ferramenta, permitindo comparar os resultados de diferentes
ferramentas.
Neste estudo, determinou-se como objetivo principal a elaboração de uma
taxonomia de tarefas de usuário exclusiva para visualizar informações em dados
organizados em hierarquias. A palavra hierarquia é usada neste trabalho no sentido
de organização e de relações de subordinação entre dois ou mais elementos, sem
necessariamente envolver uma escala de valores. Na Ciência da Computação, usase o termo árvores para definir este tipo de organização.
Para elaborar essa taxonomia de tarefas, foram definidas as seguintes
etapas:

a)

realizar um estudo sobre a área de Visualização, compreendendo as
técnicas, as ferramentas, os tipos de dados e as tarefas dos usuários;
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b)

elaborar uma taxonomia (classificação) de tarefas de usuário,
específica para a busca de informações em hierarquias e árvores;

c)

caracterizar (distinguir) as tarefas da taxonomia, evidenciando as
partes que as compõem genericamente em modelos de tarefas;

d)

validar a taxonomia proposta, compondo um questionário de avaliação
com a sua ajuda, o qual será usado para avaliar algumas ferramentas
de visualização;

1.3 Apresentação do trabalho
O Capítulo 2 tem como objetivo introduzir o leitor à área de Visualização,
mostrando os elementos no desenvolvimento de ferramentas de visualização.
O Capítulo 3 apresenta a fase de análise de tarefas realizada para formar a
taxonomia deste trabalho.
No Capítulo 4 é abordada a fase de modelagem das tarefas encontradas.
Para validar essas tarefas, o Capítulo 5 apresenta uma avaliação de um
conjunto de ferramentas de visualização de informações, analisando a sua
capacidade de executar diferentes tarefas.
O Capítulo 6 apresenta melhorias para a taxonomia proposta, percebidas
nos processos de avaliação e de modelagem.
Finalmente, a conclusão deste trabalho é apresentada no Capítulo 7,
encerrando com propostas para trabalhos futuros.

2 Visualização

Segundo Loki Jörgenson (FRACCHIA et al., 1995, p.1), "a Ciência tem
evoluído lentamente ao longo de muitos séculos [...]. Ela é agora uma coleção [...] de
conhecimento sistematizado e metodologias para coletar conhecimento". As
pessoas têm o primeiro contanto com o mundo real através da observação. De
acordo com Ronald Kriz (FRACCHIA et al., 1995), os cientistas observam e
representam fenômenos naturais em modelos para identificar novas informações
através da visualização.
"Ferramentas visuais ajudam cientistas e engenheiros a analisar e
interpretar conjuntos gigantescos de dados, gerados por simulações em
supercomputadores ou experimentos controlados por computador", Ronald
Kriz (FRACCHIA et al, 1995, p.2).

No meio científico há discordâncias sobre o que é visualização, existindo
várias definições para esse termo. Ferreira (1986) 1 define o verbo visualizar como:
"formar ou conceber uma imagem visual mental de (algo que não se tem ante os
olhos no momento)". Loki Jörgenson (FRACCHIA et al., 1995, p.1) define a
visualização como "parte de um processo de descobrimento. Ela se apresenta para
ajudar na intuição de identificar relacionamentos, sendo possível descrevê-los por
análise formal". O site Information Visualization Resources (2006) informa que
visualização "é um processo de transformar informações em uma forma visual
permitindo ao seu observador ver, navegar, perceber e compreender a informação".
Portanto, pode-se dizer que visualização é o processo de observar um conjunto de
dados representados através de imagens compostas por objetos que variam em cor,
1

Novo Dicionário da Língua Portuguesa, conhecido popularmente por Aurélio.
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forma, orientação, textura, tamanho, posição e o brilho de uma cor (value) (FIG. 1).
Também pode ser considerada a saturação (intensidade) de uma cor (HSV, 2006).

Figura 1 - As sete variáveis visuais de Jacques Bertin
Fonte: BERTIN, 1983 apud FRIENDLY, 2002.
2.1 As divisões da área
Segundo Rhyne et al. (2003), existem duas subáreas da Visualização: a
visualização científica e a visualização de informações. A visualização científica
(Scientific Visualization – SciVis) tem uma base forte em algoritmos de computação
gráfica e simulações em tempo real por computador, enquanto que a visualização de
informações (Information Visualization - InfoVis) está mais próxima da IHC e das
Ciências Humanas. Estudos sobre hierarquias só aparecem em congressos de
InfoVis e estudos de técnicas para visualizar transformações de grandes volumes de
dados só aparecem em congressos de SciVis.
Uma das sugestões apresentadas por Rhyne et al. (2003) foi dividir as
subáreas de Visualização pelo tipo dos dados representados: dados contínuos
seriam tratados na visualização científica e os dados discretos seriam tratados na
visualização de informações. De acordo com o Shneiderman (1996, p.1 -2), a
visualização científica é capaz de "processar dados a nível atômico, cósmico, e
fenômenos tridimensionais comuns", enquanto que a visualização de informações
abstratas é capaz de "detectar padrões, falhas, agrupamentos em dados
estatísticos, em operações de mercado, diretórios de computadores ou coleções de
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documentos". Em 2006, a InfoVis foi integrada como parte do congresso de
Visualização (INFOVIS, 2006), o qual aborda todos os tipos de visualizações: a
visualização científica 2, a visualização de informações e a visualização de software 3.
2.1.1 Visualização Científica
A visuali zação científica pode realizar simulações gráficas ou gerar
representações de fenômenos reais em gráficos estáticos ou dinâmicos (OWEN,
1999). Ela é capaz de codificar uma grande quantidade de dados em uma única
apresentação ou imagem. Estudos nesta subárea concentram-se em modificar as
técnicas de visualização atuais para processar escalas maiores de dados em tempo
real. Exemplos de aplicações: imagens médicas do corpo humano (modelos em três
dimensões de objetos reais), tornados, montanhas e dados capturados em
terremotos na Califórnia, nos Estados Unidos (representação tridimensionais de
fenômenos naturais) (FREITAS, 2005; INFOVIS, 2006).
2.1.2 Visualização de Informações
A visualização de informações estuda como um observador percebe
informações

não

definidas

explicitamente

em

conjuntos

de

dados

com

características próprias e discretizadas, ao contrário do fluxo contínuo de dados que
formas a SciVis. Essa descoberta ocorre pela manipulação direta e dinâmica de
apresentações gráficas, ao contrário da área recuperação de informações, que
mostra resultados de buscas individuais em bases de dados. A expressão InfoVis foi
usada pela primeira vez em 1991, com a intenção de ampliar o conceito de
visualização ao definir como usuário qualquer pessoa que acesse informações
complexas ou em grandes quantidades (ROBERTSON; MACKINLAY; CARD, 1991).
2.1.3 Visualização de Software
A visualização de software integra a computação gráfica em ambientes de
desenvolvimento de programas, usando imagens para ensinar o funcionamento de
algoritmos e ajudar programadores a entender melhor o seu código (FRYCK, 1997).

2
3

Também conhecida por visualização de dados
Software Visualization - SoftVis
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Por exemplo, em um editor de código-fonte, o ícone com o sinal de positivo é uma
metáfora visual para indicar que existem mais linhas de código dentro da estrutura
com o ícone ao lado. Outro exemplo são as ferramentas que fornecem uma visão
geral de um código fonte, destacando erros de compilação (TARANTULA, 2006).
2.2 Os dados processados em Visualização
Os dados processados pelas ferramentas de visualização variam quanto às
seguintes características (OWEN, 1999; FREITAS et al., 2001):
a)

tipo dos valores (nomes, números, símbolos);

b)

natureza do domínio (contínua ou discreta);

c)

classe de informação - uma característica, uma grandeza escalar (um
número e uma medida), um vetor da geometria analítica (sistema de
coordenadas), uma grandeza tensorial da Física (matrizes de vetores e
grandezas escalares), um relacionamento entre duas entidades;

d)

dimensão do domínio (uma, duas, três ou multidimensionais - pontos,
áreas, volumes e tabelas aninhadas, respectivamente);

e)

estrutura ou organização dos dados (listas, tabelas, árvores e grafos);

f)

o domínio em si (se os dados estão associados a posições no tempo e
espaço ou por relacionamentos entre si).

Dentre as características apresentadas acima, neste trabalho será dado um
enfoque maior à estrutura e organização dos dados, considerando principalmente as
árvores, capazes de armazenar hierarquias e manter as relações entre os dados.
2.2.1 Representação de hierarquias
Uma das estruturas de dados usadas em Ciência da Computação é a árvore
(FIG. 2). Em uma árvore, os dados são representados por nodos e as relações são
mostradas por arestas (conexões - links). O dado mais importante é representado
pelo nodo raiz e está conectado a todos os outros dados. Os galhos são os nodos
internos à árvore (nodos intermediários) e as folhas são os nodos terminais de um
caminho (seqüência de arestas), iniciado na raiz. Define -se como nível o número de
arestas no caminho entre um nodo e a raiz, sendo que o nível mais alto indica a
altura da árvore.
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Podem ser definidas inúmeras relações entre nodos em uma árvore (FIG. 2).
Qualquer nodo na árvore (com exceção da raiz) é filho de um único nodo superior,
chamado de pai. Os filhos de um nodo indicam o grau do nodo pai. Se o grau for
igual para todos os nodos, ele define a cardinalidade da árvore (ex.: binária). Nodos
em um mesmo nível e subordinados a um mesmo pai são irmãos entre si. Chama-se
de primos os nodos em um mesmo nível hierárquico e com diferentes pais. Nodos
em níveis superiores são genericamente chamados de ancestrais e nodos em níveis
inferiores são chamados de descendentes (PIMENTEL; OLIVEIRA, 2005).

Figura 2 - Diagrama nodo-aresta mostrando relações em uma árvore
Fonte: adaptada de PIMENTEL; OLIVEIRA, 2005.

Comparando com a teoria de conjuntos (ALENCAR FILHO, 1990), a maioria
das relações são irreflexivas (nenhum nodo é pai ou filho dele mesmo); existem
relações simétricas (se X é irmão de Y, então Y é irmão de X) e assimétricas (se X é
pai de Y, então Y não é pai de X); por último, existem relações transitivas (se X é
irmão de Y e Y é irmão de Z, então X é irmão de Z) e intransitivas (se X é filho de Y
e Y é filho de Z, X não é filho de Z; X é neto de Z ou X é descendente de Z).
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Portanto, o tipo da relação depende da sua generalização (ancestral e descendente
são mais generalizados do que pai e filho).
A estrutura hierárquica das árvores permite representar relações de herança.
A raiz representa o conjunto mais genérico ou classe mais básica (pouca
especialização) e os nodos em direção às folhas representam conjuntos específicos
ou subclasses (alta especialização). A herança permite aos nodos acumula rem a
cada nível os atributos de seus ancestrais, adicionando-os aos seus próprios
atributos. Esse conceito é importante para algumas taxonomias, como as classes de
seres vivos da Biologia (ALLEN, 200_). Como exemplos de hierarquias, pode-se
citar: os níveis hierárquicos no exército, uma árvore genealógica, o menu de um
celular (desconsiderando os atalhos), o diagrama da organização de uma empresa,
a estrutura de diretórios de um sistema de arquivos, grupos de trabalho em uma
rede de computadores e o mapa de um site (CORREIOS, 2006).
2.2.2 Árvores e grafos
Uma árvore é um grafo não dirigido e sem ciclos. A característica que
diferencia uma árvore de um grafo é a restrição de cada nodo possuir apenas um
pai. Assim, existe apenas um caminho entre dois nodos da árvore, limitando as
conexões entre esses nodos; caso contrário, o número de conexões cresceria até
haver uma aresta para cada par de nodos, não respeitando as relações de
subordinação. Há ainda o caso especial do grafo dirigido4 acíclico (Directed Acyclic
Graph - DAG). Por ser dirigido, o único sentido dos caminhos é da raiz em direção
às folhas. Esse tipo de grafo é utilizado na técnica de visualização multitrees
(FURNAS; ZACK, 1994), a qual reutiliza os nodos de uma árvore para criar outras
árvores, conectadas diretamente a nodos e subárvores da árvore, adicionando mais
raízes na árvore (OLIVE, 2006).
2.2.3 Representações visuais dos dados
Para representar os dados em Visualização, existem técnicas e ferramentas.
As técnicas definem os princípios e o funcionamento geral para transformar os
dados em uma apresentação visual. As ferramentas são implementações dessas

4

Também chamado de dígrafo, do inglês digraph (directed graph).
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técnicas e define toda a parte funcional de baixo nível, desde o acesso aos dados
até a interface com o usuário. Na seção 2.3 serão apresentadas algumas técnicas
de visualização de hierarquias estudadas neste trabalho e na seção 2.4 serão
apresentadas ferramentas que implementam essas técnicas.
2.3 Técnicas de Visualização de hierarquias
Uma técnica de visualização é um método para representar um conjunto de
dados graficamente utilizando algoritmos de computação gráfica. Por exemplo, no
INFOVIS (2006), foram desenvolvidas diferentes técnicas e ferramentas para
analisar dados de um Censo. No caso de dados em hierarquias, existem várias
formas de representação e cada uma delas possui pontos fortes e fracos. Entre as
representações de árvores, existem quatro tipos de diagramas (layouts): nodo-aresta
(node-link) (FIG. 3a), inclusão ou conjuntos aninhados (containment) (FIG. 3b),
alinhamento e adjacência (FIG. 3c) e listas com indentação (outline) (FIG. 3d)
(ZHAO; MCGUFFIN; CHIGNELL, 2005).

Figura 3 - Diferentes representações de uma mesma árvore
Fonte: adaptada de ZHAO; MCGUFFIN; CHIGNELL, 2005.

A representação tradicional (FIG. 3a) usa um layout bidimensional, com
formas triangulares e orientação top-down (raiz posicionada na parte superior e
folhas na parte inferior). Em cada subárvore, os nodos filhos são posicionados na
base do triângulo e o seu pai fica situado no vértice superior. Há um desperdício de
espaço visual entre as conexões dos nodos, o que limita a largura e a profundidade
que uma árvore pode alcançar, tanto para árvores baixas e cheias de folhas (ex.:
sistema de arquivos), como para árvores altas e com poucas folhas (ex.: árvores
binárias - crescem exponencialmente a cada nível) (BEAUDOIN; PARENT;
VROOMEN, 1996).
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Novas técnicas de visualização tentam mostrar mais nodos em uma única
imagem. Isso permite a um usuário manter o contexto do nodo observado,
diminuindo a sua desorientação (OLIVE, 2005). A seguir, serão apresentadas
técnicas de visualização de hierarquias estudadas neste trabalho.
2.3.1 Treemaps
A técnica treemaps5 mapeia a estrutura de uma árvore em objetos
geométricos aninhados (FIG. 4b), os quais representam os nodos. As folhas são os
objetos que não possuem divisões internas e as arestas são representadas pelo
contorno dos objetos geométricos. Isso ocorre porque o objetivo é maximizar os
detalhes dos nodos, não da topologia - a abordagem adotada pela técnica preenche
toda a área útil da visualização, mostrando o máximo de nodos em uma única
imagem e o mínimo da topologia. O tamanho de cada objeto corresponde a um
peso, que pode ser o número de nodos em cada subárvore ou o valor de um dos
atributos dos nodos. Percebe-se que nessa técnica, os galhos e a raiz não
aparecem como no diagrama da FIG. 4a. É por esse motivo que as variações dessa
técnica adicionam rótulos junto ao contorno dos retângulos para identificar os nodos
intermediários (BROWN; GITTENS, 1997).

Figura 4 - Dois diagramas para uma mesma árvore.
Fonte: BAOBAB, 2006.

O propósito inicial da técnica treemaps era localizar o desperdício de espaço
em discos rígidos. Os contornos dos objetos que possuem divisões internas são os
diretórios e os objetos sem divisões são os arquivos. A técnica mostra apenas os
5

Inicialmente chamava-se tree-map.
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arquivos, pois os diretórios não ocupam um espaço significativo do disco e diretórios
vazios não são mostrados pela técnica. A ferramenta Treemap (SHNEIDERMAN,
2006) é uma das várias existentes que utilizam a técnica treemaps ou uma de suas
variantes.
Essa técnica é útil quando as folhas e os valores dos dados são mais
importantes do que a sua topologia na árvore. Porém, quando for importante
visualizar a estrutura da hierarquia, a utilização dessa técnica não é aconselhável.
2.3.2 Radial tree
A técnica radial tree é uma variação do diagrama nodo-aresta. Na árvore
radial, o nodo focalizado pelo usuário é colocado no centro da tela e os nodos de
níveis inferiores são distribuídos em anéis concêntricos ao redor da raiz (FIG. 5).

Figura 5 - Esquema básico da radial tree
Fonte: WILLS, 1999.

A faixa angular de cada subárvore é definida pelo número de suas folhas.
Como o raio do círculo aumenta a cada nível, algumas ferramentas limitam o número
de níveis mostrados, ocultando nodos muito distantes da raiz, ou diminuem o
tamanho dos nodos em níveis distantes da raiz.
A técnica sempre mostra a subárvore do nodo selecionado, ocasionando
perda da visão geral se o usuário não selecionar o nodo raiz. Portanto, diz-se que
essa técnica utiliza a estratégia de zooming, pois os detalhes (o nodo selecionado e
seus descendentes) se transformam na visão geral - o nodo vira a raiz da árvore.
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2.3.3 Radial Treemap
A técnica radial treemap (USABILITY FIRST, 200_) é uma combinação da
radial tree com a treemaps. Assim como a técnica radial tree, ela também posiciona
o nodo focalizado no centro da tela, mas os nodos são representados por fatias de
discos em vez de pontos em anéis (FIG. 6b). A divisão da área de cada disco é
realizada de acordo com os valores de um atributo dos nodos, influência da técnica
treemaps. Na FIG. 6, são mostrados dois diagramas sobre os passageiros a bordo
do Titanic, divididos entre a classe em que viajavam e se eram homens ou mulheres
(as crianças estão incluídas junto com as mulheres). Ferramentas que implementam
essa técnica sofrem com a oclusão de nodos com valores muito pequenos e
localizados em subárvores com grande densidade de nodos.

Figura 6 - Diagramas em lista indentada (a) e em radial treemap (b), para uma
mesma árvore.
Fonte: adaptado de NEOFORMIX, 2006; TITANIC, 2006.
2.3.4 Hyperbolic tree™
A técnica hyperbolic tree™ (LAMPING; RAO, 1994) representa os nodos e
as arestas em um plano hiperbólico na forma de disco, segundo o modelo de
geometria proposto por Henry Poincaré (KUBRUSLY, 2003). A geometria hiperbólica
permite que duas ou mais linhas passem por um ponto e sejam paralelas a uma
outra linha, ao contrário da geometria euclidiana (FIG. 7a) (NUNES, 2001). Isso é
possível, pois o infinito é representado pela borda do disco e ângulo das linhas é
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controlado. Conforme é mostrado na FIG. 7b, as linhas que conectam os nodos na
técnica hyperbolic tree™ são segmentos de círculo, cujas pontas são sempre
perpendiculares à borda do disco (LISTER, 2001; AS GEOMETRIAS..., 2006).

a)

b)

Figura 7 - Planos hiperbólicos.
Em (a), as linhas L2 e L3 passam pelo mesmo ponto P e são paralelas a L1. Em (b),
é mostrado um exemplo de segmento no plano hiperbólico S.
Fonte: adaptada de AS GEOMETRIAS..., 2006.
A hyperbolic tree™ utiliza a estratégia foco+contexto , pois o nodo no centro
do disco é o foco da visualização (onde os objetos e seus detalhes ficam maiores) e
os outros nodos da árvore são mostrados dentro do seu contexto, ocultando nodos
distantes e perdendo a visão geral da árvore. Essa técnica possui as seguintes
características, úteis para a visualização de árvores, cujo número de nodos cresce
exponencialmente a cada nível:

a)

o tamanho dos objetos diminui na medida em que eles se aproximam
da borda do disco, com a possibilidade de ocultá-los da visualização;

b)

a área circular de um disco possui a propriedade matemática de
aumentar exponencialmente quando o seu raio aumenta;

c)

a raiz não está fixada no centro do disco - ferramentas que
implementam essa técnica permitem deslocar a estrutura da árvore
dentro do disco, de forma interativa e dinâmica (animações contínuas),
ocupando todo o espaço da visualização e trocando os nodos na área
de foco, durante a exploração dos dados.
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2.4 Ferramentas de Visualização de sistemas de arquivos
As ferramentas de visualização implementam as técnicas de visualização e
adicionam outras funcionalidades. Com as ferramentas de visualização, um usuário
pode obter visões diferentes de um conjunto de dados usando mecanismos para
transformar ou observar as imagens geradas dos dados. Uma mesma técnica pode
ser usada em diferentes ferramentas (OWEN, 1999).
Durante a procura por ferramentas de visualização de hierarquias, muitas
ferramentas não estavam disponíveis, pelos seguintes motivos:

a)

empresas detêm os direitos sobre o uso das técnicas - Hyperbolic
Tree™

(INXIGHT

SOFTWARE,

2006),

Information

Cube

(INFORMATION CUBE, 199_) e Cheops Lite (CHEOPS LITE, 2006);
b)

estão disponíveis apenas vídeos - Sunburst (SUNBURST, 2006), ou
applets em Java para demonstração - Stretch (STRETCH, 2006);

c)

funcionam em plataformas indisponíveis – o File System Navigator
funciona no sistema operacional IRIX ® da Silicon Graphics Inc. (FSN
3D NAVIGATOR, 2006) e a ferramenta Cone Tree foi desenvolvida em
ambientes experimentais (ERLKÖNIG, 2005);

d)

foram desenvolvidos apenas protótipos de ferramentas para a
demonstração da técnica (CHEOPS, 2006);

e)

técnicas ainda não implementadas em ferramentas públicas hierarquias elásticas (ZHAO; MCGUFFIN; CHIGNELL, 2005) e a
técnica de visualização de pares de árvores (KULES; SHNEIDERMAN;
PLAISANT, 2003), que usa combinações de técnicas para visualizar a
hierarquia e os atributos dos nodos ao mesmo tempo; ou as poliarquias
(ROBERTSON, 2000; ROBERTSON; CAMERON; CZERWINSKI;
ROBBINS, 2002), onde duas ou mais hierarquias de um mesmo
conjunto de dados são mostradas em uma única visualização,
comparando a posição dos nodos em cada hierarquia.

A seguir, serão apresentadas sete ferramentas para visualizar sistemas de
arquivos, relatando qual técnica de visualização é utilizada em cada uma.
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2.4.1 Magnifind
A ferramenta Magnifind (FIG. 8) implementa a técnica hyperbolic tree™ e é
distribuída gratuitamente (MAGNIFIND, 2006). O objetivo da ferramenta é melhorar a
navegação nos diretórios e proporcionar uma visão geral do um sistema de arquivos,
servindo de ferramenta auxiliar para o Windows ® Explorer, o qual mostra poucos
diretórios além do selecionado pelo usuário e o seu caminho até a raiz (neste
trabalho o Windows ® Explorer será chamado apenas de Explorer).

Figura 8 - Ferramenta Magnifind

2.4.2 Scanner v2.8
A ferramenta Scanner utiliza a técnica radial treemap (FIG. 9). No centro do
disco, o tamanho do diretório selecionado é mostrado, somando o tamanho de todos
os arquivos e subdiretórios descendentes. Para cada arquivo, a ferramenta permite
operações de abrir, mover para lixeira e excluir para sempre. Na primeira tela, é
exibido um sumário do disco rígido, mostrando o espaço livre e o espaço ocupado
por cada partição. A ferramenta é distribuída gratuitamente (freeware), incluindo o
código fonte (GERLACH, 2006).
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Figura 9 - Scanner v.2.8
2.4.3 Treemap v.4.1
A ferramenta Treemap foi desenvolvida pelo mesmo criador da técnica
homônima (SHNEIDERMAN, 2006). Pode mostrar rótulos, mudar cores dos nodos,
aplicar filtros, dividir o treemap por número de nodos ou tamanho de um atributo,
mostrar detalhes dos nodos e abrir conjunto de dados armazenados em XML ou
mapear o disco rígido (FIG. 10). Essa ferramenta está disponível para uso não
comercial e está implementada na linguagem Java.

Figura 10 - TreeMap v.4.1
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2.4.4 SequoiaView
A ferramenta SequoiaView utiliza uma variação da técnica treemap, a
cushion treemap. Essa variação aplica efeitos de luz e sombra nos objetos gráficos
que representam os arquivos (FIG. 11). Além disso, implementa mecanismos de
filtro e codificação por cores. É distribuída gratuitamente (SEQUOIAVIEW, 2005).

Figura 11 - SequoiaView mostrando arquivos após aplicação de um filtro

2.4.5 WinDirStat
O nome WinDirStat é uma abreviação de Windows ® Directory Statistics
(FIG. 12). Essa ferramenta possui três componentes: uma lista indentada de
diretórios e arquivos, um cushion treemap e uma lista de codificação por cores dos
tipos de arquivos. Os componentes funcionam em de forma integrada; um diretório
escolhido na lista indentada é destacado no componente treemap. O terceiro
componente serve para colorir o treemap, criando uma legenda para os tipos de
arquivos. O WinDirStat é distribuído como software livre (SCHNEIDER; SEIFERT,
2006).
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Figura 12 - WinDirStat mostra uma lista indentada (alto à esquerda),
codificação de cores (alto à direita) e um treemap (abaixo)
2.4.6 StepTree v.1.8
O StepTree é uma ferramenta de visualização de diretórios em três
dimensões (FIG. 13), em uma variação da técnica treemap. Possui mecanismo de
filtro por tamanho, data, tipo de arquivo e nível de subdiretórios. Também mostra o
contexto do diretório selecionado no canto superior direito da tela, permitindo ao
usuário se orientar durante a navegação. O uso da ferramenta é livre, contanto que
não seja comercial (TIBSOFT, 2006).

Figura 13 - StepTree mostra treemaps em três
dimensões
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2.4.7 Windows® Explorer
O Explorer é um aplicativo do Windows® (sistema operacional da Microsoft),
e utiliza uma lista indentada de diretórios junto com uma área para mostrar os
arquivos e subdiretórios de um diretório selecionado (FIG. 14) (ROBERTSON, 2000).
Esse aplicativo possui vários mecanismos de interação (busca, ordenação, análise
estatística, lista de favoritos).

Figura 14 - O Explorer mostra os diretórios em uma lista indentada à esquerda e os
arquivos à direita em listas, tabelas, ícones, entre outros.
2.5 Mecanismos de interação
Além de implementar as técnicas em softwares, as ferramentas adicionam
mecanismos de interação para um usuário navegar, selecionar e consultar dados,
entre outras possibilidades. Esses mecanismos fazem a interface entre as tarefas do
usuário e as funções das ferramentas. Como o objetivo dos mecanismos de
interação é ajudar um usuário a realizar suas tarefas mais facilmente, transferindo
parte do trabalho para a aplicação, esses mecanismos podem ser descobertos a
partir de uma análise das tarefas dos usuários.
A usabilidade de uma técnica de visualização depende, então: (a) do
provimento de um conjunto de operações para interação com as
informações e (b) da implementação adequada e eficiente dessas
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operações, tanto do ponto de vista de interface gráfica como algorítmica, ou
seja, do fornecimento de mecanismos interativos adequados às tarefas dos
usuários. (LUZZARDI, 2003).

Como pôde ser visto nas ferramentas descritas na seção anterior, existem
diversos mecanismos de interação. A FIG. 15 mostra uma classificação utilizada por
Luzzardi (2003) para separar os mecanismos de interação entre operações sobre o
conteúdo dos dados e operações sobre a visualização desses dados.

Figura 15 - Uma classificação para os mecanismos de interação
Fonte: adaptado de LUZZARDI, 2003.
Nestas operações podem ocorrer três situações: (1) a representação é
alterada para mostrar apenas a região de interesse selecionada; (2) a
região de interesse ocupa o campo de visão principal e o restante do
conjunto de dados é mantido em área à parte e (3) a região de interesse e a
visão geral são exibidas concomitantemente. A alternativa 3 provê o que se
costuma chamar de visão geral+detalhe, enquanto as técnicas que
adotaram a alternativa 2 são denominadas de foco+contexto. (CARLA et al.,
2001, p.6)

Portanto, as ferramentas de visualização devem ser completas, oferecendo
várias funções e mecanismos de interação, ou correrão o risco de tornar-se inúteis
para os seus usuários, pois eles não conseguirão completar seus objetivos - eles
desistirão nas tarefas muito difíceis.
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2.6 Projetos de sistemas interativos
Em Engenharia de Software - ES, a fase inicial do desenvolvimento de um
software é a análise de requisitos. Essa fase identifica as partes funcionais e nãofuncionais de um sistema e documenta formalmente as suas especificações. Em
IHC, o foco da análise inicial está na interface com o usuário – IU e na forma como o
sistema é operado. A análise da IU determina quais funções deve m ser
apresentadas ao usuário, como ele irá selecionar e executar essas funções, qual
deve ser o comportamento do sistema, entre outros (DINIZ; PIMENTA, 2000).
Esta separação de componentes, no ponto de vista da arquitetura de
sistemas interativos, é denominada independência de diálogo [...]. O
conceito de independência de diálogo, no entanto, tem sido entendido e
praticado como sinônimo de isolamento de diálogo, uma postura na qual o
desenvolvimento do sistema interativo é feito através do desenvolvimento
dos dois componentes em separado: tipicamente, primeiro a aplicação,
depois a IU. Assim, os engenheiros de software [...] têm uma perspectiva
interna destes sistemas, priorizando aspectos essencialmente funcionais,
como por exemplo, eficiência, manutenibilidade e portabilidade, conferindo
ao

desenvolvimento

uma

orientação

funcional

em

detrimento

da

operacional. Assim, colocando em um plano secundário o desempenho do
usuário face os objetivos de suas tarefas, tem-se como resultado sistemas
que efetivamente funcionam, mas que muitas vezes, são inadaptados aos
usuários e inadequados às suas tarefas. (CYBIS; PIMENTA; SILVEIRA;
GAMEZ, 1998, p.1).

O desenvolvimento de ferramentas de visualização deve integrar métodos
de ES e IHC, pois essas ferramentas precisam igualmente das duas áreas de
conhecimento, assim como outros sistemas interativos. Pela ES, é necessário definir
os componentes funcionais e suas interfaces, para integrar funções de leitura de
arquivos e algoritmos de computação gráfica, processando e representado os dados
visualmente. Pela IHC, é preciso especificar como o usuário interage com a
ferramenta e aciona os mecanismos de interação para acessar os dados e
transformar a visualização dinamicamente.
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2.6.1 Projeto baseado em tarefas
Uma interface deve garantir que o usuário "aprenda a usar o sistema
rapidamente e de forma efetiva, eficiente e confortável" (LEWIS; RIEMAN, 1994,
p.13). O projeto de um sistema em IHC tem como objetivo determinar a sua
apresentação visual, as funções e os mecanismos de interação que o sistema deve
oferecer para o usuário realizar suas tarefas.
A idéia central do Projeto Baseado em Tarefas é buscar o melhor
entendimento de propriedades das tarefas realizadas pelos usuários em
suas atividades (por exemplo, objetivos, freqüência, decomposição em
subtarefas, ordenação entre subtarefas, informações necessárias para
realização pré e pós condições, entre outras) e aplicar este entendimento no
processo de construção da interface (DINIZ; PIMENTA, 2000).

O projeto funcional de uma interface é difícil, pois o projetista deve conhecer
a função do sistema, o perfil dos usuários e as tarefas que serão realizadas por eles.
Além disso, modificações durante o desenvolvimento do sistema podem habilitar
novas formas para executar as tarefas, não previstas anteriormente, o que resulta
em erros do usuário e em comportamentos inesperados do sistema (MARTI, 1996).
Um dos maiores e persistentes problemas para a comunidade de tecnologia
da informação é a tendência de criar ferramentas tecnicamente ótimas e
avançadas, mas que não atendem às necessidades dos usuários reais
(Daabaj, 2000, p.1).

Métodos de análise e modelagem de tarefas visam diminuir ou eliminar os
problemas das interfaces. A fase de análise de tarefas coleta informações sobre o
trabalho dos usuários, descrevendo da melhor maneira possível as suas tarefas. A
fase de modelagem de tarefas define seqüências lógicas de ações executadas no
decorrer dessas tarefas, criando modelos de acordo com uma notação ou um
formalismo (CARVALHO; S ILVA; PENTEADO, 2005).
No Capítulo 3 é apresentada a fase de análise de tarefas deste trabalho e,
no Capítulo 4, a fase de modelagem de tarefas.

3 Análise de tarefas

Tarefas 6 são atividades compostas por seqüências de ações executadas
para atingir um objetivo. Essas ações podem ser acionadas por um ou mais usuários
em um ambiente de trabalho. Uma tarefa pode ser decomposta em outras tarefas,
denominadas subtarefas. Diferentes tarefas podem ter o mesmo objetivo. Um
objetivo se resume a modificar o estado do sistema ou obter informações em seu
estado atual (PATERNÒ, 2003).
Tarefas podem ser classificadas pelo seu nível de abstração e pelo seu nível
de complexidade. Tarefas de alto nível de abstração possuem poucos detalhes,
enquanto que as tarefas de baixo nível de abstração são mais concretas e
especificam as ações executadas. Tarefas complexas são compostas pelas
chamadas tarefas básicas. Estas tarefas são formadas por tarefas unitárias, que não
podem ser decompostas - elas simplesmente executam e terminam. Por exemplo, a
tarefa "viajar de avião" é uma tarefa complexa e abstrata. Ela é complexa, pois é
composta pelas tarefas: "escolher origem e destino", "pesquisar vôos disponíveis" e
"reservar uma passagem". Ela é abstrata, pois “viajar de avião” não especifica os
detalhes de como ela será realizada, sendo uma tarefa de planejamento. A tarefa
"reservar uma passagem" ainda pode ser subdividida em selecionar assento,
escolher data e hora de partida, escolher e efetuar o pagamento, entre outras
(PATERNÒ, 2003).
É fundamental capturar e descrever a essência das tarefas do usuário para
informar melhor o processo de projeto de uma IU, pois as fases de análise de
requisitos, desenvolvimento e testes com protótipos de um software interativo
dependem da qualidade dessa fase.
6

Termo emprestado da Ergonomia - Human Factors em inglês.
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3.1 A fase de análise de tarefas
A análise de tarefas identifica os elementos que compõem as tarefas. Esses
elementos podem ser ações ou operações realizadas pelo usuário, objetos
manipulados pelas ações e o objetivo dessas ações. Essa análise cria uma base de
conhecimento sobre as tarefas, a qual será usada para criar os modelos das tarefas
(TEUBER; FORBIG, 2004). De acordo com Carvalho, Silva e Penteado (2005, p.10),
as etapas da fase de análise de tarefas são as seguintes:
1.

Inventariar tarefas
i.

Identificar os objetivos gerais

ii.

Construir lista de tarefas relacionadas aos objetivos

2.

Selecionar tarefas

3.

Descrever tarefas

4.

Decompor tarefas

O resultado dessa análise também determina se os elementos estão
estruturados em uma ordem lógica ou temporal (DAABAJ, 2002). Entre os métodos
utilizados nessas etapas, podem ser citados:
a)

entrevistas, reuniões e observações com os usuários, incluindo a
etnografia (SHNEIDERMAN, 1998, p.107-109);

b)

pesquisa em documentação existente;

c)

descrição de cenários (CARROLL, 2002);

d)

decomposição hierárquica das tarefas, através de métodos como o
Hierarchical Task Analysis (HTA), que usa fluxogramas para decompor
tarefas (ANNETT; DUNCAN, 1967 apud WELIE, 2001).

Como este trabalho se baseou em uma revisão da literatura para elaborar a
taxonomia, a metodologia de análise de tarefas não envolveu usuários reais. Os
principais métodos de coleta de tarefas foram a pesquisa em documentação
existente (artigos sobre tarefas) e a decomposição hierárquica das tarefas para
compreender melhor os seus detalhes.
Na seção 3.2 serão apresentados alguns trabalhos sobre taxonomias, a
seção 3.3 revisa a metodologia usada em cada um deles, a seção 3.4 define a
metodologia adotada e a seção 3.5 apresenta a taxonomia proposta neste trabalho.
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3.2 Taxonomias em Visualização
Vários estudos já foram realizados para analisar, classificar e caracterizar
componentes das ferramentas de visualização, inclusive tarefas. Entre os tipos de
taxonomias, pode-se citar:
a)

taxonomias de dados;

b)

taxonomias de tarefas;

c)

taxonomias de mecanismos de interação;

d)

taxonomias de técnicas e ferramentas de visualização.

Estudos sobre essas taxonomias foram motivados pelo desenvolvimento de
sistemas de criação automática de gráficos e apresentações, começando pelo A
Presentation Tool - APT desenvolvido por Mackinlay (1986), que usou regras e
critérios de expressividade e efetividade para selecionar técnicas e apresentar os
dados. Outro exemplo é o BOZ, desenvolvido por Casner (1991), capaz de gerar um
gráfico para cada tarefa do usuário. A seguir, serão apresentados alguns trabalhos
sobre taxonomias e caracterizações de dados e tarefas.
3.2.1 Roth e Mattis
Roth e Mattis (1990), assim como Mackinlay (1986), desenvolveram um
sistema baseado em conhecimento para criar apresentações efetivas e expressivas,
chamado de System for Automated Graphics and Explanation – SAGE. Com esse
sistema, o usuário pode se concentrar apenas em selecionar e descrever seus
dados, eliminando o trabalho manual de escolher e criar apresentações. Para criar o
melhor gráfico, o SAGE pede que o usuário insira dados sobre sua tarefa e defina
como a informação deve ser caracterizada visualmente. O sistema analisa esses
dados e forma as apresentações, criando componentes gráficos a partir de primitivas
gráficas (linhas, barras). Como exemplos de componentes, o SAGE pode usar
legendas, rótulos, eixos, formas cores, saturação, tamanho, mapas e redes - esses
elementos são chamados de codificadores, pois mantêm o relacionamento entre os
dados e a representação visual (ver FIG. 16) (SAGE, 2004).
Além de analisar os dados e suas relações, o sistema também considera a
organização visual e a função da apresentação - o objetivo do usuário (fator não
considerado pelo APT).
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Figura 16 - Gráfico gerado pelo SAGE para localizar casas à venda
Fonte: SAGE, 2004.

A FIG. 16 mostra um gráfico de uma imobiliária, com o valor das casas no
eixo horizontal, a rua e o número da casa no eixo vertical, as formas dos pontos
representam cada imobiliária, a cor dos pontos representam os bairros e cada ponto
tem como rótulo o nome do corretor responsável.
3.2.1.1 Caracterização dos dados
Os conjuntos de dados podem variar em três propriedades:
a)

característica - os dados podem ser quantitativos, nominais ou ordinais;

b)

coordenadas vs. quantidade - é necessário diferenciar se os dados são
coordenadas informando posições dentro do conjunto ou simplesmente
valores expressando quantidade de algo. Essa diferenciação influi na
escolha da melhor técnica (ex.: gráfico de barras ou de pontos);

c)

domínios a que pertencem - os dados podem estar definidos no tempo,
no espaço, por temperatura ou massa (ex.: o eixo vertical de um gráfico
representa a temperatura e o eixo horizontal representa o tempo).
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3.2.1.2 Caracterização das relações entre os dados
Cada relação é representada por um nome e uma seqüência de valores
usados por ela. Foram definidos:

a)

relações de dependência entre elementos de dois conjuntos de dados
(ex.: a relação custo liga um elemento do conjunto produtos a um valor
em Reais);

b)

o tipo das relações – dentro de um conjunto de dados pode haver
elementos que não se relacionam com ninguém, relações com dados
faltando e dados onde uma relação não se aplica (ex.: em diagramas
nodo-aresta de árvores, as folhas não têm nodos abaixo dela para
aplicar a mesma relação que elas têm com os seus pais);

c)

a cardinalidade da relação - expressa o número de elementos que
podem se ligar a um único elemento em outro conjunto. Também pode
expressar o número de valores de um atributo: um valor, n-valores (n é
fixo) e de quantidade indeterminada (ex.: em uma árvore binária, a
relação é_filho_de limita a dois o número de nodos com o mesmo pai);

d)

unicidade das relações - se a relação mapeia elementos de um
conjunto a valores únicos em um outro conjunto (ex.: se um nodo de
uma árvore aparecer em duas apresentações, em ambas ele deve
estar relacionado ao mesmo pai).

No SAGE é possível distinguir o número de parâmetros de uma relação
entre elementos de domínios diferentes, classificando-a entre unária, binária e nária; diferente de cardinalidade, que descreve a quantidade de elementos de um
mesmo domínio. Relações unárias são usadas para distinguir elementos de um
conjunto, atribuindo uma característica única a eles. Por exemplo, a relação
"é_significante" expressa a importância de um elemento. Porém, relações unárias
geralmente são convertidas em binárias - a relação "é_significante" teria os valores:
{sim, não}. Além das relações binárias, o SAGE também permite expressar relações
complexas, ligando um elemento de um conjunto a elementos de dois ou mais
conjuntos. Por exemplo: uma cidade está relacionada a um valor do conjunto latitude
e a um valor do conjunto longitude. As relações complexas também podem definir
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dependências algébricas entre dados. Por exemplo, o preço de uma mercadoria é a
soma do valor de custo de produção com o valor de transporte.
3.2.1.3 Consideração dos objetivos do usuário
Por último, há uma caracterização dos dados dependendo dos objetivos do
usuário e da informação que ele procura. O estudo de Roth e Mattis (1990) detectou
alguns objetivos que são independentes do domínio dos dados e foram divididos
entre a função da apresentação e a distribuição dos dados na apresentação. A
função de uma apresentação pode ser:
a)

consultar o valor exato de um elemento (ex.: consultar o valor de um
ponto em um gráfico de pontos distribuídos);

b)

comparar valores dentro de uma relação, mas não entre relações (ex.:
o SAGE cria uma imagem para a relação peso_líquido e outra imagem
para a relação peso_bruto - relações são analisadas separadamente);

c)

comparar relações em um mesmo conjunto de dados (ex.: o SAGE cria
uma única imagem com várias relações entre os mesmos elementos);

d)

determinar a distribuição de valores dentro de uma relação (ex.:
analisar a distribuição de empregados em uma empresa quanto ao
seus salários);

e)

correlacionar, ou seja, verificar se há ligações entre relações em um
conjunto (ex.: verificar se há relação entre salário e tempo_de_serviço
em um conjunto de dados de empregados);

f)

indexar um ou mais conjuntos de dados dentro de uma relação (ex.:
ordenar uma lista de trabalhadores por nome ou pelo atributo salário).

O usuário pode indicar ao sistema quais relações devem ser integradas no
mesmo gráfico ou se elas estão relacionadas entre si ou não. Assim, o SAGE
codifica as relações em um único gráfico, porém não considera dificuldades
perceptuais que o usuário pode ter, por exemplo, transformar em números uma
escala de cores. Enfim, o trabalho de Roth e Mattis caracterizou os dados e suas
relações para especificar como o SAGE deve gerar as apresentações gráficas, além
de considerar os objetivos do usuário.
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3.2.2 Wehrend e Lewis
Wehrend e Lewis (1990) publicaram um artigo sobre como escolher a melhor
técnica de visualização para um problema. Ao contrário do APT e do SAGE, que
atribuem essa função a um computador, Wehrend e Lewis deixam esse trabalho
para o critério subjetivo do usuário, pois é muito difícil para um sistema escolher uma
técnica que cumpra todos os critérios possíveis dos usuários.
O artigo relata que na tese de Wehrend (1990 apud WEHREND; LEWIS,
1990) foi criado um catálogo de técnicas, com referências a 400 técnicas de
visualização para representar graficamente um problema. Esse catálogo é
apresentado na forma de matriz - uma dimensão contém os tipos dos dados e a
outra contém as operações. Dentro das células dessa matriz estão armazenadas
diferentes técnicas para resolver o problema do usuário, o qual é dividido quanto ao
tipo dos dados e quanto à operação desejada. Para classificar as técnicas no
catálogo, Wehrend e Lewis (1990) caracterizaram os dados de problemas
encontrados na literatura em nove classes de objetos:
a)

números escalares;

b)

área formada por números escalares;

c)

nominais;

d)

direção;

e)

área formada por direções;

f)

forma;

g)

posição;

h)

região ou objetos cuja extensão do espaço ocupado é importante;

i)

estrutura.

Além da taxonomia dos dados citada acima, também é apresentada uma
taxonomia de nove classes de operações:

a)

Agrupar – o usuário detecta visualmente se existe um grupo de objetos
separados dos demais (esses grupos ajudam a descrever a distribuição
dos valores dentro de um conjunto de dados);

b)

Associar – o usuário associa dois ou mais objetos;
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c)

Categorizar – o usuário define divisões para classificar e organizar
objetos;

d)

Comparar – o usuário compara dois objetos para saber qual é o maior;

e)

Correlacionar – o usuário relaciona dois ou mais objetos;

f)

Distinguir – o usuário diferencia objetos;

g)

Identificar – o usuário extrai dados de um objeto;

h)

Localizar – o usuário procura um objeto desconhecido;

i)

Ordenar – o usuário tem um critério (i.é. ele escolhe um atributo e uma
ordem) e deseja que os objetos apareçam ordenados.

Logo, na matriz há espaço para aproximadamente 90 tipos de problemas
diferentes (nove dados e nove operações). Em operações complexas, o usuário
precisa dividir o problema até encontrar operações que se assemelham às
existentes na matriz (OWEN, 1999). Algumas limitações no uso do catálogo de
técnicas são relatadas pelos próprios autores (WEHREND; LEWIS , 1990):
a)

uma área pode ter uma classe própria ou pode ser vista como uma
estrutura de objetos simples, assim como as coordenadas - dois
números escalares ou um único objeto complexo;

b)

confusão entre forma e regiões no espaço - uma região no espaço
sempre possui tamanho próprio (ex.: um planeta), enquanto que uma
forma não depende de tamanho (ex.: uma esfera achatada);

c)

o usuário do catálogo pode ter dificuldade para transformar vários
subproblemas de volta ao problema complexo inicial, ao fazer o
caminho inve rso da decomposição necessária para usar o catálogo;

d)

se não houver representações suficientes para todos os problemas do
usuário em uma célula da matriz, será necessário dividir a
apresentação em duas, para não usar a mesma técnica em duas
relações (isso poderia confundir o usuário). Uma priorização dos
subproblemas garante que o mais importante utilize a melhor técnica.

No final do artigo, as categorias usadas na classificação das operações do
catálogo de técnicas são comparadas com as categorias de operações discutidas
por Roth e Mattis (1990), conforme mostra a FIG. 17.
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Figura 17 - Comparação entre duas classificações de operações
Fonte: adaptada de WEHREND; LEWIS, 1990.
3.2.3 Shneiderman
Shneiderman (1996) propõe uma taxonomia chamada Task by Data Type
Taxonomy - TTT. Ela reconhece sete tipos possíveis de dados presentes nos
atributos dos elementos de um conjunto. Os tipos de dados da taxonomia são:
a)

unidimensional;

b)

bidimensional;

c)

tridimensional;

d)

temporal;

e)

multidimensional

f)

árvores;

g)

grafos.

A TTT também define sete tarefas de usuário, em alto nível de abstração:
a)

Visão geral (Overview) – visualizar toda a coleção de dados;

b)

Aumento de tamanho (Zoom in) – mostra um pequeno conjunto de
objetos e esconde objetos fora do contexto selecionado pelo usuário;

c)

Filtrar (Filter) – redução do conjunto de dados mostrados na
apresentação, usando critérios do usuário. Os objetos que não
atendem a esses critérios ficam escondidos na visuali zação;
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d)

Detalhes por demanda (Details on demand) – exibição dos detalhes e
atributos de um objeto selecionado;

e)

Identificar relações (Relate) – relacionar itens, encontrar relações ou
destacar na visualização objetos com atributos iguais ou similares;

f)

Histórico (History) – o histórico possibilita desfazer e refazer ações,
recuperando aquelas que forneceram o resultado desejado;

g)

Extração (Extract) – extrair dados ou informações da visualização,
descobertos pelo usuário.

Shneiderman (1996) sugere a busca por mais tarefas ou refinar a TTT para
expandir a taxonomia.
3.2.4 Zhou e Feiner
Segundo Zhou e Feiner (1998), os trabalhos anteriores de Mackinlay (1986),
Roth e Mattis (1990) e Arens (1993 apud ZHOU; FEINER, 1998) caracterizaram
tipos específicos de dados para criar apresentações independentes. O estudo
proposto por Zhou e Feiner realiza uma caracterização geral de técnicas, tarefas e
dados para criar um framework de sistemas automatizados de discursos visuais
(visual discourse), que são apresentações dinâmicas e interconectadas. Para provar
a utilidade desse framework, foi desenvolvido o Illustrative Metaphor Production in
Reactive Object-oriented VISual Environments - IMPROVISE, que pode apresentar
informações de gerenciamento de redes de computadores ou informações de
registros hospitalares e fichas médicas de pacientes (ZHOU; FEINER, 1997). Os
dados foram caracterizados em seis dimensões, estendendo o trabalho de Roth e
Mattis (1990) para os discursos visuais (ZHOU; FEINER, 1996):
a)

tipo – pode ser atômico ou composto (divisível ou não);

b)

domínio – qual o significado da informação: uma entidade, um conceito,
uma medida ou um evento no discurso visual;

c)

atributos – visualmente, os objetos podem variar quanto a sua forma,
material, localização; indicar a importância para o usuário ou a variação
dos valores no tempo;

d)

relações – podem variar em cardinalidade, na unicidade dos elementos
em seus parâmetros e representar uma dependência funcional;
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e)

papel – qual a função dos dados no contexto de uma apresentação
visual - corresponde às tarefas do usuário;

f)

sentido dos dados – determina a maneira da apresentação visual dos
dados - pode-se usar: rótulos, listas (para indexar nomes e atributos de
objetos textualmente), plotagem (representa os dados em imagens),
símbolos (envolvem formas visuais e significados atrelados) ou retratos
(representação mais precisa e detalhada do que os símbolos).

A taxonomia elaborada por Zhou e Feiner (FIG. 18) faz a ligação entre a
apresentação desejada pelo usuário e a técnica de visualização a ser utilizada.
Nessa taxonomia, Zhou e Feiner (1998) utilizaram tarefas da literatura, as quais
foram renomeadas para tarefas visuais e ganharam a adição de parâmetros - tuplas.
As tuplas indicam os objetos (os operandos) que as técnicas visuais (os operadores)
devem criar, alterar ou focalizar. Cada tarefa visual pode ativar diferentes técnicas.

Figura 18 - Taxonomia de tarefas visuais e suas técnicas visuais
Fonte: ZHOU; FEINER, 1998.

A taxonomia de Wehrend e Lewis foi usada nesse trabalho e faz parte do
penúltimo nível de abstração (em negrito na FIG. 19). As tarefas distinguir, enfatizar
e revelar alteram as imagens para ajudar o usuário a perceber objetos. Comparando
com visualização de informações, a topologia da árvore representa o espaço na
apresentação dos discursos visuais. As tarefas distinguir e enfatizar servem para
destacar um objeto na visualização; ou seja, ajudam a comparar e identificar nodos
em uma árvore. Já a tarefa revelar, por usar um parâmetro para indicar uma parte de
um objeto a ser revelada, é referente à identificação dos atributos desses objetos; ou
seja, dos atributos de um nodo em uma árvore. Esse entendimento de tarefas
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relativas à área de visualização também pode ser usado para entender as classes
de tarefas agrupar, associar e categorizar. No Anexo A, estão detalhadas as tarefas
e as técnicas visuais da taxonomia de Zhou e Feiner.
Enfim, Zhou e Feiner (1998) estabeleceram níveis de abstração, chamados
de metas visuais, para conectar o alto nível de abstração das tarefas com o baixo
nível da implementação das técnicas. Assim, a tarefa visual liga a intenção do
usuário na visualização com a implicação visual das técnicas.
3.2.5 Stacie Hibino
O objetivo do trabalho de Hibino (1999) foi compreender todo o processo de
análise dos usuários ao realizar várias tarefas. Esse estudo utilizou sessões reais de
análise de dados, observando cinco usuários especialistas em usabilidade. Esses
especialistas tiveram duas sessões de uma hora cada para preparar uma palestra
sobre dados estatísticos da tuberculose nos Estados Unidos, utilizando a ferramenta
de visualização Exploratory Data Visualizer - EDV.
Das observações e registros das atividades do usuário (áudio das narrações
dos especialistas, vídeo dos monitores, questionários após o uso da ferramenta) e
com a ajuda de taxonomias anteriores de InfoVis, foram identificadas 44 diferentes
tarefas específicas dos usuários. Essas tarefas foram separadas e agrupadas por
semelhança, revelando sete categorias de tarefas abstratas. A descrição das tarefas,
ordenadas pelos usuários por sua importância, é a seguinte:

a)

Planejar - definir planos, estratégias e hipóteses, antes de executar as
outras tarefas;

b)

Explorar - explorar os dados (visão geral, buscar, filtrar, identificar);

c)

Preparar - transformar os dados obtidos e procurar por erros;

d)

Apresentar - registrar resultados obtidos, organizando-os de acordo
com a sua importância para a apresentação;

e)

Estatísticas - realizar cálculos estatísticos para gerar novos dados;

f)

Miscelâneas - tomar notas, gerenciar as janelas das aplicações, julgar
observações feitas;

g)

Re-orientação - rever os objetivos, rever o progresso, definir uma
orientação para as próximas tarefas.
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Analisando o material coletado durante as sessões, Hibino descobriu que os
usuários utilizam entre 25 e 40% do seu tempo explorando os dados; ou seja, eles
gastam a maior parte do tempo realizando tarefas analíticas.
3.2.6 Robert Amar, James Eagan, John Stasko
De acordo com Amar, Eagan e Stasko (2005a), existem dois tipos de
taxonomias de tarefas: as de baixo nível e as de alto nível. As tarefas de baixo nível
são usadas na aquisição de conhecimento (interagindo com o sistema) e auxiliam as
tarefas analíticas de alto nível (realizadas antes e depois de explorar os dados).
Segundo esses autores, as tarefas de trabalhos anteriores são orientadas à forma
de apresentação visual de dados e esquecem das tarefas de análise de dados.
Portanto, Amar e Stasko (2004, 2005) estudaram tarefas analíticas dos usuários,
identificando duas lacunas (gaps) entre as tarefas de usuários e as apresentações
geradas pelas ferramentas de visualização: a lacuna racional (rationale gap) e a
lacuna de visão de mundo (worldview gap).
A lacuna racional ocorre quando um usuário precisa identificar e estabelecer
relações entre dados e confirmar a validade dessas relações. Tarefas: expor a causa
e efeito de possíveis incertezas na medida de dados da visualização, concretizar
para o mundo real relações entre elementos do conjunto de dados, confirmar a
causa e a natureza dessas possíveis relações (AMAR; STASKO, 2004).
A lacuna de visão de mundo equivale ao que falta para um usuário tomar
uma decisão no contexto do seu problema - a lacuna vai desde o que está sendo
mostrado até o que realmente deveria ser mostrado para que essa decisão
ocorresse. Tarefas: facilitar a aquisição de conhecimento sobre parâmetros do
domínio de dados, descobrir relações entre diversas variáveis, confirmar hipóteses
sobre o domínio de dados (AMAR; STASKO, 2004).
Amar, Eagan e Stasko (2005a) buscaram tarefas de baixo nível para mapeálas com as tarefas de alto nível. As tarefas de baixo nível foram obtidas de uma
análise de cinco diferentes bases de dados (cereais, carros, filmes, fundos de
investimentos e estatísticas em mercados com ajuda de pessoas). Alunos de uma
disciplina de Visualização de Informações formularam 196 perguntas sobre essas
bases de dados. Essas perguntas foram testadas por eles mesmos, verificando
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como poderiam ser respondidas com quatro ferramentas de visualização. A FIG. 19
mostra o processo de análise das tarefas, próximo de sua conclusão.

Figura 19 - Classificação das perguntas dos alunos de InfoVis
Fonte: adaptado de AMAR; EAGAN; STASKO, 2005b.

Perguntas muito abstratas e complexas foram descartadas para dar
prioridade às tarefas básicas encontradas em outras perguntas. As tarefas subjetivas
foram retiradas da taxonomia, pois são dependentes da pessoa que está usando a
ferramenta (ex.: comparação de valores - bom, ruim, melhor, pior). Ao final do
processo de análise, foram obtidas dez tarefas:

a)

Calcular um valor derivado - aplicar uma operação matemática para
derivar um valor do conjunto de dados (ex.: qual a média geral dos
alunos do curso de Bacharelado em Ciência da Computação - BCC?);

b)

Caracterizar a distribuição de valores – encontrar os valores mais
freqüentes em um atributo dos dados (ex.: Qual a distribuição das
médias dos alunos do curso desde a sua fundação?);
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c)

Correlacionar - analisar diversos valores em dois atributos para
encontrar relações entre dados de um conjunto (ex.: Existe relação
entre a média geral e o ano em que os alunos entraram no curso?).

d)

Determinar o limite do domínio dos dados – encontrar todos os valores
possíveis que um dado pode ter em um de seus atributos (ex.: Quais
são os prenomes dos alunos que já passaram pelo curso?);

e)

Encontrar anomalias - encontrar dados em um conjunto que possuam
valores excepcionais ou inesperados (ex.: Existe algum aluno com
média geral dez, zero ou onze?);

f)

Encontrar valores extremos - encontrar os dados com o maior e o
menor valor de um atributo dentro de um conjunto (ex.: Qual o aluno
com a média geral mais baixa / média geral mais alta?);

g)

Filtrar - encontrar dados que satisfaçam determinadas condições (ex.:
Quais são os alunos com média geral acima de oito no curso?);

h)

Identificar grupos - encontrar dados que possuam valores similares em
um atributo (ex.: Agrupar alunos do curso por médias gerais próximas);

i)

Ordenar - ordenar um conjunto de dados, de acordo com os valores de
um atributo (ex.: Ordene os alunos do curso pela ordem decrescente
de suas médias gerais);

j)

Recuperar valor - encontrar e acessar atributos dos dados de um
conjunto (ex.: Qual a nota do aluno X na disciplina de Programação?);

Quanto maior o número de combinações das tarefas, mais complexas elas
serão. Exemplo de tarefa complexa composta por algumas dessas dez tarefas de
baixo nível: quantos alunos que entraram no curso de BCC no ano 2000 têm a
média geral entre as 10 melhores do curso? Esta tarefa se decompõe em:

a)

Ordenar por atributo média geral;

b)

Correlacionar atributos de 'Ano' e 'Média';

c)

Filtrar para mostrar apenas os 10 primeiros alunos;

d)

Função Agregada para contar quantos alunos ingressaram em 2000.

Amar, Eagan e Stasko (2005a) comparam seu trabalho com o de Wehrend e
Lewis (1990) e encontraram quatro tarefas iguais: comparar e correlacionar ficaram
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com o mesmo nome; as tarefas recuperar valor e filtrar eram as mesmas tarefas de
identificar e localizar de Wehrend e Lewis, respectivamente.
A taxonomia proposta por Amar, Eagan e Stasko (2005a) tem o seu foco na
análise de dados e não na sua manipulação. Outro fato importante é que os
estudantes conheceram algumas ferramentas de visualização antes de formular as
perguntas. Os autores suspeitam de que eles tenham adaptado as perguntas às
ferramentas e sugerem a repetição do experimento, usando usuários especialistas
ou com experiência no uso de ferramentas de visualização para comparar os
resultados. Os autores destacam as seguintes utilidades da sua taxonomia:

a)

comparar capacidades e discutir vantagens e defeitos de diferentes
sistemas de visualização;

b)

descrever o funcionamento de um sistema;

c)

servir como uma lista de verificação (checklist) nos processos de
criação de técnicas e de avaliação de sistemas, ajudando os projetistas
a identificar a maioria dos objetivos requisitados pelos usuários.

3.3 Considerações sobre os trabalhos apresentados
Nenhum dos sistemas de geração de apresentações mencionados na seção
anterior estava disponível publicamente para testes durante a elaboração deste
trabalho; nem o catálogo de técnicas de Wehrend e Lewis (1990) foi encontrado. Na
próxima subseção, será apresentada a metodologia de análise e modelagem de
tarefas proposta neste trabalho.
3.3.1 Metodologia de cada trabalho
Roth e Mattis (1990) - caracterizaram dados, relações entre eles e objetivos
dos usuários - primeiros a perceber a importância das intenções dos usuários.
Wehrend e Lewis (1990) - compilaram um catálogo de técnicas, usando 90
diferentes problemas encontrados na literatura e referências a 400 técnicas.
Shneiderman (1996) - usando sua experiência na área de InfoVis,
Shneiderman propôs uma taxonomia de sete tipos de dados e sete tarefas de alto
nível de abstração, referentes à exploração e busca de informações.
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Zhou e Feiner (1998) - baseando-se nos objetivos dos usuários e em
trabalhos relacionados da literatura, fizeram uma caracterização de tarefas visuais
para usar com as técnicas de visualização da ferramenta IMPROVISE.
Hibino (1999) - observou cinco especialistas em IHC usarem uma ferramenta
de visualização. O resultado foi um conjunto de sete tarefas de alto nível, que
envolve tanto as atividades anteriores ao uso de ferramentas de visualização quanto
as atividades durante o uso dessas ferramentas.
Amar, Eagan e Stasko (2005a, 2005b) - alunos da disciplina de InfoVis
formularam 196 perguntas sobre cinco bases de dados, que depois foram agrupadas
quanto aos seus objetivos e classificadas em dez tipos de tarefas de baixo nível.
3.4 Metodologia adotada neste trabalho
O estudo deste trabalho começou com uma revisão na literatura,
apresentada no capítulo anterior. Após essa revisão, foi feita uma análise teórica das
estruturas de dados de árvores e organi zação de hierarquias, além dos possíveis
atributos que um nodo pode ter, conforme já foi apresentado na segunda seção do
Capítulo 2. Dessa análise, foram formuladas algumas perguntas para uma árvore
genérica. Por exemplo, qual o relacionamento entre os nodos A e B? Ou, quem são
os nodos que possuem um valor menor do que X no atributo Y?
Assim, uma lista de perguntas e tarefas foi criada, dividindo-as em dois
grupos: tarefas sobre a estrutura da árvore (topologia e relacionamentos) e tarefas
sobre os atributos dos nodos.
Exemplos de tarefas referentes aos atributos de um nodo:
a)

achar um nodo pelo valor ‘2000’ no campo 'Ano';

b)

comparar nodos usando os valores dos seus atributos;

c)

recuperar dados em um nodo já conhecido pelo usuário;

d)

realizar cálculos estatísticos em um subconjunto de dados;

e)

procurar qual o nodo com o menor valor no atributo 'Custo'.

Exemplos de tarefas referentes aos relacionamentos entre nodos:
a)

identificar um relacionamento entre dois nodos;

b)

encontrar o ancestral comum e mais próximo a dois nodos;

c)

identificar o caminho até um determinado nodo;

d)

perceber a distribuição do número de nodos na estrutura da árvore.
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À essa lista de tarefas, foram adicionadas as tarefas de cada uma das
taxonomias dos trabalhos apresentados no capítulo anterior. Assim, iniciou-se uma
comparação entre as tarefas dessa lista, unificando tarefas semelhantes, devido ao
fato de as taxonomias mais recentes integrarem tarefas de taxonomias anteriores.
Para cada tarefa retirada dessas taxonomias, buscou-se uma descrição mais
completa, pois muitas vezes o nome não passava a idéia completa da intenção do
usuário em executar tal tarefa. As tarefas desses trabalhos envolviam dados de
qualquer tipo e tiveram que ser adaptadas para tarefas relativas à ações e dados
organizados em árvores. Além das taxonomias desses trabalhos, também foram
usadas tarefas e perguntas utilizadas em um concurso de ferramentas de InfoVis
(INFOVIS, 2003), específicas para árvores.
As

tarefas

consideradas

complexas

passaram

por

um

teste

de

decomposição, com o objetivo de formar uma lista apenas de tarefas básicas.
Finalmente, essas tarefas foram detalhadas de maneira informal em uma tabela,
sendo subdivididas em tarefas do usuário, de interação, da aplicação e do retorno ou
resposta da ferramenta (feedback).
3.5 A taxonomia de tarefas
Após a aplicação da metodologia descrita anteriormente, dez tarefas foram
elaboradas e modeladas. A taxonomia de tarefas, antes de ser validada por testes
com ferramentas de visualização, pode ser organizada como mostra a FIG. 20.

Figura 20 - Primeira versão da taxonomia de tarefas
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As tarefas se dividem entre as relativas aos atributos dos nodos ou as
relativas à topologia dos nodos na árvore. Depois elas foram subdivididas pela
quantidade e informação inicial a respeito dos nodos, se eles são conhecidos (um ou
n nodos) ou desconhecidos (número de nodos é indeterminado).
3.5.1 Agrupar n nodos pelos seus atributos
Este tipo de tarefa agrupa um pequeno conjunto de nodos na visualização,
usando critérios do usuário para estabelecer ligações entre esses nodos. As
ferramentas devem permitir que o usuário forme novos grupos de dados, usando
como referencial os valores de seus atributos, sem alterar os relacionamentos
hierárquicos ou a estrutura da árvore. Assim, o usuário pode interagir e manipular os
dados para transformar a visualização, analisando a distribuição dos valores de um
atributo dos nodos dentro de uma árvore. O resultado esperado pela ferramenta é
uma alteração na visualização. Esse controle facilita a percepção de novas
informações ou pode ajudar em tarefas posteriores.

Exemplos de tarefas:
a)

"Characterize clusters of products, industries, sales, regions, and/or
companies. - What geographical areas developed in a similar manner
or have similar characteristics? - What product combinations tend to be
produced by a company, or in a region?" (INFOVIS, 2005) comparando com árvores, as empresas são nodos e os seus produtos
e características são seus atributos;

b)

Qual a distribuição do tamanho dos arquivos em todo o sistema de
arquivos?

c)

agrupar os arquivos com tamanho entre 100 e 500 KB dentro do
diretório X - identifica um grupo;

d)

selecionar um grupo de arquivos e marcá-los como pertencentes ao
grupo "Arquivos Importantes" - cria um novo grupo.

3.5.2 Calcular usando os atributos dos nodos
Este tipo de tarefa realiza análises estatísticas e obtém novas informações a
partir de cálculos matemáticos envolvendo os atributos dos nodos. Exemplos: soma,
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média, o valor máximo e o va lor mínimo para um atributo, etc. A operação vai
depender dos tipos dos dados e dos objetivos dos usuários. Os resultados dessas
operações são números e não nodos da árvore. Esses números podem ser
apresentados em forma de tabelas, separadas da visualização, ou indicados junto
aos nodos, alterando a visualização inicial.

Exemplos de tarefas:
a)

"Compare two directories by size and identify the larger" (STASKO et
al., 2000) - usuário seleciona cada uma das duas subárvores e realiza
um cálculo usando o tamanho dos arquivos, para depois comparar os
resultados;

b)

Qual a data de criação mais antiga no sistema de arquivos (extremo
inferior)?

c)

Qual a soma dos valores do atributo 'Tamanho' nos arquivos
selecionados pelo usuário?

3.5.3 Calcular usando a estrutura da árvore
Este tipo de tarefa envolve cálculos sobre a estrutura da árvore ou de uma
subárvore, aplicando funções estatísticas nas arestas e nos níveis da árvore, sem
envolver valores dos atributos dos nodos. A ferramenta devolve um número como
resultado do cálc ulo. Exemplos de operações: contagem de nodos, a média de
nodos por nível (indica a abertura da árvore – fan out), a média de filhos por nodo,
qual a altura da árvore, contagem apenas das folhas, etc. A operação de contagem
evita que o usuário precise contar visualmente todos os nodos da árvore, sendo útil
em árvores grandes.

Exemplos de tarefas:
a)

"Compare two directories by number of files contained and identify the
bigger one" (STASKO et al., 2000) - contagem do número de nodos
nas subárvores e comparação dos resultados;

b)

"Overall characteristics: How large is the tree? How many levels deep?
Does the depth vary between subtrees or not?" (INFOVIS, 2003);

c)

O diretório X possui mais de mil arquivos?
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d)

Quantos diretórios e subdiretórios o sistema de arquivos possui?

e)

Qual a média de arquivos por diretório em todo o sistema de arquivos?

3.5.4 Comparar n nodos pelos valores dos seus atributos
O usuário deseja comparar dois ou mais nodos pelos valores dos seus
atributos, identificando igualdades e diferenças nos valores dos dados. A ferramenta
altera a apresentação para mostrar os atributos dos nodos selecionados. Fica a
critério do usuário realizar uma análise subjetiva da comparação, indicando se um
nodo é melhor ou pior que o outro. Os nodos podem pertencer a uma mesma árvore
ou serem de árvores diferentes, no caso da comparação entre duas árvores.

Exemplos de tarefas:
a)

Quais as diferenças entre os nodos X e Y quanto ao seus atributos;

b)

"Compare two files by size and identify the larger" (STASKO et al.,
2000);

c)

Realize uma comparação entre os dois arquivos, 'arquivo1' e 'arquivo2',
quanto aos seus atributos de tamanho e datas de criação, de
modificação e de acesso.

3.5.5 Identificar atributos de um nodo
O objetivo do usuário é visualizar os valores dos atributos de um nodo na
árvore. Ele pode querer mais detalhes sobre um nodo recém descoberto ou
confirmar informações sobre um nodo já conhecido, verificando os seus valores.
Logo, a ferramenta revela os atributos do nodo selecionado pelo usuário. Esta tarefa
é necessária quando a ferramenta mostra a topologia e esconde os atributos dos
nodos. Também é possível que, em uma visualização, a codificação visual dos
valores não permita uma leitura exata e o usuário precisa consultar o valor em texto.

Exemplos de tarefas:
a)

"Identify a file based on type and size, specifically, the largest file of a
particular type" (STASKO et al., 2000) - tarefa se divide em identificar
atributos de um arquivo e localizar um arquivo por um atributo;

b)

Qual o atributo X do nodo selecionado?
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c)

Qual a data de criação do arquivo X?

3.5.6 Identificar topologia de um nodo
O usuário conhece um nodo ou está com ele selecionado na visualização e
precisa confirmar a sua posição na hierarquia. A tarefa pode ser: identificar o
caminho até raiz, identificar o pai, os filhos ou os irmãos de um nodo, identificar o
nível ou o grau de um nodo; enfim, o usuário precisa contextualizar o nodo na
árvore. Portanto, a ferramenta deve destacar as arestas e os nodos conectados ao
nodo selecionado pelo usuário. Esta tarefa de identificar a posição de um nodo na
hierarquia é muito simples, mas sua presença na taxonomia se faz necessária para
garantir a orientação do usuário, principalmente em árvores muito grandes, onde as
arestas da topologia ficam comprimidas ou são removidas da apresentação.

Exemplos de tarefas:
a)

"Locate (point out) a file, given its entire path and name" (STASKO et
al., 2000);

b)

"locate a node knowing its path" (INFOVIS, 2003);

c)

"go back to a node you have visited before" (INFOVIS, 2003);

d)

"- Path: What is the path of this node" (INFOVIS, 2003);

e)

Quem é o pai do nodo selecionado?

f)

Qual o nível do nodo selecionado?

g)

Quantos filhos o nodo selecionado possui - qual o grau dele?

3.5.7 Localizar nodos por atributos
O usuário tem como objetivo encontrar um nodo conhecido rapidamente ou
um nodo desconhecido sabendo o valor de um ou mais atributos. Como resultado
dessa busca, a ferramenta deve mostrar os nodos que conferem com os critérios
definidos pelo usuário. Esses critérios podem ser um valor exato ou uma faixa de
valores para um dos atributos do nodo.

Exemplos de tarefas:
a)

"- Find nodes with high values of a numerical attribute X ? (relative
query)" (INFOVIS, 2003);
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b)

"- Find nodes with given value of a numerical attribute X ? (absolute
query)" (INFOVIS, 2003);

c)

"- Find nodes with certain values of two or more attributes
e.g. what video file is used the most" (INFOVIS, 2003);

d)

"- Find nodes with value Y of categorical attribute X - What value of a
categorical attribute occurs more often? e.g. Are there more farm
animals or pets" (INFOVIS, 2003) - tarefa se subdivide em contar o
número de nodos com valor Y no atributo X e mostrar o resultado da
busca para o usuário;

e)

"Identify (name or point out) the largest and second largest files"
(STASKO et al., 2000);

f)

"Identify the largest (size) directory" (STASKO et al., 2000);

g)

"Locate a file, given only the file name" (STASKO et al. 2000);

h)

"Identify a directory containing files of a particular type" (STASKO et al.
2000) - divide-se em localizar os nodos por atributo e em identificar sua
posição na árvore;

i)

"Locate two duplicated directory structures containing the same files"
(STASKO et al. 2000) - esta tarefa parece uma comparação de dois
diretórios, mas escolhendo um atributo (nome, tamanho, data) e
realizando uma busca, as duplicatas aparecem;

j)

Quais são os arquivos criados em 01/06/2006 às 14:23?

3.5.8 Ordenar nodos na árvore usando os atributos
Esta tarefa ordena a apresentação usando valores de um dos atributos dos
nodos, alterando a visualização inicial. Logo, a tarefa do usuário é organizar a
árvore, ou parte dela, com o objetivo de facilitar a exploração visual e melhorar a sua
orientação. Esta tarefa é conhecida por rank, sort ou ordering, em inglês.

Exemplos de tarefas:
a)

ordenar nodos em uma subárvore em relação ao atributo X para
identificar qual o primeiro e o último nodo em uma subárvore;

b)

ordenar arquivos do diretório selecionado pelo atributo da data de
criação, em ordem crescente (os mais antigos aparecem primeiro).

61

3.5.9 Relacionar n nodos através de seus atributos
O objetivo do usuário é encontrar padrões ou relações entre dados de um
conjunto, analisando valores de seus atributos. Logo, a ferramenta deve alterar a
apresentação para mostrar os atributos dos nodos, permitindo ao usuário realizar
cálculos e associações com os atributos nodos. Por exemplo, dentro de um conjunto
de nodos escolhido pelo usuário, os valores do atributo X são proporcionais aos
valores do atributo Y ou o atributo X é sempre duas vezes menor que o atributo Y.
Outro exemplo: os atributos 'perdas' e 'ganhos' do conjunto de nodos escolhidos
nunca passam de valores acima de 80%.
Exemplos de tarefas:
a)

Qual a relação entre o atributo 'tamanho' e o atributo 'data de
modificação' nos arquivos do diretório 'Arquivos do Sistema';

b)

Existe alguma relação entre a idade das pessoas no cadastro de
clientes, o valor de suas dívidas e a sua classe social declarada?

c)

Characterize correlations or other patterns among two or more
variables in the data. For example: What products lead to growth in
other products or industries? What contributes to companies moving,
and what characterizes the moves? (INFOVIS, 2005) - Qual a relação
entre as vendas de um produto e o crescimento de uma indústria? Que
fatores (valores de atributos que mudam durante o tempo) contribuem
para a mudança da área de atuação das indústrias?

3.5.10 Relacionar n nodos na árvore
O usuário está visualizando a árvore e gostaria de saber como dois ou mais
nodos estão posicionados dentro da hierarquia, verificando se há relacionamentos
entre eles. Esta tarefa é útil em árvores grandes, nas quais o usuário está usando o
mecanismo de zoom e perde a visão geral da árvore e da ligação entre esses nodos.
O resultado pode ser expresso em uma descrição textual de relacionamentos diretos
(se há uma conexão sem nodos intermediários) ou indiretos (se é preciso passar por
um parente em comum) entre esses nodos. Não é necessário indicar nodos que não
se relacionam com os escolhidos pelo usuário. Exemplos de resultados: X é irmão
de Y, Z é pai de X e de Y, V é o ancestral mais próximo e comum a X e Y.
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Exemplos de tarefas:
a)

encontrar caminhos e relacionamentos entre os nodos X, Y e Z;

b)

existe um diretório comum aos arquivos X e Y, antes de chegar à raiz?

c)

encontrar os nodos relacionados a X, separados por no máximo dois
nodos ou três arestas;

d)

comparar 2 nodos na hierarquia - digamos que o mecanismo de filtro
ocultou a estrutura da árvore; logo, o usuário precisa identificar a
topologia dos nodos e verificar se eles possuem nodos em comum em
seus caminhos até a raiz, comparando suas posições na hierarquia;

e)

"- Local relatives : what are the children, siblings or cousins of this
node?" (INFOVIS, 2003);

f)

"Where do different professions tend to concentrate? Which professions
are found in the same places?" (INFOVIS, 2006) - a base de dados
dessas profissões está organizada em uma hierarquia; as profissões
são categorizadas pelas áreas de conhecimento.

3.6 Observações sobre a taxonomia
Muitas taxonomias de trabalhos anteriores foram criadas para sistemas
automatizados de geração de apresentações, ao contrário desta taxonomia - criada
para qualquer ferramenta de visualização de hierarquias, sem ser dependente de
tipos de dados ou de técnicas de visualização.
Algumas taxonomias salientam a condição de que o nodo envolvido em uma
tarefa pode ser conhecido ou desconhecido pelo usuário. Se o usuário souber a
posição do nodo na árvore, mas não os seus atributos, ele poderá navegar até ele.
Se ele não souber onde o nodo está, mas souber o valor de um dos seus atributos,
ele não irá visitar todos os nodos da árvore, procurando o correto; ele usará um
mecanismo de busca, tratando esse nodo como se fosse desconhecido. Se ele
souber as duas informações, ele escolhe qualquer um dos passos anteriores. Se ele
não souber nenhuma informação, então está à procura de novos nodos. A
taxonomia deste trabalho manteve essa divisão, usando a tarefa 'localizar' para
nodos desconhecidos e conhecidos e a tarefa 'identificar' para os nodos conhecidos.
Com a classificação das tarefas pronta, o próximo passo é analisar e
caracterizar essas tarefas genericamente, tentando identificar os elementos que elas
utilizam através de modelos de tarefas. Esse é o assunto do próximo capítulo.

4 Modelagem de tarefas

Estudos sobre modelagem de tarefas (TAMODIA, 2004) buscam examinar e
entender como diferentes formas de se expressar tarefas podem melhorar ou piorar
a qualidade do projeto de IU. Compreender as atividades de usuários e modelar
suas tarefas sempre foi uma parte importante em IHC e envolve técnicas
emprestadas de áreas como a ES, teoria da ciência da computação e ciência
cognitiva (TAMODIA, 2005). A crescente complexidade dos softwares interativos
aponta para a necessidade de metodologias que garantam o suporte aos objetivos
dos usuários. Expressar aspectos de IHC em todos os estágios do ciclo de vida de
um software é um desafio da área de modelagem (TAMODIA, 2006).
Modelos de tarefas são criados para compreender melhor a arquitetura de
um sistema. Eles também podem ser usados para avaliar a sua capacidade e
usabilidade, indicando como e quais tarefas devem ser realizadas. (PATERNÒ;
MANCINI, 1999; PATERNÒ, 2003). De acordo com Welie, Veer e Eliëns (1998), os
modelos de tarefas também podem ser utilizados para:
a)

validar o conhecimento do projetista sobre as tarefas;

b)

gerar interfaces automaticamente, criando protótipos de IU;

c)

auxiliar no projeto de interfaces, contendo informações sobre quais
elementos são manipulados pelas tarefas e devem ser incluídos no
projeto do sistema.

4.1 Formalismos de modelagem de tarefas
No projeto de IU em sistemas interativos, existem notações que expressam
tarefas combinando texto, imagens e símbolos. Essas notações ou formalismos
permitem descrever precisamente as tarefas, mantendo o projetista concentrado nos
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objetivos do usuário, enqua nto segue um conjunto de regras e normas para modelar
corretamente as tarefas. Segundo Diniz e Pimenta (2000, p.1), “em IHC, o termo
formalismo não tem o mesmo significado rigoroso da Engenharia de Software;
tipicamente denota uma notação para a representação de conceitos de um modelo”.
Existem dois tipos de formalismos de modelos de tarefas: o comportamental e o
construtivo. O comportamental é utilizado para analisar as ações do usuário,
independente de uma interface. O construtivo é usado para a descrição dos diálogos
de uma interface já implementada (PALANQUE; BASTIDE; SENGÈS, 1995; WELIE;
VEER; ELIËS, 1998).
Neste trabalho, foram estudados cinco formalismos para modelagem de
tarefas, os quais podem ser encontrados no Anexo B. Os formalismos são:

a)

User Action Notation – UAN (HARTSON; SIOCHI; HIX, 1990);

b)

Goals, Objectives, Methods and Selection – GOMS (CARD et al., 1983
apud BODNAR et al., 1996);

c)

Méthode Analytique de Description des tâches – MAD (Scapin; PierretGolbreich, 1989 apud WELIE, 2001);

d)

Group Task Analysis – GTA (VEER; LENTING; BERGEVOET, 1996);

e)

ConcurTaskTrees – CTT (PATERNÒ; MANCINI; MENICONI, 1997).

4.1.1 O formalismo escolhido
Depois de analisar esses cinco formalismos, a notação CTT foi a escolhida.
Os motivos que ocasionaram essa escolha são:

a)

a utilização de uma descrição tanto visual como textual;

b)

a decomposição e apresentação das tarefas em hierarquias;

c)

a notação bem definida - possui um conjunto padrão de operadores e
separa as tarefas por categorias;

d)

a familiaridade e conhecimento obtidos durante a etapa de revisão
bibliográfica deste trabalho;

e)

as capacidades encontradas na ferramenta disponível para modelar em
CTT (descrita na próxima subseção).
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Ao contrário da notação escolhida, os formalismos GOMS e UAN são
puramente textuais e as notações MAD e GTA não têm operadores bem-definidos,
causando confusão nos nomes e traduções dos operadores em referências a seu
respeito. Em um dos artigos sobre CTT (PATERNÒ, 2003), é feita uma comparação
entre os formalismos citados acima, mostrada nas Tab. 1 e 2. As tabelas mostram
que a notação CTT possui mais opções de operadores (Tab. 1) e mais opções para
detalhar as descrições das tarefas (Tab. 2).
Tabela 1 - Comparação dos operadores de diferentes formalismos
GOMS

UAN

CTT

MAD

GTA

X

X

X

X

X

Independência de ordem

X

X

Interrupção de uma tarefa

X

X

X

CPM-GOMS X

X

X

X

X

X

X

Seqüência de tarefas

Concorrência entre tarefas
Tarefa opcional
Tarefa iterativa

X

X
X
X

Fonte: PATERNÒ, 2003.
Tabela 2 - Comparação dos elementos de descrição de diferentes formalismos
GOMS

UAN

CTT

MAD

GTA

Alocação de tarefas

X

X

Objetos

X

X

X

X

Performance

X

Pré e pós condições

X

X

X

X

X

Fonte: PATERNÒ, 2003.

4.1.2 Uma ontologia para modelos de tarefas
Visando esclarecer os termos dos formalismos estudados neste trabalho, foi
estudada uma ontologia para modelos de tarefas, proposta por Welie, Veer e Eliëns
(1998). Essa ontologia define conceitos para os elementos dos modelos e descreve
os relacionamentos lógicos entre eles (ver Anexo C). Embora essa ontologia seja
específica para o GTA, os autores comentam que ela pode ser usada para
compreender outros formalismos de modelagem de tarefas.
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4.2 A ferramenta de modelagem para a notação CTT
O uso de modelos de tarefas consome tempo e é limitado em muitos
projetos por falta de ferramentas automáticas para a criação e manipulação desses
modelos. Além de acelerar e facilitar o processo de modelagem, essas ferramentas
automáticas são úteis para mostrar a outras pessoas os modelos de tarefas e salvar
o resultado do processo de modelagem, podendo modificá-lo mais tarde. O
ConcurTaskTrees Environment - CTTE (FIG. 21) é um ambiente para analisar e criar
modelos na notação CTT. (PATERNÒ; MORI; GALIBERTI, 2001; PATERNÒ, 2003).

Figura 21 - Três versões do CTTE, todas mostrando a mesma tarefa.
O CTTE permite:
a)

editar modelos de tarefas e seus diagramas (layouts);

b)

adicionar informações individuais para cada tarefa (nome, categoria,
tipo, objetos relacionados, etc.);

c)

comparar modelos de tarefas;

d)

fornecer informações estatísticas sobre os modelos;

e)

verificar se os modelos estão corretos;

f)

simular a execução de modelos de tarefas em cenários abstratos;

g)

salvar os modelos em vários formatos de arquivo;
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h)

salvar imagens dos modelos de tarefas;

i)

gerar documentação em Hyper Text Markup Language - HTML.

O CTTE permite verificar se os modelos de tarefas estão completos e
corretos analisando as seguintes regras da notação CTT (MORI; PATERNÒ;
SANTORO, 2002):

a)

se existe um operador temporal entre cada tarefa - sintaxe;

b)

se não existem tarefas com apenas uma subtarefa - semântica;

c)

se não existem tarefas abstratas como folhas - as abstratas exigem
decomposição em outras tarefas;

d)

se as tarefas estão definidas como abstratas quando possuem
subtarefas pertencentes a duas ou mais categorias diferentes;

e)

se não existem tarefas de mesmo nome e com definições diferentes
dentro de mesmo modelo.

Finalmente, o CTTE possui um simulador de tarefas que permite executar as
tarefas de forma interativa para analisar os operadores temporais. É possível criar
um cenário para um modelo de tarefa e usá-lo em outro, para a comparação dos
modelos. Uma característica interessante deste simulador é que ele só considera as
tarefas básicas do modelo durante a execução de um modelo. (PATERNÒ; MORI;
GALIBERTI, 2001).
4.3 Os modelos de tarefas
As tarefas deste trabalho foram descritas formalmente usando a ferramenta
CTTE (FIG. 22). Como já foi dito anteriormente, os componentes das tarefas
propostas foram divididos entre os objetivos do usuário, a interação do usuário com
a ferramenta e as tarefas da aplicação, incluindo o que a ferramenta deve fazer e o
que ela deve apresentar ao usuário. No exemplo do avião do Capítulo 3, a tarefa
"viajar do avião" é decomposta em algumas subtarefas, sendo tarefa do usuário
escolher um vôo. Na seqüência, ele precisa reservar uma passagem e faz isso com
ajuda das vendedoras nos guichês dos aeroportos ou com as páginas na Internet
das empresas aéreas (tarefas de interação). Indo mais além, chega-se às tarefas
dos computadores e softwares que armazenam e controlam as reservas dos vôos,

68

imprimindo e mandando a passagem ou uma certificação de reserva para o usuário,
seja pela Internet, pelo correio ou direto nos guichês dos aeroportos.

Figura 22 - Modelo da tarefa identificar atributos de um nodo
Conforme é mostrado na FIG. 22, primeiro o usuário seleciona um nodo na
árvore. A interface passa a informação do nodo para aplicação, que o destaca na
visualização para orientar o usuário (mecanismo de seleção). Após essa seleção, o
usuário aciona a função de identificar atributos.
Para mostrar os atributos, a ferramenta pode codificá-los em uma
representação adicional (tabela, lista) e mostrá-la junto com a visualização inicial
(ex.: dividindo a tela horizontal ou verticalmente, ou usando uma nova janela).
Opcionalmente, ela também pode alterar a visualização inicial para mostrar a nova
apresentação, colocando representações dos atributos abaixo ou ao lado do nodo
selecionado pelo usuário, por exemplo. Em concorrência com essa tarefa, a
ferramenta usa o mecanismo de filtro para retirar os outros nodos para aumentar o
espaço na visualização.
Finalmente, o usuário analisa visualmente os atributos do nodo que ele
selecionou. Opcionalmente, o usuário pode querer salvar a apresentação dos
resultados para utilizar em outras tarefas, usando o mecanismo de extração de
dados.
No Apêndice A, as tarefas da taxonomia são especificadas em modelos na
notação CTT e junto com cada modelo há uma descrição textual da sua execução,
tal como ocorreu com o modelo da tarefa "identificar atributos", descrito acima.
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4.3.1 Discussão do processo de modelagem
Mesmo que algumas ferramentas de visualização de informações tenham
sido escolhidas para serem avaliadas, nenhuma interface em particular foi
considerada nos modelos. Os componentes e as funções das interfaces ficaram com
uma descrição genérica, visto que elas compartilham funções semelhantes.
Os modelos de tarefas facilitaram a compreensão das tarefas, identificando
os elementos que uma ferramenta precisaria implementar para suportar cada tarefa.
Esses modelos possibilitaram encontrar erros ou falhas na taxonomia. Foi possível
identificar a necessidade de dividir a tarefa "Localizar nodos por atributos ou
topologia" em duas: "Localizar nodos por atributos" e "Localizar nodos por topologia",
pois acrescentava uma complexidade desnecessária à tarefa e não atendia à
iniciativa de classificar as tarefas em dois grupos. Durante a avaliação, foi detectada
uma tarefa a nível de mecanismo de interação: "Ajustar nível de detalhes entre a
topologia e os atributos". Essa tarefa foi removida da taxonomia e substituída pela
tarefa "Identificar Topologia" (a tarefa usada na avaliação era relativa à topologia - a
tarefa de ajustar nível de detalhe estava apenas mal caracterizada).
A notação CTT e o seu ambiente são úteis para modelar tarefas, mas se for
necessário gerar uma documentação completa dessas tarefas, elas precisam ser
descritas nos mínimos detalhes, preenchendo diversos campos exigidos pelo CTTE do contrário, a documentação gerada ficará com vários campos vazios. Uma
documentação completa é essencial para o desenvo lvimento de sistemas ótimos;
porém, qualquer perfeição que venha a ser atingida em modelos dificilmente será
alcançada no mundo real, devido às constantes modificações dos requisitos pelos
usuários. Portanto, seria de grande valia alterar o CTTE ou desenvolver uma outra
ferramenta que permita ao modelador escolher e preencher somente os campos que
achar necessário, gerando uma documentação parcial, mas concisa.
Nota-se que os mecanismos de interação das ferramentas de visualização
existentes foram gerados de análises de tarefas, com o objetivo de ajudar o usuário
a realizar suas tarefas. A decomposição das tarefas se aproxima das funções dos
aplicativos, fazendo a ligação entre o usuário e o computador. As tarefas dos
modelos chegaram a um nível de detalhe tão elevado que projetistas podem usá-los
para construir os mecanismos de interação para os seus sistemas.
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Os modelos das tarefas da taxonomia usam alguns mecanismos de
interação: 'Marcar Nodos' e 'Criar Grupos', além dos mecanismos de selecionar
objetos, extrair informações e filtrar objetos. Alguns desses mecanismos já foram
apresentados no Capítulo 2, seção 5, e também foram descritos por Shneiderman
(1996), conforme foi apresentado no Capítulo 3, seção 2.4.
4.3.1.1 Marcar Nodos
O objetivo do mecanismo 'Marcar Nodos' é destacar um nodo visualmente e
mantê-lo destacado, para que mudanças na visualização não venham a ocultá-lo ou
sair do foco do usuário. Essa marcação também permite uma rápida re-orientação
do usuário caso a visão da árvore mude, aproveitando a capacidade da visão
humana de identificar rapidamente objetos por cores, formas e tamanhos diferentes,
dentro de um padrão visual. Mecanismos similares foram encontrados em outros
trabalhos: o 'Annotations' no trabalho de Wehrend e Lewis (1990), que permite
realizar anotações sobre informações descobertas na visualização; a tarefa enfatizar
(Emphasize) do trabalho de Zhou e Feiner (1998); e o mecanismo da ferramenta
TreeJuxtaposer (MUNZNER et al., 2003), que marca automaticamente arestas
diferentes entre subárvores para ajudar o usuário na diferenciação de duas árvores.
Entre outras ferramentas que usam esse mecanismo estão a SpaceTree7 (2006) e a
Copernica8 (2006).
4.3.1.2 Criar Grupos
O outro mecanismo, 'Criar Grupos', permite ao usuário manter contato com
um determinado grupo de nodos enquanto ele explora a árvore. A ferramenta deve
destacar visualmente o grupo de nodos e permitir que o usuário o adicione como um
'grupo favorito', usando o mecanismo de bookmarks. Assim, o usuário poderá
acessá-lo rapidamente se a posição desses nodos mude na visualização e também
organizar os dados, sem alterar a base de dados da hierarquia. Como adicional, a
ferramenta pode salvar esses grupos em um arquivo separado, caso o usuário
desejar acessá-los novamente em uma outra sessão de trabalho.

7

Desenvolvida na Universidade de Maryland (nos mesmos laboratórios da Treemap).
Desenvolvida por Martin Wattenberg, mesmo criador do site SmartMoney - visualiza o mercado de bolsas de
valores com a técnica treemap (SMARTMONEY, 2006).
8
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4.3.2 Últimas considerações
Todas as tarefas apresentadas neste trabalho podem ser realizadas por um
usuário apenas mostrando a hierarquia, em forma de texto e com todos os detalhes
dos dados à mostra, sem recursos gráficos ou codificações visuais e sem a ajuda de
funções automatizadas ou de mecanismos de interação. Porém, o usuário levará um
grande período de tempo para explorar toda a base de dados e realizar suas tarefas,
sobrecarregando sua memória de trabalho e de curto prazo (SHNEIDERMAN, 1998,
p.355; GODOY, 2004; TARRIT, 2006), sem falar na carga cognitiva de possíveis
operações matemáticas.
Com as tarefas descritas e modeladas, é preciso validá-las, usando-as em
um teste prático.

5 Uma avaliação usando tarefas

Avaliações de softwares em IHC usam métodos para analisar a interface
desses sistemas, podendo ou não envolver a presença de usuários. Se um projetista
decide testar e analisar sozinho uma interface, ele irá detectar alguns problemas,
mas nem todos os problemas dessa interface serão descobertos, pois cada usuário
tem um conjunto diferente de dificuldades. Logo, realizar os dois tipos de avaliação
aumenta significativamente as chances de sucesso ao projetar uma interface de
qualidade (LEWIS; RIEMAN, 1994).
Neste trabalho, esperava-se avaliar um conjunto de ferramentas sem a ajuda
de usuários e depois realizar uma nova avaliação com um pequeno grupo de
usuários voluntários. As ferramentas escolhidas para a avaliação são as mesmas
apresentadas no Capítulo 2, sendo que o Explorer foi usado como controle
(experimentos científicos utilizam uma amostra ou um parâmetro para detectar
problemas nos testes e encontrar anomalias nos resultados).
Duas ferramentas de visualização de sistemas de arquivos ficaram fora
deste trabalho. Uma foi descoberta perto da data de entrega (TREE PIE, 2006) e a
outra teve problemas em ler arquivos protegidos pelo sistema operacional
(TREEBOLIC, 2006). As duas são distribuídas gratuitamente e utilizam a técnica
radial treemap e a técnica hyperbolic tree, respectivamente.
Entretanto, não havia usuários disponíveis que realmente utilizassem
alguma das ferramentas escolhidas. Seria necessário treinar novos usuários até que
eles dominassem o potencial de cada ferramenta; o que poderia influenciar nos
resultados, pois cada usuário poderia enfrentar dificuldades ao realizar as tarefas por
falta de treino com as ferramentas. Portanto, decidiu-se realizar uma pequena
avaliação das capacidades dessas ferramentas, utilizando um questionário com uma

73

pergunta para cada tarefa da taxonomia e uma única base de dados. O objetivo
dessa avaliação é testar a taxonomia na prática e demonstrar sua utilidade na
formulação de um questionário de avaliação.
5.1 Métodos de avaliação sem usuários
Entre as diversas estratégias de avaliação sem a presença dos usuários
pode ser destacada a inspeção cognitiva (cognitive walkthrough). Esse método
considera tarefas, motivações e objetivos dos possíveis usuários, testando a
efetividade do sistema - se um usuário consegue realiza r suas tarefas ou não - e se
encaixa na situação deste trabalho (LEWIS; RIEMAN, 1994).
Outro método é a análise heurística. Uma lista de verificação (checklist)
contendo heurísticas (regras, princípios) é utilizada para encontrar problemas em
vários aspectos de um sistema, mas esse método requer mais de um especialista
em usabilidade (de quatro a seis pessoas). Nesse método, cada especialista testa a
interface do sistema, isolado dos demais. Só no final dos testes individuais eles se
reúnem para discutir os resultados obtidos (USABILITY EVALUATION..., 2006).
Existem várias heurísticas, que podem formar uma lista muito grande e consumir
muito tempo para avaliar várias ferramentas (LEWIS; RIEMAN, 1994).
5.1.1 Cognitive Walkthrough
A inspeção cognitiva envolve um ou mais avaliadores inspecionando uma IU
através de um extensivo conjunto de tarefas. Na inspeção cognitiva, as ações
descritas pelo avaliador indicam os passos exigidos pela ferramenta para o usuário
conseguir executar sua tarefa. O avaliador realiza essa seqüência de passos para
verificar possíveis problemas de usabilidade e verificar a facilidade de realizar
tarefas. Esse método pode ser aplicado nas fases de projeto, codificação, testes e
finalização do software (ZHANG, 2005; USABILITY EVALUATION..., 2006).
Resumidamente, uma inspeção cognitiva ocorre desta forma: o avaliador
possui um protótipo ou uma descrição detalhada da interface da ferramenta
e ele sabe quem serão os usuários. O avaliador seleciona uma das tarefas e
tenta criar uma provável seqüência de ações que o usuário poderia executar
para completar a tarefa. Para criar uma seqüência convincente, o avaliador
deve entender a motivação de um usuário, considerar o conhecimento geral
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deste usuário e analisar as requisições e as respostas fornecidas pela
interface. Se ele não conseguir tornar convincente essa seqüência de
ações, dentro um caso de uso abstrato do sistema e do ponto de vista das
motivações e ações de um certo perfil de usuário, então ele encontrou um
problema na interface. (LEWIS; RIEMAN, 1994)

De acordo com Lewis e Rieman (1994), o método da inspeção cognitiva
recomenda manter quatro questões em mente:

a)

qual é o efeito que os usuários querem produzir ao executar
determinadas ações?

b)

quais são os controles que os usuários irão procurar na interface para
executar cada ação?

c)

os usuários sabem qual resposta será gerada pela interface ao
executar cada ação ou opção?

d)

depois que a tarefa for concluída, os usuários entenderão a resposta
do sistema?

Nota-se a semelhança dessas quatro questões com a notação CTT quanto à
alocação de tarefas - tarefa do usuário (motivação e objetivos), tarefa de interação
entre o usuário e o sistema e tarefas da aplicação, além das respostas do sistema.
5.1.2 A base de dados escolhida
O sistema de arquivos usado foi uma partição de um disco-rígido, com 1.069
diretórios e 18.902 arquivos, conforme as ferramentas relataram durante os testes. O
lado positivo dessa base de dados é usar um cenário real para os testes e aplicação
das ferramentas. Essa partição contém arquivos tanto conhecidos (documentos,
músicas, etc.) como desconhecidos (arquivos instalados por programas).
5.1.3 O questionário
O questionário inclui uma pergunta para cada tarefa da taxonomia. As
perguntas eram específicas aos arquivos da base de dados, variando entre arquivos
conhecidos e desconhecidos. Cada pergunta era respondida por todas as
ferramentas antes de passar para a próxima pergunta. No Apêndice B podem ser
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encontrados o questionário e o comportamento das ferramentas em cada tarefa. O
resultado da avaliação é apresentado a seguir.
5.2 Resultado da avaliação
As ferramentas tiveram suas capacidades avaliadas, verificando se elas
suportam ou não as tarefas do questionário.
Tabela 3 - Resultado da avaliação das ferramentas
Ferramentas

Tarefas
Magnifind

Scanner

StepTree

Agrupar
atributos

WinDirStat SequoiaView

Treemap

Explorer

P

N

S

P

N

P

P

Calcular
atributos

N

N

P

N

S

S

S

Calcular
topologia

P

P

S

S

S

P

S

Comparar
atributos

P

P

S

S

P

P

S

Identificar
atributos

P

S

S

S

S

S

S

Identificar
topologia

P

N

S

S

S

S

S

Localizar
atributos

N

N

P

N

S

P

S

Ordenar por
atributos

P

P

N

N

N

N

S

Relacionar
atributos

N

N

S

N

S

S

N

Relacionar
topologia

P

P

S

S

S

S

S

A primeira coluna da Tab. 3 corresponde à ordem em que as tarefas foram
apresentadas no capítulo anterior, nos modelos do Apêndice A e é a mesma ordem
das perguntas da avaliação no Apêndice B. As células da tabela foram preenchidas
usando a seguinte pergunta: "A tarefa foi realizada sem problemas?". As três
possíveis respostas são:

•

S = Sim, completamente;

•

P = Parcialmente, houve restrições durante a realização;

•

N = Não, a tarefa não pode ser realizada.
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As respostas citadas acima são muito parecidas com o formulário de
avaliação de ferramentas usado no concurso de InfoVis (2003). A diferença é que no
formulário do concurso foram utilizadas quatro respostas para as tarefas, também
relativas às capacidades das ferramentas: ponto forte, ponto fraco, possível de
executar e não aplicável.
Durante o processo de avaliação deste trabalho, foram detectados erros na
taxonomia proposta e novas tarefas foram percebidas. As novas tarefas serão
apresentadas no próximo capítulo.
5.2.1 Observações sobre as ferramentas
Algumas ferramentas dependem do componente de visualização de arquivos
do sistema operacional. No caso do sistema operacional Windows®, o componente
se chama Windows® Tree Control - WTC e é usado em diálogos de abertura de
arquivos e como parte do Explorer (ROBERTSON, 2000).
A ferramenta Magnifind não lida com arquivos, apenas com diretórios. Ela foi
desenvolvida para complementar o WTC. Na Magnifind, quando o usuário alcança o
diretório selecionado e deseja ver os arquivos desse diretório, a ferramenta usa o
WTC para mostrar os arquivos em um painel separado, dentro da ferramenta, ou faz
uma chamada ao Explorer, que abre o diretório em uma janela sua.
5.2.2 Discussão dos resultados da avaliação
Acredita-se que o conhecimento das respostas durante o uso seqüencial das
ferramentas na avaliação não influenciou os resultados, uma vez que algumas
ferramentas forneciam respostas conflitantes para a mesma tarefa.
Algumas ferramentas que utilizavam a técnica treemaps tiveram problemas
para tratar valores extremos: arquivos grandes ocupavam toda a área da
visualização, ocultando arquivos pequenos. Outras tarefas que receberam um 'S' ou
'P' nos resultados possibilitaram a execução da tarefa, mas não facilitaram o
trabalho. Mecanismos de filtro com barras de rolagem se mostraram ineficientes por
não permitirem ao usuário digitar o valor desejado - o usuário precisa posicionar a
barra sobre esse valor, movendo-a através de setas ou deslizando-a com o mouse.
Logo, são necessários critérios mais detalhados e variados para avaliar a forma
como as tarefas são executadas. Por exemplo, se houvesse um tempo limite para a
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realização das tarefas, algumas ferramentas receberiam um 'N' na tabela de
resultados.
Conforme foi relatado na seção 2, novas tarefas foram percebidas durante o
uso das ferramentas. No próximo capítulo, essas tarefas serão apresentadas e
incluídas na taxonomia proposta neste trabalho.

6 Ampliando a taxonomia de tarefas

Até agora, a taxonomia proposta possui mais tarefas relacionadas aos
atributos do que tarefas relacionadas à topologia. Como um dos objetivos deste
trabalho é encontrar tarefas relacionadas à estrutura e organização dos dados, foi
testada a hipótese de adaptar as tarefas relacionadas aos atributos para as tarefas
da topologia de uma árvore. O resultado foi positivo, sendo que quatro novas tarefas
foram encontradas:
a)

agrupar nodos em novas hierarquias - a idéia das poliarquias
(ROBERTSON, 2000);

b)

comparar estruturas de subárvores - desafio de um concurso de InfoVis
(INFOVIS, 2003);

c)

ordenar topologia por relacionamentos - a ordenação é feita pelo
número de arestas e de nodos em uma subárvore;

d)

localizar nodos usando a topologia - a posição dos nodos na árvore
pode servir como referencial para buscar nodos.

A seguir, as quatro tarefas adicionais são descritas textualmente. Os seus
modelos podem ser encontrados no final do Apêndice A.
6.1 Agrupar n nodos em novas hierarquias
Em um gráfico de pontos dispersos é possível agrupar os pontos por
proximidade. Em hierarquias, os objetos estão naturalmente organizados em árvores
e agrupados em categorias. Porém, existem hierarquias em que os objetos podem
ser reorganizados por atributos em vez de relacionamentos de subordinação,
inerentes à hierarquias. Um usuário pode desejar alterar momentaneamente a
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estrutura de uma hierarquia escolhendo novos critérios para classificar os objetos,
refazendo a visualização da árvore. Por exemplo, professores e funcionários de uma
universidade podem ser divididos por departamento, por faixa salarial, por tempo de
serviço, por número de dependentes, por bairro e rua onde moram, entre tantos
outros atributos em comum.
Assim, o usuário seleciona as categorias para os nodos (atributos com
valores discretos e comuns a todos) e a ferramenta irá classificar e organizar esses
nodos, apresentando uma nova árvore, mas sem alterar a base de dados original.
Em uma agenda telefônica: primeiro o usuário escolhe o atributo "Tipo de Relação"
(amigos, família e colegas de trabalho) - da raiz partem três subárvores para cada
um desses valores discretos; os nodos são classificados em cada uma dessas
categorias. Para o próximo nível, o usuário seleciona o atributo "local do telefone"
(casa, trabalho, celular) - são criadas mais três subárvores para cada uma das
categorias anteriores. No terceiro nível, o usuário escolhe uma faixa de valores, por
exemplo, nomes que começam entre A e F, entre G e N, entre O e Z - mais três
subárvores partem de cada nodo do terceiro nível. Como resultado, os telefones das
casas dos amigos cujos nomes começam por A, B, C, D, E ou F estão classificados
na mesma categoria. Na Internet, alguns sites de busca de produtos utilizam
mecanismos com essa liberdade de organização (BONDFARO, 2006).
6.2 Comparar estrutura de subárvores
Esta tarefa não é fácil, sendo tema de um concurso de ferramentas de
visualização (INFOVIS, 2003) e desafio para pesquisadores (MUNZER et al., 2003).
Uma árvore pode ter duas características alteradas: a estrutura (topologia dos nodos
e das arestas, que podem ou não existir na árvore alterada) e os nodos (identificador
dos nodos e valores de seus atributos). Por exemplo, uma árvore se modifica com o
tempo e o usuário guarda cópias da árvore em diferentes dias. Em um determinado
momento, ele precisa descobrir quais foram as alterações entre dois dias e quais
partes da árvore permaneceram iguais ou se modificaram. As ferramentas devem
indicar quais nodos foram modificados internamente (valores de seus atributos), se a
posição dos nodos na árvore foi modificada ou até mesmo se os nodos foram
removidos.
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Exemplos de tarefas para encontrar mudanças na topologia:
- Did anything change, in general, or in a subtree. Were there small changes
or major changes?
- What nodes were added, deleted?
- Did any node or subtrees "move" in the tree. Can you characterize those
movements? (INFOVIS, 2003)

Exemplos de tarefas para encontrar mudanças nos atributos:
- Global impression: did things change a lot or not?
- What nodes or subtrees changed the most
- Did the value of attribute XYZ for this node increase or decrease? in
absolute terms, or relatively to other siblings or other nodes. (INFOVIS,
2003)

6.3 Localizar nodos usando a topologia
A topologia da árvore serve como referência para encontrar nodos. Logo, o
usuário pode realizar uma busca usando essas características da árvore. Diferente
da tarefa de localizar um nodo por valor de um atributo, esta tarefa utiliza valores
como arestas, grau e nível para localizar um nodo. Esta tarefa é diferente da tarefa
de calcular usando a estrutura da árvore, a qual retorna valores numéricos para
cálculos estatísticos sobre a árvore, em vez de devolver nodos como resultado.

Exemplos de tarefas:
a)

Quais são as folhas da árvore?

b)

Quais são os diretórios que ultrapassam o nível oito, ou seja, possuem
oito diretórios entre eles e a raiz? (útil para a gravação de arquivos em
sistemas com restrições no tamanho dos caminhos de arquivos);

c)

"What is the deepest branch?" (INFOVIS, 2003);

d)

"- Topologies question that involve counting nodes can be seen as
attribute dependant questions: e.g. Which branch contains the largest
number of nodes? or Which branch has the largest fan-out?" (INFOVIS,
2003) - a tarefa sugere considerar características da estrutura da
árvore como atributos; mas, mesmo que a tarefa envolva cálculos na
topologia, o objetivo é a busca de um nodo e não de um valor;

e)

"Identify the deepest subdirectory" (STASKO et al., 2000);
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6.4 Ordenar topologia pelas arestas
O objetivo é colocar em ordem a apresentação da topologia da árvore,
permitindo ao usuário escolher facilmente onde começará sua exploração. Uma
função dessa tarefa é visualizar a distribuição dos nodos e arestas dentro da árvore:
o usuário pode perceber mais facilmente (mas de maneira imprecisa) quantas
subárvores possuem nodos além do nível 'n' ou qual possui o menor número de
descendentes, por exemplo.
Ordenar uma árvore por arestas altera a apresentação da estrutura da
árvore. Por exemplo, em uma árvore apresentada horizontalmente, coloca-se no
topo da visualização a subárvore com o maior número de descendentes (contando
até as folhas). Abaixo dessa subárvore, são colocadas as demais subárvores do
mesmo nível em ordem decrescente do número de descendentes. Essa ordenação
ocorre recursivamente para cada nível e para cada subárvore.
Uma opção interessante é "randomizar" a organização visual da topologia,
pois algumas hierarquias não possuem uma ordem correta ou errada (ex.: o
organograma de uma empresa). Esta "randomização" permitiria ao usuário obter
novas visões sobre os dados, sem ficar preso a uma única visualização da topologia.
6.5 A taxonomia completa
Adicionando as novas tarefas, chega-se à taxonomia mostrada na FIG. 23.

Figura 23 - Taxonomia completa

82

6.5.1 Considerações sobre a taxonomia
Tipos de tarefas não abordadas neste trabalho:
a)

tarefas concorrentes;

b)

encontrar erros na base de dados;

c)

alterar de forma permanente a base de dados;

d)

explorar a árvore ou navegar pela visualização;

Nas tarefas concorrentes, dois ou mais usuários realizam uma tarefa em
sincronia, dentro de um ambiente de trabalho cooperativo (dois usuários em uma
tarefa) ou compartilhado (dois usuários, duas tarefas, recursos do sistema
compartilhados). Essas tarefas ficarão mais evidentes com a evolução de sistemas
distribuídos. As tarefas de alteração realizam mudanças permanentes na base de
dados, usando a ferramenta de visualização (ex.: modificar ou remover um nodo). As
tarefas de encontrar erros na base de dados são relativas a heranças de atributos,
as quais podem estar incorretas, ou no uso de números em um campo que só aceita
caracteres, por exemplo. As tarefas de explorar a visualização são diretamente
envolvidas com os mecanismos de interação (aplicar zoom, rolar a tela, podar ou
expandir a árvore) e não possuem objetivos próprios, sendo usadas como
subtarefas.
Os projetos de ferramentas de visualização de informações que adotarem a
taxonomia proposta não desenvolverão uma ferramenta definitiva e perfeita, pois
mesmo dando suporte à realização de todas essas tarefas, novas técnicas de
visualização sempre irão surgir para disponibilizar novos conjuntos de operações e
de tarefas para os usuários.
6.5.2 Comparação com outras taxonomias de tarefas
A taxonomia de Wehrend e Lewis (1990) considerou como sendo diferentes
as tarefas de comparar dois objetos e distinguir dois objetos. A tarefa de comparar
usa os valores dos objetos para a comparação, pois os gráficos analisados pelo
trabalho de Wehrend e Lewis (1990) eram de pontos dispersos e os valores dos
objetos eram comparados. Já a tarefa de distinguir dois objetos faz uma distinção
visual entre dois objetos analisando a forma, posição, cor e outras características. As
duas tarefas ficaram como parte da tarefa de "comparar nodos por atributos".
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A Tab. 4 mostra a comparação da taxonomia proposta com as taxonomias
de outros trabalhos.

Tabela 4 - Comparação das taxonomias
Proposta
agrupar nodos
por atributos

Roth e Mattis
determinar a
distribuição de
valores

agrupar em
novas
hierarquias

Wehrend e Lewis
agrupar

categorizar
calcular valor derivado,
achar extremos, determinar
limites do domínio de dados

calcular atributos
dos nodos
calcular
topologia
comparar
atributos
comparar
subárvores
identificar
atributos
identificar
topologia
localizar por
atributos
localizar por
topologia
ordenar por
atributos
ordenar por
topologia
relacionar por
atributos
relacionar na
hierarquia

Amar, Eagan e Stasko
identificar grupos,
caracterizar a distribuição
de valores

comparar valores
em uma relação

comparar,
distinguir

achar anomalias

consultar valor
exato

identificar

recuperar valor

localizar

filtrar

indexar estrutura
por um elemento

ordenar

ordenar

correlacionar

correlacionar

correlacionar

comparar relações
em um conjunto de
dados

associar

As taxonomias de Hibino (1999) e de Shneiderman (1996) são de alto nível
de abstração, sem detalhes bem-definidos. As tarefas de Hibino são anteriores à
exploração dos dados e as tarefas de Shneiderman representam mecanismos de
interação, os quais podem ser usados para realizar qualquer tipo de tarefa.
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As tarefas de Amar, Eagan e Stasko (2005) usam diversas funções e
operações matemáticas. Ainda que seja possível especificar operações para as
tarefas de calcular, a utilidade de cada função matemática depende dos tipos de
dados visualizados.
O trabalho de Zhou e Feiner (1998) é orientado à manipulação de objetos
em apresentações visuais e as tarefas visuais utilizadas em seu framework são as
mesmas de Wehrend e Lewis, portanto não precisam fazer parte da tabela.

7 Conclusão

Este trabalho apresentou um estudo sobre Visualização de Informações
taxonomias, usando artigos e referências na área. Novas tarefas de visualização de
informações em dados organizados em hierarquias foram encontradas e
caracterizadas e uma taxonomia foi criada para organizar essas tarefas. As tarefas
foram modeladas na notação CTT e uma avaliação foi realizada para demonstrar o
uso da taxonomia em questionários de tarefas. Com esta taxonomia, avaliações de
ferramentas de visualização podem usar perguntas de diferentes tipos de tarefas,
aumentando a abrangência dos experimentos. Embora a taxonomia não tenha sido
testada durante o processo de desenvolvimento, acredita-se que ela pode maximizar
o número de funções e mecanismos de interação em uma nova ferramenta de
visualização, tornando-a útil para um maior número de usuários.
7.1 Trabalhos futuros
Usar a taxonomia proposta para elaborar um catálogo de tarefas, pesquisando
trabalhos de avaliação de ferramentas de InfoVis. Como a avaliação realizada neste
trabalho apenas demonstrou o uso da taxonomia, outros trabalhos poderão realizar
uma avaliação mais completa (com mais usuários, critérios de usabilidade,
laboratório de IHC), gerando resultados qualitativos e quantitativos, além de haver
mais chances de descobrir novas tarefas. Outra sugestão é analisar os conjuntos de
dados e tarefas de pesquisadores e cientistas da UFPel, sugerindo o uso de
ferramentas de visualização e avaliando-as em estudos de casos reais. Além das
avaliações, pode-se desenvolver uma nova técnica ou implementar uma existente
em uma ferramenta capaz de suportar todas as tarefas desta taxonomia, usando os
modelos de tarefas como ponto de partida para o projeto.
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Apêndices

APÊNDICE A – Modelos de tarefas da taxonomia
Agrupar nodos por atributos

O usuário decide quais critérios ele irá usar para formar novos grupos de
nodos. O usuário pode desejar controlar um grupo de nodos na visualização,
durante a navegação e as transformações visuais. Critérios subjetivos do usuário
definem os valores dos atributos e as regras para formar o novo grupo, os quais
servirão de características comuns para identificar o grupo.
O usuário interage com a ferramenta, selecionando os nodos conforme os
seus critérios, e cria um nome para o novo grupo de nodos. Os nodos não precisam
estar organizados abaixo da mesma hierarquia; eles podem estar em qualquer lugar
da árvore. Se os nodos estiverem muito longe e a árvore for muito grande, os
mecanismos de seleção e de destaque devem manter selecionados os nodos já
escolhidos pelo usuário, para não perder a seleção ao navegar pela árvore.
A ferramenta deve selecionar uma cor única para diferenciar e destacar os
nodos do conjunto dos demais nodos da árvore (identificação visual). Também deve
criar listas ou uma forma de registrar cada grupo que o usuário criou, de forma a
permitir acessos rápidos no futuro a esses nodos. Um detalhe importante é que a
base de dados não é alterada. A visualização continua a mesma, apenas os nodos
são marcados e o grupo é registrado em uma lista temporária de favoritos - ou
mecanismo de bookmarks (BEAUDOIN; PARENT; VROOMEN, 1996).
Com o objetivo atingido, o usuário é capaz de controlar melhor as alterações
na visualização, se orientar melhor nas mudanças de câmera, e acessar
rapidamente os grupos, localizando dentro da árvore a posição dos seus nodos.

Calcular usando os atributos dos nodos

Usuário escolhe e seleciona os nodos; a ferramenta os destaca visualmente,
orientando o usuário e passando-os como parâmetros para as próximas funções.
Além dos nodos, o usuário deve escolher a operação matemática ou estatística e o
atributo que será usado como operando no cálculo. As operações matemáticas
disponíveis dependem de cada ferramenta e dos tipos de dados visualizados.
No caso do usuário selecionar um nodo compactado (folded), a ferramenta
deve mostrar a opção entre usar todos os nodos contidos abaixo desse nodo
compactado ou usar apenas o nodo, sem os seus filhos.
A ferramenta deve processar as operações matemáticas requisitadas e
retornar os valores dos resultados para o usuário, sem alterar a visualização inicial,
mostrando em uma nova janela os resultados da função matemática e quaisquer
outros dados adicionais (ex.: texto junto aos resultados numéricos).
O usuário analisa os números dos resultados, os quais permitirão ao usuário
gerar novas informações sobre a árvore.

Calcular usando estrutura da árvore

O usuário decide qual subárvore deseja analisar e escolhe um cálculo entre
as possíveis opções.
A ferramenta deve coletar informações (número de filhos de cada nodo, nível
de cada nodo, número de folhas) através de um caminhamento na subárvore
selecionada,

visitando

todos

os

nodos.

Esses

dados

são

armazenados

temporariamente para usar no cálculo da função, pois não fazem parte dos atributos
dos nodos.
A visualização inicial pode ser alterada adicionando, ao lado dos nodos,
níveis ou arestas, as informações relacionadas a eles. Por exemplo: o número de
filhos é posicionado junto à representação visual de cada nodo, o número de cada
nível é colocado junto arestas, colocar o número de nodos por nível na mesma linha
que define cada nível na orientação da árvore (horizontal ou vertical). Outra opção é
manter a visualização inicial e mostrar os resultados em uma nova janela ou
armazenados nos nodos, como atributos - os resultados são do tipo numérico, o que
facilita a criação de um novo atributo. Depende da ferramenta se esse atributo
poderá ser salvo na base de dados ao final da visualização ou mantido apenas como
atributo temporário.
Com os resultados, o usuário pode perceber novas informações sobre a
hierarquia e navegar pela árvore ao mesmo tempo em que observa os resultados,
armazenados como atributos, visualmente ligados aos nodos ou simplesmente em
uma outra janela.

Comparar nodos por atributos

O usuário precisa diferenciar ou encontrar similaridades entre um grupo de
nodos para ajudá-lo em alguma outra tarefa. Então ele marca os nodos na
visualização e, com a ajuda de uma janela ou um menu da ferramenta ele escolhe
os atributos (alguns ou todos) e seleciona como a ferramenta irá alterar a
visualização inicial. Quando terminar, ele ativa a função de comparação.
Primeiro, a ferramenta precisa coletar os valores dos nodos selecionados,
visitando cada um deles. Depois, a forma mais simples e direta de representar os
valores dos atributos dos nodos é através de tabelas. Outra opção seria atribuir uma
variável visual para cada atributo do nodo (cor, tamanho). Os nodos são alterados de
acordo com a escolha do usuário, gerando uma visualização modificada.
Finalmente, o usuário pode analisar as representações para comparar os
nodos e dizer qual é o nodo que possui os maiores ou menos valores para os
atributos selecionados. Opcionalmente, a ferramenta pode ocultar os nodos não
escolhidos pelo usuário ou usar uma técnica de distorção visual (fisheye), diminuindo
o nível de detalhe desses nodos - transformações de escalonamento do tamanho e
translação dos nodos na medida em que se afastam do foco de visualização.

Identificar atributos de um nodo

O usuário seleciona um nodo e aciona a função de identificar. Assim que o
usuário escolher o nodo, a ferramenta precisa marcá-lo na visualização para orientar
o usuário (mecanismo de seleção).
Uma opção para mostrar os resultados é codificar os atributos do nodo em
uma representação (tabela, lista) e mostrá-la junto com a visualização inicial
(dividindo a tela horizontalmente, verticalmente ou usando uma nova janela). Ou a
ferramenta pode mostrar a nova apresentação alterando a visualização inicial,
colocando a representação dos valores dos atributos próxima aos nodos (abaixo, ao
lado). Para ter mais espaço na visualização, a ferramenta retira os nodos não
selecionados, usando o mecanismo de filtro. O filtro pode manter os ancestrais do
nodo escolhido até chegar à raiz, para manter a estrutura da árvore.
No resultado final, o usuário analisa visualmente os atributos do nodo
selecionado. Opcionalmente, o usuário pode ser capaz de salvar a representação
dos resultados para utilizar em outras tarefas, usando o mecanismo de extração de
dados.

Identificar topologia de um nodo

O objetivo do usuário é identificar a posição de um nodo na topologia da
árvore, analisando as suas relações hierárquicas locais com outros nodos. O
importante é que o nodo, as arestas e os outros nodos ao redor do nodo selecionado
estejam facilmente visíveis para que o usuário consiga perceber o posicionamento
do nodo focalizado e dos seus parentes. Esta tarefa faz mais sentido em árvores
grandes (pequeno tamanho visual dos nodos), em visualizações em três dimensões
(múltiplas visões de um mesmo nodo, em diferentes ângulos) ou em diagramas que
não mostram o nome dos nodos (o nome seria o identificador, o atributo único que
os diferencia dos demais).
O usuário escolhe um nodo (o referencial) e o limite de distância entre este
nodo e os demais na topologia, para que a ferramenta mostre apenas o contexto em
que ele está inserido na árvore. O usuário define o alcance do zoom, limitando o
número de nodos na visualização, pois não é possível mostrar os detalhes de muitos
nodos em árvores grandes.
A ferramenta deve aumentar o espaço visual e destacar as arestas e os
nodos próximos ao nodo selecionado. Este destaque pode mostrar, na visualização:
o nome completo dos parentes (sem truncar os caracteres), deixar a forma e o
tamanho dos nodos iguais ao nodo referencial (mesmo nível de detalhe) ou
diferenciar as arestas e nodos com uma cor para cada relacionamento (filho é uma
cor, pai é outra, etc.).

Localizar nodos por atributos

Primeiro, o usuário escolhe os critérios para localizar um nodo, escolhendo o
atributo de pesquisa e os valores ou a faixa de valores desse atributo. Então, o
usuário insere na ferramenta esse conjunto de critérios e ativa a função de busca.
A ferramenta deve fazer um caminhamento na árvore, comparando cada
nodo com os critérios do usuário e recuperando os nodos que conferem com os
critérios do usuário. A ferramenta pode marcar esses nodos na visualização,
alterando a visualização inicial, ou ela pode gerar uma nova visualização, ocultando
os nodos que não estão dentro dos resultados, com a opção de manter o caminho
deles até a raiz. No final da tarefa, a ferramenta deve permitir que o usuário remova
o filtro para voltar à visualização antiga, quando desejar (combinação do mecanismo
de filtro com o histórico - desfazer).
O usuário localiza novos dados e descobre novas informações na
visualização.

Ordenar nodos por atributos

O usuário define os nodos, o atributo e forma de ordenação para passar à
ferramenta (crescente ou decrescente). Interagindo com a ferramenta, o usuário
seleciona a subárvore a ser reordenada e a aplicação marca os seus nodos na
visualização. A menor escolha deve ser uma subárvore completa, pois não faz
sentido escolher dois nodos de uma subárvore de cinco nodos, por exemplo.
A ferramenta coloca os nodos em ordem, alterando a topologia inicial. Ela
aplica um algoritmo de ordenação recursivamente em cada subárvore. Caso haja
atributos únicos para alguns nodos, a ferramenta deve fazer uma verificação se
todos os nodos selecionados pelo usuário possuem o atributo escolhido para
ordenar a visualização. Se um ou mais dos nodos selecionados não possuírem o
atributo selecionado pelo usuário, a ferramenta deve destacá-los visualmente para
que o usuário identifique rapidamente os nodos impróprios para a ordenação,
podendo cancelar a operação ou remover sua seleção.
Com a árvore ordenada, o usuário ganha maior orientação dentro da
visualização, analisando os nodos ordenados.

Relacionar n nodos por atributos

O usuário gostaria de encontrar uma relação entre os valores dos atributos
dos nodos e a posição desses nodos na árvore. Ao interagir com a ferramenta, o
seleciona dois ou mais nodos e os atributos que deseja analisar.
A ferramenta pode codificar os nodos e os atributos escolhidos em uma
tabela. As colunas representam os atributos, as linhas representam os nodos e o
interior da tabela é preenchido com os valores dos atributos. A tabela é mostrada em
uma nova janela, adicionalmente à visualização inicial da árvore. A ferramenta
marca os nodos na visualização quando o usuário selecioná-los na tabela - se o
usuário marcar uma linha (nodo), um nodo é destacado dos demais. Se usuário
marcar uma coluna (atributo), todos os nodos são destacados; neste caso, para
diferenciar os nodos, a tabela deve ter uma coluna adicional numerada. Para não
desorganizar essa numeração, as células abaixo dessa coluna terão números
fixados em ordem crescente. Assim, quando o usuário ordenar os nodos na tabela
por valores de um atributo, essa coluna permanecerá inalterada. Os números da
coluna são mostrados na visualização, junto com os nodos ou dentro do objeto
visual que os define.
Analisando a representação gerada pela ferramenta, o usuário deve ser
capaz de analisar livremente os nodos e seus atributos, em busca de relações
desconhecidas entre eles.

Relacionar n nodos na hierarquia

O usuário visualiza um grupo de nodos sobre os quais gostaria de obter
mais informações; no caso, verificar se eles estão relacionados entre si na
hierarquia, de alguma forma. Interagindo com a interface da ferramenta, o usuário
seleciona esses nodos, marcando-os um a um na árvore, e chama a função de
encontrar relações na hierarquia.
A ferramenta faz um caminhamento na árvore, percorrendo nodos e arestas
entre os nodos escolhidos pelo usuário, usando listas de adjacência ou outra forma
de orientar o caminhamento entre os nodos. Nesse caminhamento, a ferramenta
identifica os caminhos que conectaram os nodos, marcando os parentes entre eles
(nodos intermediários).
Com a lista de nodos relacionados (parentes), a aplicação pode devolver em
forma textual a descrição de cada relacionamento encontrado ou pode destacar
visualmente as arestas e nodos intermediários que conectam os nodos escolhidos e
o caminho entre eles (se houver), filtrando os demais nodos da visualização.
Posteriormente, a ferramenta deve permitir desfazer o mecanismo de filtro para
mostrar toda árvore novamente. Essa opção faz parte do mecanismo de histórico.
O usuário analisa os resultados, aumentando a sua compreensão sobre a
hierarquia visualizada e sobre os nodos selecionados e seus relacionamentos.

Agrupar nodos em novas hierarquias

O objetivo do usuário é re-agrupar os dados da hierarquia, organizando-os
em uma série de subdivisões de atributos, utilizando um atributo para classificar os
nodos a cada nível. O usuário pode definir valores discretos ou faixas de valores
discretos para cada classe de atributo. Por exemplo , telefones da marca X (atributo
marca), na faixa de preço entre 50 e 100 Reais (atributo preço).
O usuário seleciona qual atributo será usado para classificar os nodos em
cada nível e os possíveis valores que os nodos poderão ter nesses atributos. O
usuário deve definir faixas de valores caso a natureza de um atributo seja contínua
ou o domínio de valores seja muito grande.
Com a lista dos atributos para a classificação, a ferramenta cria uma nova
representação dividindo a árvore conforme cada atributo e categorizando os nodos
nos seus respectivos grupos de valores. Assim, os galhos (nodos intermediários)
representam as subdivisões da árvore e as folhas representam os dados reais.
Como opção, a ferramenta pode manter a apresentação da hierarquia anterior em
uma outra janela, permitindo ao usuário comparar a posição de um mesmo nodo em
cada árvore (um dos objetivos da técnica de poliarquias - hierarquias que
compartilham pelo menos um nodo).
Na nova hierarquia, o usuário é capaz de analisar os novos relacionamentos
e posições dos nodos e também comparar com a hierarquia anterior. Esta tarefa
pode ser facilitada ainda mais se o usuário marcar alguns nodos interessantes antes
de realizar a tarefa e a ferramenta mantiver a marcação na nova hierarquia.

Comparar subárvores

O usuário simplesmente seleciona duas árvores ou subárvores relevantes
para a sua tarefa, pois todo o processo de comparação será automatizado, restando
apenas explorar as diferenças e semelhanças.
Há várias estratégias de comparação, pois os valores dos atributos podem
mudar ou os nodos podem mudar de posição, por alterações na estrutura das
arestas. Logo, a ferramenta pode comparar apenas os nodos, sem se importar com
as arestas ou com a estrutura da árvore, identificando quais nodos são iguais e
quais são diferentes nas duas árvores; a outra possibilidade é encontrar nodos
iguais (valores dos atributos) e marcar as mudanças das arestas e conexões nas
subárvores, realizando um caminhamento a partir das folhas, em direção à raiz - os
nodos são o referencial da comparação das arestas e das duas árvores ou
subárvores.

Localizar nodos usando a topologia

O usuário escolhe uma característica da estrutura da árvore e precisa
identificar os nodos localizados nessas posições.
O usuário seleciona a função de localizar e indica o referencial na topologia
para buscar o arquivo (arestas, nível, número de nodos, caminho, grau), combinado
com um quantificador (maior, mais distante, posição intermediária, menor) ou valor
exato (n elementos - nodos, arestas, nível). Dessa combinação, a ferramenta analisa
a estrutura hierárquica, realizando um caminhamento completo na árvore,
armazenando os nodos que atendem às condições estabelecidas pelo usuário.
Como resultado, a ferramenta destaca os nodos visualmente ou retorna os
resultados em uma lista, podendo ou não incluir os seus atributos.
O usuário pode analisar os nodos e seus atributos para o seu trabalho, sem
se preocupar primeiro em encontrá-los na árvore usando mecanismos de
exploração.

Ordenar topologia pelas arestas

O usuário está conhecendo a árvore e gostaria de ordenar a topologia pelas
arestas ou pela estrutura da árvore, a qual se encontra desorganizada ou ordenada
por ordem alfabética ou outro atributo dos nodos.
O usuário interage com a ferramenta, selecionando a árvore ou subárvores
para ordenar. Ele também informa: quantos níveis abaixo de cada subárvore serão
percorridos para a ordenação (o que evita prejudicar a performance da ferramenta
em árvores muito grandes), por qual critério os nodos serão re-apresentados e se a
ordem é crescente ou decrescente.
A ferramenta deve fazer um caminhamento nas subárvores, coletando dados
estatísticos sobre a quantidade de nodos, níveis e arestas, conforme a escolha do
usuário. O caminhamento deve ser recursivo para cada subárvore inferior, até atingir
o nível máximo especificado pelo usuário. Por fim, a ferramenta gera uma nova
apresentação, ordenando as árvores pela informação coletada no caminhamento e
pelo critério escolhido pelo usuário, modificando a apresentação inicial.
Uma possibilidade é o usuário "randomizar" a ordenação da árvore, o que
garante novas visões do mesmo conjunto de dados.

APÊNDICE B - Questionário e avaliação das ferramentas

Agrupar nodos por atributos
Tarefa : Agrupar os arquivos com tamanho entre 1000 e 3000 KB dentro do diretório
'Músicas'.

A ferramenta permitiu realizar a tarefa?
Magnifind - Apenas com a ajuda do WTC (ver observação no Capítulo 5, seção
2.1).
Scanner - Não, organiza apenas por ordem alfabética e não permite interagir com a
visualização.
StepTree - Sim, removendo a organização por tamanho e aplicando um filtro, os
arquivos ficam agrupados.
WinDirStat - Parcialmente, a organização é somente por tamanho. A lista indentada
do programa permite a ordenação por nome, mas o treemap não muda a sua
apresentação.
SequoiaView - Não, permite somente a organização por tamanho, mas não destaca
os nodos do grupo.
TreeMap - Parcialmente, o uso da barra de rolagem do filtro dificulta valores preciso,
por considerar o valor máximo como o maior arquivo armazenado em todo o sistema
e não apenas no diretório visualizado (não se ajusta ao contexto do usuário).
Quando os valores são muito elevados, um bilhão de bytes, por exemplo, cada salto
da barra é sempre na ordem de 0,5% do valor máximo e as setas têm precisão
mínima, unitária.
Explorer - Parcialmente, permite que o usuário agrupe os arquivos, mas não permite
especificar a faixa de tamanho de cada grupo. Este problema também é encontrado
no mecanismo de busca: há uma opção que permite selecionar apenas os arquivos
acima ou abaixo de um valor, não em uma faixa de valores. As opções fixas de
tamanho dos grupos são: pequeno (menos de 100 KB), médio (entre 100 KB e 1
MB) e grande (acima de 1 MB). Solução encontrada: ordenando os arquivos por
tamanho, o usuário pode selecionar os arquivos na faixa de valor, mas não é
possível filtrar os outros arquivos da visualização. Logo, o usuário é forçado a criar
novos diretórios e mover ou copiar seus arquivos.

Calcular atributos dos nodos
Tarefa: Quais os arquivos com a data de criação mais antiga?
Resposta: intra.mat e inter.mat, ambos criados em 13/05/1994.

A ferramenta dá suporte à tarefa?
Magnifind - Não mostra os arquivos sem a ajuda do WTC. Mesmo com a ajuda do
WTC, não possui mecanismos de busca ou filtro.
Scanner - Apenas realiza a soma dos arquivos de um diretório (incluindo os seus
subdiretórios).
StepTree - Parcialmente. Possui o mecanismo para esta tarefa (filtro), mas tem uma
limitação de processar no máximo 50.000 nodos e não mais do que três níveis ao
mesmo tempo. Logo, o resultado do filtro não ficou visível, pois estava distante da
raiz em cinco níveis. Resposta da ferramenta: 'license.txt' em 05/09/2000.
WinDirStat - Não, apenas realiza a soma dos arquivos de um diretório (incluindo os
seus subdiretórios) e calcula quanto cada um ocupa de espaço em relação ao seu
diretório superior.
SequoiaView - Sim, a ferramenta recorre ao WTC apenas para identificar com
precisão a data.
TreeMap - Parcialmente, aceita somente a data de modificação. Arquivos protegidos
pelo sistema operacional (arquivo de paginação da memória) resultam em dados
incorretos no programa, o qual relatou que o arquivo mais antigo é esse arquivo de
paginação, com 13.438 dias atrás - data do epoch time do Unix (01/01/1970).
Resposta da ferramenta: arquivo 'COPYING ', modificado em 02/06/1991.
Explorer - Sim, intra.mat e inter.mat - 13/05/1994 (sexta -feira).

- Capacidades das ferramentas:
Algumas ferramentas não deram suporte a esta tarefa, ao usar o atributo da
data de criação. Em compensação, todas (com exceção do Magnifind) são capazes
de somar o tamanho dos arquivos de um diretório e seus subdiretórios,
recursivamente.
A Treemap calcula a média dos arquivos de um diretório e a média
ponderada, usando como peso o tamanho dos arquivos e o espaço que eles
ocupam na visualização (não considera os arquivos ocultos, pequenos).

A Steptree tem a capacidade de dizer qual o arquivo com data de criação
mais antiga, mas não consegue mostrá-lo, por causa de suas limitações, conforme
relatado na tarefa anterior.

Calcular topologia
Tarefa : Quantos diretórios a partição "D:\" possui?
Resposta: 18903 arquivos (com o arquivo de paginação) e 1069 diretórios.

A ferramenta dá suporte à tarefa?
Magnifind - Parcialmente, quem faz a contagem é o WTC.
Scanner - Conta apenas os arquivos: 18901.
StepTree - Sim: 1069 diretórios e 18902 arquivos.
WinDirStat - Sim: 19971 itens, 18902 arquivos e 1069 diretórios.
SequoiaView - Sim: 18902 arquivos e 1069 diretórios.
TreeMap - Apenas os arquivos: 18902 arquivos.
Explorer - 18903 arquivos (arquivo de paginação) e 1069 diretórios.

Observações:
O Magnifind e o Scanner são capazes de mostrar, em média, até sete níveis
de subdiretórios, dependendo do tamanho dos arquivos e do espaço gráfico
disponível para a apresentação.

Comparar atributos dos nodos
Tarefa : Quais as diferenças entre os arquivos encontrados na tarefa de calcular por
atributos - inter.mat e intra.mat ?
Resposta: as horas nas datas de criação e de modificação dos arquivos.

A ferramenta dá suporte à tarefa?
Magnifind - Pede ajuda ao WTC.
Scanner - Parcialmente, mostra apenas o tamanho alocado para os arquivos.
StepTree - Sim.
WinDirStat - Sim.

SequoiaView - Parcialmente, precisa da ajuda do WTC para mostrar as
propriedades dos arquivos.
TreeMap - Parcialmente: compara o tamanho e a idade do arquivo (dias desde sua
data de modificação).
Explorer - Sim.

Identificar atributos
Tarefa : Qual o tamanho do arquivo "gaxe 2 - 2.gym", no diretório "kbmed238" ?
OBS: o arquivo estava dentro de um subdiretório da pasta "kbmed238".

Respostas: 1.77 MB (1.853.404 - Treemap, 1.8 MB - WinDirStat). Todas estão
corretas, variando apenas nas casas decimais.

A ferramenta dá suporte à tarefa?
Magnifind - mostrou apenas o último diretório do caminho até o arquivo; precisou da
ajuda do WTC para mostrar o arquivo.
Scanner - mostrou o nome, o tamanho do arquivo e o caminho completo até a raiz.
StepTree - forneceu descrição completa, com todos os atributos do arquivo, além do
nível dele na árvore e o caminho até a raiz (usando a abreviação de reticências (...)).
WinDirStat - mostrou atributos de tamanho, data de modificação, permissão de
acesso e percentual de ocupação do espaço total do seu subdiretório. Permite
copiar o caminho completo para a área de transferência.
SequoiaView - mostrou o nome, o tamanho do arquivo, o percentual de ocupação
do diretório e do disco. Mostrou o caminho até a raiz, com abreviação.
TreeMap - mostrou o nome, tamanho, dias desde sua criação (em dias), tipo de
arquivo (extensão) e o caminho completo até a raiz, decompondo cada diretório em
uma lista.
Explorer - mostrou todos os atributos em uma janela independente.

Identificar topologia de um nodo na árvore
Tarefa : É possível identificar os ancestrais três níveis acima do arquivo "g2axe2 2.gym"? (caminho do arquivo: 'D:\kbmed238\Música\gaxe2\Golden Axe - 2\').
Resposta: 'Plugins', 'TimeTag' e 'Música'.

A ferramenta dá suporte à tarefa?
Magnifind - Parcialmente, precisa do WTC para identificar a posição do arquivo.
Scanner - Não, um dos diretórios era tão pequeno (exatamente 1.000 vezes menor
do que o maior diretório, 'Músicas') que a ferramenta o ocultou do disco. Só foi
possível visualizar 'Músicas' e 'Plugins'.
StepTree - Sim, o filtro possui a opção de mostrar apenas os diretórios, depois de
localizar o arquivo. Assim o rótulo com os nomes dos diretórios não ficam ocultos
atrás dos rótulos de outros arquivos no mesmo nível.
WinDirStat - Sim, usando o componente de lista indentada.
SequoiaView - Sim, a ferramenta destaca os arquivos em uma cor e os diretórios
em outra cor. E ainda tem o mecanismo de Zoom, de até 400%, para arquivos
pequenos.
Treemap - Sim, a ferramenta possui um filtro por níveis, mostrando diretórios e
arquivos.
Explorer - Sim, subindo três níveis acima (perde o foco do arquivo) ou explorando
pela lista indentada das pastas (mantém o foco).

Localizar nodo por atributos
Tarefa : Quais os arquivos foram modificados em 06/06/2006?
Resposta: 'Striker Xtreme.vpt'

A ferramenta dá suporte à tarefa?
Magnifind - Não permite, pois não possui um sistema de busca ou filtro.
Scanner - Não permite, pois não possui um sistema de busca ou filtro.
StepTree - Parcialmente. Usuário precisa converter atributos de data em 'dias atrás'
e somente pode usar a data de criação para a procura (embora o layout da
ferramenta diga que é data de modificação). E arquivos em níveis muito longe da
raiz (quatro ou mais níveis) não são visualizados nem indicados nos resultados
filtrados.
WinDirStat - Não possui filtros ou sistemas de busca.
SequoiaView - Sim, com honras. O mecanismo de filtro conseguiu ocupar toda a
tela somente com o arquivo requisitado, não deixando margem para um erro do
usuário.

TreeMap - Parcialmente. Usuário precisa converter o atributo de data em 'dias atrás'.
Mecanismo de filtro permitiu eliminar os arquivos da tela, ao contrário da StepTree,
facilitando a tarefa.
Explorer - Sim, o mecanismo de busca permite especificar uma faixa de datas e
permite buscar por qualquer tipo de data.

Ordenar topologia por atributos
Tarefa : Ordenar um diretório pela ordem alfabética decrescente.

A ferramenta dá suporte à tarefa?
Magnifind - Parcialmente: por mostrar os dados em um círculo, o usuário precisa ler
no sentido anti-horário.
Scanner - Parcialmente: mesma situação do Magnifind.
StepTree - Não, apenas pelo atributo de tamanho.
WinDirStat - Não, apenas pelo atributo de tamanho.
SequoiaView - Não, apenas pelo atributo de tamanho.
TreeMap - Não, apenas pelo atributo de tamanho e a organização muda a cada
nova visualização processada.
Explorer - Sim, permite adicionar diversos tipos de atributos e ordená-los de forma
crescente ou decrescente.

Relacionar nodos por seus atributos
Tarefa : Qual a relação entre o tamanho dos arquivos e a data de modificação dos
arquivos, em toda a partição 'D:\'?
Resposta: Mais da metade dos maiores arquivos foram modificados no ano passado.

Comportamento das ferramentas:
Magnifind - Não.
Scanner - Não.
StepTree - Sim, possui um filtro que integra a data de modificação e o tamanho dos
arquivos, alterando a visualização de forma dinâmica.
WinDirStat - Não, o componente com o treemap só é organizado por tamanho.

SequoiaView - Sim, permite combinar o filtro de tamanho e o filtro de qualquer data
(modificação, criação ou acesso).
TreeMap - Sim, permite unir o filtro de tamanho e de data de modificação e ainda
pode ou não ocultar os arquivos fora dos valores do filtro, mantendo a visão geral do
sistema de arquivos para o usuário analisar melhor.
Explorer - Não, não permite visualizar os arquivos em vários subdiretórios em uma
única visualização.

Relacionar nodos na hierarquia
Tarefa : Existe um diretório em comum aos arquivos 'Gaxe2 - 02.gym' e 'Alien Storm 09 - Cybernate P.gym', em diferentes diretórios, antes de chegar à raiz?
Resposta: Sim, o diretório 'Músicas'.

A ferramenta dá suporte à tarefa?
Magnifind - Parcialmente, com a ajuda do WTC para primeiro identificar os arquivos.
Scanner - Parcialmente, depende do número de níveis separando-os (para mostrar
os arquivos na mesma visualização) e do tamanho dos arquivos (evitar a oclusão).
StepTree - Sim.
WinDirStat - Parcialmente, usando o componente do WTC. O componente Treemap
requer mais memória de curto prazo do usuário.
SequoiaView - Sim, o uso de filtro pelos dois nomes dos arquivos facilita a tarefa,
gerando um mapa apenas com os dois arquivos e com rótulos indicando seus
caminhos até a árvore.
TreeMap - Sim, mas não é possível marcar os dois arquivos ao mesmo tempo,
precisando de mais memória de curto prazo do usuário.
Explorer - Sim, mas o usuário necessita percorrer os dois caminhos dos nodos.
Ruim para árvores com muitos níveis ou com muitos nodos, impedindo de abrir mais
de uma visualização.

Anexos

ANEXO A - Taxonomia de Zhou e Feiner
Cada parágrafo a seguir fala de uma tarefa visual da taxonomia de Zhou e
Feiner, conforme o modelo de formatação mostrado abaixo.

Nome da Tarefa - Nome em inglês<?parâmetros>: Descrição - Técnicas
visuais acionadas.

A descrição pode ser entendida mais facilmente ao visualizar mentalmente
um gráfico de pontos dispersos.

Agrupar - Cluster<?cluster, ?x1, ..., ?xn> : objetos que ocupam espaço na
apresentação são percebidos como grupos - indica uma união de objetos na
visualização. Técnicas visuais: Outline<?cluster>, Individualize<?cluster>.
Associar - Associate<?x, ?y> : conectar ou associar objetos na apresentação
por proximidade visualmente. Técnicas visuais: Collocate<?x, ?y> : Connect<?x,
?y>, Unite<?x, ?x-part>, Attach<?x, ?x-part>.
Categorizar - Categorize <?x1, ...,?xn> : objetos em uma mesma categoria
são agrupados por similaridade - indica uma divisão dos objetos na visualização.
Técnicas visuais: MarkDistribute<?x1, ..., ?xn>.
Comparação - Compare<?x, ?y> : quais as diferenças ou as similaridades
entre dois objetos. Técnicas visuais: Differentiate<?x, ?y>, Intersect<?x, ?y>.
Correlação - Correlate<?x1, ..., ?xn> : compor uma estrutura visual com
objetos correlacionados, entre seus atributos. Técnicas visuais: Plot<?x1, ..., ?xn>,
MarkCompose<?x1, ..., ?xn>.
Distinguir - Distinguish<?x, ?y>: diferenciar um ou mais objetos dos outros,
na apresentação. Técnicas visuais: MarkDistribute<?x, ?y>, Isolate<?x ?y>.
Enfatizar - Emphasize<?x-part ?x>: reforçar visualmente (cor, tamanho,
forma, etc.) um objeto. O parâmetro 'x-part' indica um componente ou parte do objeto
'x' que deve ser destacado. Técnicas visuais: Focus<?x-part ?x>, Isolate<?x-part
?x>, Reinforce<?x-part ?x>.

Generalizar - Generalize<?x1, ..., ?xn> - generaliza um grupo de nodos
como sendo um só na visualização - indica união de objetos. Técnicas visuais:
Merge<?x1, ..., ?xn>.
Identificar - Identify<?x, ?identifier> : identificar objeto na visualização, por
um de seus atributos. Técnicas Visuais: Name<?x, ?name>, Portray<?x, ?image>,
Individualize<?x, ?attr>, Profile<?x, ?profile>,
Localizar - Locate <?x, ?locator>: locator é o referencial para a localização.
Localiza um objeto na visualização, representado pelos valores de seus dados.
Técnicas visuais: Position<?x, ?locator>, Situate<?x, ?locator>, Pinpoint<?x,
?locator>, Outline<?x, ?locator>.
Ordenar - Rank<?x1, ..., ?xn, ?attr>: objetos são ordenados por um critério.
Técnicas visuais: Time<?x1, ..., ?xn, ?t>.
Revelar - Reveal<?x-part ?x>: revela um componente de um objeto na
visualização, aumentando os seus detalhes - permite identificar maiores detalhes
sobre um objeto. Técnicas visuais: Expose<?x-part ?x>, Itemize<?x-part ?x>,
Specify<?x-part ?x>, Separate <?x-part ?x>.

As tarefas Background<?x, ?background> e Switch<?x, ?y> estão
relacionadas à organização e às animações e transições das apresentações.

A tarefa Encode<?> e suas técnicas estão relacionadas a tarefas de
implicação visual, ou seja, funções e operações da ferramenta para mapear os
valores dos dados em objetos visuais.

ANEXO B – Formalismos para Modelagem de Tarefas
Goals, Operators, Methods, and Selection - 1983

O formalismo Goals, Operators, Methods, and Selection – GOMS é do tipo
construtivo e hierárquico, o qual decompõe a tarefa principal em subtarefas. Existem
diversas versões diferentes do GOMS, as quais adicionam medições de
performance e eficiência do usuário. Devido à grande quantidade destas variações,
o formalismo GOMS original, desenvolvido por Card, Moran e Newell, agora é
conhecido como CMN-GOMS (BODNAR et al., 1996; GOMS, 2006).
O formalismo GOMS descreve as ações do usuário na realização de uma
tarefa, no nível de interação com os periféricos de entrada. Uma descrição em
GOMS consiste de quatro principais elementos, descritos a seguir (BODNAR et al.,
1996):
a)

objetivos – são estados específicos que o usuário pretende alcançar;

b)

métodos – representam a seqüência de operadores usados para
realizar uma tarefa;

c)

operadores – são as ações mais básicas que um usuário pode realizar.

d)

seleção (regras de seleção) - definem as escolhas entre os métodos
disponíveis para atingir um certo objetivo.

No modelo GOMS, a mente humana é classificada como uma máquina
computacional. Logo, ele assume que o usuário é um especialista e terá o máximo
de desempenho, sem cometer um erro sequer; ou seja, GOMS não considera
execuções incorretas das tarefas. As

tarefas

modeladas

em

GOMS

são

dependentes de um único sistema.
Durante a avaliação de um software, utiliza-se uma seqüência de modelos
em GOMS de diferentes tarefas. A cada novo estado do sistema, um novo modelo
em GOMS é utilizado e os objetivos são numerados progressivamente para manter a
ordem de execução com as tarefas anteriores (GUPTA et al., 1997).

Exemplo de uma tarefa em GOMS:

Objetivo 1 : Parar de trabalhar na monografia
Objetivo 1.1 : Salvar arquivo aberto
Regra de Seleção para salvar arquivo:
Se a mão direita estiver no mouse, então:
Usar botões visuais da interface do processador de texto.
Se as duas mãos estiverem no teclado, então:
Usar as teclas de atalho.
Retornar com o objetivo completado.
Método 1 . Usar o menu do processador de texto.
1. Mover o mouse para o menu Arquivo.
2. Clicar com o botão esquerdo do mouse.
3. Mover o mouse até a opção Salvar.
4. Clicar com o botão esquerdo do mouse.
Método 2 . Usar teclas de atalho.
1. Pressionar simultaneamente as teclas Control e B.
Objetivo 1.2 : Fechar o processador de texto
Regra de seleção para objetivo Fechar Programa
Se o usuário é experiente, então:
Atingir objetivo: Usar teclas de atalho.
Se o usuário é iniciante ou casual, então:
Atingir o objetivo: Usar o menu do processador de texto.
Retornar com o objetivo cumprido.
Método 1 . Usar o menu do software.
1. Mover o mouse para o menu Arquivo
2. Clicar com o botão esquerdo do mouse.
3. Mover o mouse para a opção Sair.
4. Clicar com o botão esquerdo do mouse.
Método 2 . Usar o botão na barra da janela.
1. Mover o mouse para o botão em forma de X na barra da janela
2. Clicar com o botão esquerdo do mouse.

Restrições do GOMS

Entres as restrições de um modelo em GOMS, pode-se dizer que ele só
funciona para usuários avançados, pois não permite erros dos usuários nem
descreve tratamentos de erro na execução das atividades. O modelo não trata as
diferenças entre os usuários e nem avalia o comportamento da interface. Além do
mais, o GOMS exige muito tempo para escrever à mão um modelo de tarefa
(BODNAR et al., 1996).

Méthode Analytique de Description des tâches - 1989

O Méthode Analytique de Description des tâches - MAD organiza as tarefas
em estruturas hierárquicas, decompondo-as em subtarefas. O MAD utiliza uma
organização visual de árvore usando construtores para compor as tarefas (FIG. 24)
(WELIE, 2001).
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Figura 24 - Exemplo de modelo de tarefa no MAD
Os construtores (Tab. 5 e 6) servem de ordem temporal entre tarefas de um
mesmo nível, as quais estão relacionadas diretamente com uma tarefa do nível
superior. Cada tarefa pode ter atributos para definir a sua prioridade em execuções
paralelas ou simultâneas ou o número de vezes que ela é executada. As tarefas
podem possuir descrições bem completas (nome, tipo, objetivo, comentários, etc.) e
condições de execução (estados inicial e final e condições para entrar e sair da
tarefa). A maioria dos textos sobre MAD está em francês e não há uma ferramenta
disponível publicamente para modelagem (MARKOPOULOS; GIKAS, 1994).

Tabela 5 - Construtores do MAD
SEQ

Seqüência: Tarefas em seqüência.

PAR

Paralela: tarefas executadas paralelamente por um mesmo ator.

ALT

Alternativa: escolha de uma única tarefa, entre duas ou mais disponíveis.

SIM

Simultânea: tarefas executadas simultaneamente por atores diferentes.

Fonte: Tabela adaptada de (WELIE, 2001; CYBIS, 2003; SCHERER, 2004).

Tabela 6 - Atributos individuais das tarefas do MAD
@

Repetição: tarefa pode ser repetida várias vezes.

PRIOR Prioridade: define um nível de prioridades da tarefa.
INTER Interrupção: tarefa pode ser interrompida, com possibilidade de recomeçar
depois.
FAC

Facultativa: tarefa pode ou não ser executada.

Fonte: Tabela adaptada de (WELIE, 2001; CYBIS, 2003; SCHERER, 2004).
User Action Notation - 1990

O User Action Notation - UAN é um formalismo comportamental usado para
representar as ações físicas do usuário em uma interface. Foi o primeiro formalismo
a reconhecer que o computador faz parte do diálogo de interação com o usuário. A
idéia básica por trás da UAN foi criar uma notação intuitivamente visual e puramente
textual, utilizando mnemônicos (PALANQUE; BASTIDE; SENGÈS, 1995). Logo, o
formalismo utiliza caracteres e símbolos para representar a seqüência de ações das
tarefas, conforme mostra a Tab. 7.

Tabela 7 - Exemplos de símbolos da UAN para ações do usuário e respostas da
interface
Ação

Significado

~

Movimento do ponteiro do mouse.

[X]

Área do contexto de um objeto X.

~[X]

Mover o ponteiro para dentro do contexto do objeto X.

[Y]~

Mover o ponteiro para fora do contexto do objeto Y.

K?

Pressionar o botão ou tecla K.

B?

Soltar o botão ou tecla B.

Ação

Significado

C? ?

Clicar no botão ou tecla C.

@x,y em X

Indica posição em coordenadas (x,y) relativa ao objeto X.

Feedback

Significado

O>~

Objeto O segue o movimento do cursor.

O>>~

Objeto O é muda de tamanho conforme o cursor se move.

O!

Destacar objeto O visualmente.

O-!

Remover destaque ao objeto O.

Fonte: adaptada de HARTSON; SIOCHI; HIX, 1990.
As tarefas podem ser compostas seqüencialmente, paralelamente ou
alternadamente. Para definir a ordem entre as tarefas, o UAN utiliza símbolos
especiais chamados de operadores (Tab. 8).

Tabela 8 - Alguns operadores da UAN
Operador

Significado

(T)

Agrupa os símbolos que formam a tarefa T.

<T>

A tarefa T não pode ser interrompida.

T+

Realiza a tarefa T uma ou mais vezes.

T*

Realiza a tarefa T zero ou mais vezes.

AB

Execução seqüencial das tarefas A e B, nesta ordem.

A&B

Realizar as duas tarefas, sem importar a ordem.

A|B

Disjunção; escolha; alternativas para executar a mesma tarefa.

A || B

As tarefas A e B são executadas simultaneamente (concorrência).

A? B

A tarefa A pode interromper a tarefa B.

A? B

Permite trocar de tarefa durante a execução de A ou B.

Fonte: adaptada de SILVA et al., 1998.
O UAN utiliza uma tabela de três colunas para expressar as ações do
usuário, as respostas da interface e o estado da interface, quando uma tarefa é
executada. O exemplo mostrado na Tab. 9 descreve o comportamento da interface
quando o usuário pressiona o botão de imprimir, porém só solta o botão do mouse
depois de mover o ponteiro para fora da área do botão e de volta para dentro. A
coluna da interface mostra que o sistema destaca o botão quando o ponteiro do

mouse está em cima do botão e retira o destaque quando o ponteiro sai da área do
botão. Finalmente, a interface mostra que a função de impressão foi acionada.

Tabela 9 - Exemplo de uma tarefa em UAN
Tarefa: ClicarBotão(botão1)
Ação do usuário

Resposta da Interface

~[botão1], MEv

Botão1!

([botão1]~

botão1-!

~[botão1])*

botão1!

ME^

botão1-!

Estado da Interface

Imprimindo documento.doc

UAN é uma notação compacta e faz uma descrição detalhada das
interações nas tarefas. Porém, não consegue descrever um layout de interface,
somente engenheiros entendem o seu código e é difícil expressar respostas do
sistema para um comportamento inesperado do usuário (PALANQUE; BASTIDE;
SENGÈS, 1995).

Groupware Task Analysis - 1996

O Groupware Task Analysis (GTA) foi desenvolvido na Holanda por Veer,
Lenting e Bergevoet (1996). Assim como o MAD, esse formalismo também divide as
tarefas em hierarquias e as descreve textualmente em pequenos formulários
(templates). A descrição envolve três partes: os agentes (ator, papel e as relações
entre os agentes: organização), o trabalho (tarefas, ações, protocolos ou regras,
estratégias) e a situação (objetos e ambiente). Cada parte é modelada
separadamente em uma árvore. O uso do GTA é destinado para tarefas onde vários
usuários interagem com sistemas, em ambientes complexos. Está disponível
publicamente uma ferramenta chamada Euterpe para criar modelos em GTA (FIG.
25) (WELIE, 2001).

Figura 25 - Exemplo de uma tarefa no GTA, usando a ferramenta Euterpe

ConcurTaskTrees - 1997

A notação de árvores de tarefas concorrentes (ConcurTaskTrees – CTT)
(PATERNÒ; MANCINI; MENICONI, 1997) permite especificar tarefas em modelos
estruturados hierarquicamente, decompondo as tarefas. Uma tarefa pode ser
classificada em cinco categorias (FIG. 26). A notação possui operadores para
descrever relações temporais entre tarefas, permite documentar quais objetos elas
manipulam,

como

são

executadas

(pré

e

pós-condições),

entre

outras

características. Além de descrever tarefas executadas por um único usuário, é
possível especificar tarefas cooperativas, nas quais mais de um usuário participa de
sua execução, em sistemas interligados (PATERNÒ; MANCINI, 200_).

Figura 26 - Ícones das categorias de tarefas
Cada linha representa um conjunto diferente e cada coluna, da esquerda para
direita, representa um tipo de tarefa: cooperativas, do usuário, abstratas, da
aplicação e interativas.

Os operadores apresentados na Tab. 10 permitem descrever maneiras mais
flexíveis para se executar uma mesma tarefa.
Tabela 10 - Operadores da notação CTT, em ordem de prioridade
Operador

Significado

A[]B

Escolha única (ou exclusivo), só uma tarefa é executada, a outra fica
desativada.

A |=| B

Pode-se executar a tarefa A ou a tarefa B em qua lquer ordem, mas a
segunda só inicia depois que a primeira terminar.

A ||| B

Concorrência de tarefas: a execução começa em qualquer ordem e a
segunda tarefa pode iniciar sem esperar que a primeira acabe.

A |[ ]| B

Concorrência com troca de dados.

A [> B

A tarefa B pode interromper a tarefa A em execução, sem depois
reiniciá-la (B desativa A).

A |> B

Interrupção da execução da tarefa A para executar a B, com a
possibilidade de continuar a Tarefa A quando B terminar (intercalação).

A >> B

Seqüência obrigatória. A tarefa B é ativada somente quando a tarefa A
terminar.

A [ ]» B

Seqüência de execução, com passagem de dados da primeira para a
segunda tarefa.

[T]

A realização da tarefa T é opcional.

T* ou T {n} A tarefa T é realizada muitas vezes ou n vezes (pelo menos uma vez).
Fonte: adaptado de PATERNÒ, 2003.
As principais características da notação ConcurTaskTrees (PATERNÒ,
2003) são:
a)

Focaliza nas atividades que os usuários desejam executar, longe de
funções em baixo nível de implementação - código fonte;

b)

Estrutura hierárquica facilmente assimilada em uma sintaxe gráfica em
forma de árvore;

c)

Alocação de tarefas em categorias, mostrando quem deve realizar
cada tarefa;

d)

Várias opções de operadores temporais para os relacionamentos entre
as tarefas;

e)

Descreve objetos e atributos das tarefas, indicando quais objetos do
sistema ou da interface devem ser manipulados ao realizar uma tarefa.

ANEXO C - Ontologia para Modelos de Tarefas
Para formular a ontologia, os autores pesquisaram todos os "ingredientes"
de modelos de tarefas de três formalismos, definindo conceitos e relacionamentos.

Os ingredientes
Decomposição de tarefas: captura o pensamento estruturado dos usuários e
de suas atividades, indicando os relacionamentos entre elas.
Fluxo de tarefas: indica a ordem de execução das tarefas, expressando o
tempo de execução em um eixo (vertical ou horizontal). É diferente de um
relacionamento, que indica apenas a ligação entre as tarefas.
Tarefas e objetivos: uma definição comum de tarefa é "a realização de uma
atividade para atingir um objetivo específico". A definição do relacionamento entre
tarefas e objetivos nem sempre é clara.
Objetos: refere-se a uma entidade, que pode ser tangível (computador,
cadeira), intangível (pensamento, gesto) ou não-tangível (senhas, dados em meio
eletrônico). Modelagem de objetos é o mais próximo que se chega da
implementação.
Ator ou agente : a pessoa que executa a tarefa (Fulano, Beltrano, Cicrano,
João, Maria) e tem um papel X no modelo.
Papel: define o grupo de atores responsáveis em executar uma tarefa.

Os conceitos e atributos
Objeto : entidade física ou virtual, com atributos. É usado em ações (mover,
mudar, criar) e pode conter outros objetos.
Agente: uma entidade ativa que realiza tarefas. Sempre desempenha um
papel no universo da tarefa. Indica uma classe ou grupo de indivíduos com o mesmo
perfil. Possui como atributos as suas características (habilidades, atitude).
Papel: responsável por executar uma coleção de tarefas. É atribuído a um
ou mais agentes. Possui objetivos claros e diferencia grupos de agentes.
Tarefa : é uma atividade ou seqüência de atividades realizadas por agentes
para atingir um objetivo específico. As tarefas realizam mudanças no universo da
tarefa e do sistema. Elas têm um tempo de execução (duração) e podem ser tarefas

básicas ou complexas, as quais se decompõem em tarefas menores. São
executadas em uma ordem e podem ativar outras tarefas ao serem completadas.
Tipos de tarefas: complexa, unitária, básica. Uma tarefa complexa também
pode ser composta por outras tarefas complexas.
Tarefa básica: a tarefa mais simples que um usuário gostaria de realizar,
decompostas em unidades de tarefa.
Unidade de tarefa: ações do usuário ou operações do sistema, acessíveis
somente pelas tarefas básicas.
Tarefa do usuário: é uma ação realizada por um usuário e com significado
dentro do contexto da tarefa básica.
Operação do sistema: é uma ação realizada pelo sistema, mas não serve a
um objetivo do usuário. Logo, não é uma tarefa.
Eventos: mudança de estado no universo da tarefa em um instante de
tempo. Eventos influenciam a seqüência de execução de uma tarefa, acionando
outras tarefas ou alterando valores de atributos.

Relacionamentos entre os conceitos
Usa: especifica qual objeto é usado ao executar a tarefa. Exemplo:
Usa(tarefa, objeto, ação)
Aciona: serve como base para especificar o fluxo da tarefa. Exemplos:
escolha , em paralelo, sucessão; ex.: a tarefa A executa em paralelo com a tarefa B.
Faz o papel de: todo agente deve ter um ou mais papéis.
Realizado por: uma tarefa é realiza por um agente (não precisa ser o
responsável pela tarefa).
Subtarefa/subobjetivo: descreve a decomposição de uma tarefa em outras
subtarefas/subobjetivos.
Subpapel: relacionamento que transforma um papel em uma estrutura
hierárquica, atribuindo suas responsabilidades a outros papéis.
Influencia: um papel pode influenciar outro papel.
Responsável: especifica uma tarefa pela qual um papel é responsável.
Usado por: indica que um agente ou um papel realiza uma ação sobre um
objeto.
Executar: um agente inicia uma tarefa.
Realizar: um agente inicia e termina uma tarefa.

