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RESUMO

Urn Sistema de Informac;:ao Geografica e urn sistema de informa9ao baseada
em computador que permite capturar, modelar, manipular, recuperar, consultar,
analisar e apresentar dados geograficamente referenciados. Tendo em vista isso,
prototipamos a funC;Bo Modelagem Numerica de Terreno do SIG. Aplicamos as
tecnicas de Interayao Humano-Computador (IHe), modelando a interface de acordo
com as necessidades levantadas a partir de urna turma de alunos do curso de
geografia da disciplina de Geoprocessamento da Universidade Tuiuti do Parana.

Palavras-chave: Geoprocessamento, Sistemas de lnformac;ao Geograficas,
Modelagem Numerica de Terreno, Interac;:ao Humano Computador.
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1 INTRODU9AO

A tecnologia da geoinformavao vern evoluindo de maneira muito rapida a

partir da decada de 70. Este desenvolvimento foi motivado desde 0 inicio par forte

interesse camereial, cnde essa cielncia vern se aplicando e respondendo de mane ira

multidisciplinar a varios objetivos. Em conjunto com a tecnologia, vern surgindo

varios novos conceitos e metodos de aplicat;80 que torna-s8 necessario estuctar e

entender para urn aprimoramento nesta area.

Quando surgiram as conceitos de geoprocessamento, eles eram entendidos e

utilizados samente par pessoas que tin ham a dominic desta area. Com 0 passar dos

anos as necessidades mudaram e as pessoas que naD dominavam a

geoinforma9ao, mas dominavam outras disciplinas necessitavam muitas vezes da

geoinforma<;ao para uma analise mais profunda em certas situa<;oes. E com isso

torna-se interessante a associa<;ao da geoinforma<;80 com tecnicas de IHe

(Interav80 Humano-Computador), onde os SIGs (Sistemas de Informa<;ao

Geografica) ficam disponiveis de forma mais clara para 0 manuseio por pessoas que

nao conhecem as tecnicas de geoinforma<;ao.

Ap6s realizado 0 levantamento e revisado todos os conceitos pertinentes a

geoprocessamento, conceitos de Sistemas de Informa<;oes Geograficas, conceitos

de Modelagem Numerica de Terreno com seus interpoladores (vizinho mais proximo,

inverso da distancia, inverso do quadrado da distancia e triangula<;ao de Delaunay),

alem dos conceitos de Interavao Homem-Computador, tem-se condi<;oes de

desenvolver uma interface para modelagem numerica de terreno em

geoprocessamento.
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Com essa interface sera passivel a gera9ao de mapas georeferenciado para

analise, e aplica9ao em diversas areas, tais como: geografia, estudo de releva e

analise ambiental, au ainda na area de marketing e pesquisa de mercado

(geomarketing). Podendo ser uma ferramenta multidisciplinar e auxiliar pessoas e/au

usuarios que naa tern dominic em conceitos de geoprocessamento.
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2 GEOPROCESSAMENTO

Segundo 0 autor Gilberta Camara, Camara (2004), geoprocessamento denota

a disciplina do conhecimento que utiliza tecnicas matematicas e computacionais

para 0 tratamento da informar;ao geografica e que vem influenciando de mane ira

crescente as areas de cartografia, analise de recursos natura is, trans partes,

comunica96es, energia e planejamento urbano e regional.

Urn sistema de geoprocessamento pode ser destinado ao processamento de

dados referenciados geograficamente (au georeferenciados), desde a sua coleta ate

a geraC;3o de saidas na forma de mapas convencionais, relat6ri05, arquivos digitais,

etc; devendo preyer recursos para seu armazenamento, gerenciamento,

manipula,aa e analise. Spring (2003)

Com a evolu980 da tecnologia de geoprocessamento e de software graficos,

varios termos surgiram para as varias especialidades. 0 nome Sistemas de

Infarma,aa Geagrafica - SIG (au Geographic Information System - GIS) e muila

utilizado e em muitos casas e confundido com geoprocessamento. 0

geoprocessamento e a conceito mais abrangente e representa qualquer tipo de

processamento de dados georeferenciados, enquanto urn SIG processa dados

graficos e nao graficos (alfanumericos) com 8nfase a analises espaciais e

modelagens de superficies.

As ferramentas computacionais para geoprocessamento, permitem realizar

analises complexas, ao integrar dados de diversas tcntes e ao criar bancos de

dad as georeferenciados. Para methor entendimento, sereo revisados outros

conceitos importantes que fazem referencia, tais como tipos de coordenadas,

modelagens de dados geograficos e estrutura de bancos de dados geograficos.



2.1 Tipos de Coordenadas

Um objeto geografico qualquer, como urna cidade, a faz de urn rio, au 0 pica

de urna montanha, samente poden~ ser localizado geograficamente se for passivel

descreve-Io em rela9ao a autros objetos com posic;:oes conhecidas. Trata-se de

determinar sua localizactao em urna rede coerente de coordenadas. Quando se

disp6e de um sistema de coordenadas como referencia, pode-se definir a

loealizal'ao de qualquer ponto na superfieie terrestre (SPRING, 2003).

As coordenadas podem ser do tipo: Coordenadas Geograficas OU

Coordenadas Planas, e sao descritas nos itens a seguir:

2.1.1 Coordenadas Geograficas

Segundo 0 help do Spring (desenvolvido pelo INPE - Instituto Naeional de

Pesquisas Espaciais) INPE (2005), e 0 sistema de coordenadas mais antigo. Nele,

cada ponto da superficie terrestre e localizado na interse<;:3o de urn meridiana com

um paralelo. Meridianos sao semi~circulos maximos da esfera, cujos planas contem

o eixo de rota9aO ou eixo dos polos. Meridiano de origem (tambem conhecido como

inicial ou fundamental) e aquele que passa pelo antigo observatorio brittlnico de

Greenwich, escolhido convencionalmente como a origem (0°) das longitudes sobre a

superiicie terrestre e como base para a contagem dos fusos hor<3rios. A leste de

Greenwich os meridianos sao medidos p~r valores crescentes ate + 180° A oeste,

suas medidas sao decrescentes ate 0 limite minimo de - 180°, conforme mostrado

na figura 1.
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FIGURA 1: Sistemas de coordenadas geograficas - Meridianos - 2003.

1800

FONTE: SPRING (adaplado)

Os paralelos sao cfrculos da esfera cujo plano e perpendicular ao eixo dos

polos. Na figura 2, ve-se que a Equador e a paralelo que divide a Terra em dois

hemisferios (Norte e Sui) e e considerado como 0 paralelo de origem (0°). Partindo

do Equador em dire9ao aos polos tern-S8 varios pianos paralelos ao Equador, cujos

tamanhos vaa diminuindo ate S8 tornarem urn ponto nos polos Norte (+90°) e Sui (-

90°).
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FIGURA 2: Sistemas de coordenadas geograficas - paralelos - 2003.

Ejc polar

FONTE: SPRING (adaptado)

Representa-se um ponto na superficie terrestre par urn valor de latitude e

longilude. Longitude de um lugar e a dislancia angular entre um ponto qualquer da

superficie terrestre e 0 meridiana inicial au de origem, conforme figura 3.

FIGURA 3: Coordenadas geograficas - represental'ao de longitude - 2003.

FONTE: SPRING (adaptado)

Latitude e a distElncia angular entre urn ponto qualquer da superficie terrestre

e a linha do Equador, conforme figura 4, abaixo.
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FIGURA 4: coordenadas geograficas - representagao latitude - 2003.

FONTE: SPRING (adaplado)

Por exemplo, a cidade de Leme no estado de Sao Paulo, situa-se ao sui do

Equador e a oeste de Greenwich, tendo latitude e longitude negativas. Como a

latitude e a longitude sao angulos, suas medidas sao tradicionalmente

representadas em graus, minutos e segundos. Entao, as coordenadas geograficas

da cidade de Leme - SP sao:

S 22' 11' 04": latitude sui

W 47' 23' 01": longitude oeste

Par ser urn sistema que considera desvios angulares a partir do centro da

Terra, 0 sistema de coordenadas geograficas nao e urn sistema conveniente para

aplica¢es ande buscam-se distancias au areas. Para estes casas, recomenda-se 0

usa de urn sistema de coordenadas mais adequado, como, par exemplo, 0 sistema

de coordenadas planas, descrito a seguir.
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2.1.2 Coordenadas Planas

o sistema de coordenadas planas Spring (2003), tambem conhecido por

sistema de coordenadas cartesianas, baseia-s8 na escolha de dais eixos

perpendiculares, usual mente as eixos horizontal e vertical (figura 5), cuja intersec980

e denominada origem, estabelecida como base para a localiza,ao de quatquer ponto

do plano. A origem normalmente possui coordenadas planas (0, 0), mas pode, por

conven<;8o, reeeber valores diferentes, denominados offsets. Assim, pade-s8 ter a

origem com coordenadas (offseCx, offset_y). Nesse sistema de coordenadas, um

ponto e representado par dois numeros: urn correspondente a proje<;aosobre a eixQ

x (horizontal). normal mente associ ado a longitude, e outro correspondente a
proje,ao sobre 0 eixo y (vertical), normalmente associado a latitude. Os valores de x

e y sao referenciados conforme urn sistema cartesiano, que representa, como

exemplo, as coordenadas da cidade de Leme no estado de Sao Paulo, onde x =

254.000 m e y = 7.545.000 m.

FIGURA 5: Representa,ao do sistema de coordenadas planas - 2003.

---- ..,(xtY)

(0.0)--------~----~----.x

FONTE: SPRING

Em urn sistema de geoprocessamento as coordenadas planas normal mente

representam uma proje,ao cartogn;fica e, portanto, sao relacionadas
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matematicamente as coordenadas geograficas, de maneira que umas podem ser

convertidas nas outras.

2.2 Modelagem de Dados Geograficos

"Urn modele e uma constru9ao artificial na qual partes de um dominic

(dominic origem) sao representadas em outro dominic (dominic destine)" descrito

em Lucena (1998). 0 prop6sito da modelagem e simplificar e abstrair a

entendimento do dominic, au universo, de origem e representa-Io sob a forma de

expressao do dominio, ou universa, de destin~. No processo de modelagem de

dados geogr8ficos, sao relacionados estes dais universos:

• Universo conceitual, que contern uma definiy80 matematica formal das entidades

do mundo real, consideradas relevantes para 0 estudo;

• Universo de representacao, cnde as diversas entidades formais sao mapeadas

para representa<;6es geometricas.

2.2.1 Universo Conceitual

~odado geografico pode ser estudado segundo duas vis6es complementares:

a modelo de campos e a modelo de objetos" Lucena (1998). 0 modelo de campos

enxerga 0 mundo como uma superficie continua, sobre a qual os fenomenos

geograficos variam segundo diferentes distribui96es. 0 modelo de objetos

representa 0 mundo como uma superficie ocupada por objetos identificaveis, com

geometria e caracteristicas proprias. Lucena (1998) cita ainda que: "da analise do

universo do mundo real pode-se constatar que as aplica90es de geoprocessamento

lidam com dois grandes tipos de dados:"
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Campo geogratlco (geo-campos): correspondem a grandezas distribuidas

espacialmente, como tipo de solo, topografia e teer de minerais.

Objetes geograficos (au geo-objetos): individualiztlveis e tern identificac;ao com

elementos do mundo real, como lotes nurn cadastro urbano e postes numa rede

eletrica.

A identificayao de geo-campos se distingue em multo da identificayao de geo-

objetos: p. ex., urn solo arenoso e urn valor para urn geo-campo que pode estar

espalhado em manchas desconexas em mapa de classificac;ao de solo; ja a

rodovia O. Pedro I e urn geo-objeto unico. No entanto, geo-objetes podem estar

associados a rnais de urna representac;:ao geometriea, ou seja, a rodovia O.

Pedro I pode ter urn mesma identificador no banco de dados e mais de uma

representayao em mapas diferentes em escala e nivel de detalhes.

2.2.2 Classes de Dados

Existem varios tipos de classes de dados. Pode·se citar como exemplo 0

modelo de dados do software SPRING, que e um SIG com fun<;<ies de

processamento de imagens, analise espacial, modelagem numerica de terreno e

consulta a bancos de dados espaciais. Nele Spring (2003), 0 universo conceitual

toma como base as classes geo·campos e geo·objetos e as especializam em tip os

de dados que suportam os dados geograficos ern conformidade com suas

caracteristicas, as quais seriam:

• Ternatico: e urn geo-campo que caracteriza urn mapa tematico, onde cada

posiyao do campo possui urna identificayao do tema a que pertence. Urn

exemplo seria urn mapa de vegetayao que e caracterizado pelo conjunto de

temas: fioresta densa, floresta aberta e 0 cerr.do;
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• Numerico: e urn geo-campo que caracteriza urn modele numerico de terreno,

cnde cada posi<;ao do campo passui um valor real que descreve a ocorrencia de

um fenomeno, por exemplo: mapa de campo magnetico au mapa de altimetria;

Imagem: e uma especializ8<;ao da classe Numerico cnde as atributos sao inteiros

naturais (N) que caracteriza urn valor de intensidade e cor para dadas de

sensoria menta remota, por exemplo: imagens de 5atelite, imagens de radar,

fotografia aerea, etc.;

Cadastral: e um conjunto de representa<;6es de geo-objetos para uma me sma

area geogrc'ifica, proje<;8.o cartografica e escala, por exemplo: mapa de lotes de

uma cidade.

• Redes: e uma especializ8<;8.0 da classe cadastral que armazena estruturas e

localidades linearmente, p~r exemplo: rede eletrica.

2.2.3 Universo de Represenla9iio Velorial

No universo de representavao, definiu-se as representavoes geometricas que

estao associadas as classes do universe conceituaL Oeve-se considerar

principalmente a grande cia sse, ou estrutura de dados, para a representavao

geometrica, a representacao vetoria!.

Segundo Lucena (1998), "todo fenomeno geografico em principio pode ser

representado por um ponto, uma linha ou uma regiao com urn r6tulo identificando-o".

A representavao vetorial podem ser resumida neste tres conceitos (ponto, linha e

regiao), vide Figura 6. Oesta forma, urna antena emissora de TV, por exemplo, pode

ser representada par urn ponto, atraves do par de coordenadas xy e seu atributo

~Antena X". Analogamente, a mesmo S9 da com estradas, oleodutos e limites
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politicos quando represent ados par linhas. Ja uma regiao e urn conjunto de

poligonos identificados per urn mesmo rctuto , podendo ser composto par varias

ocorrencias discretas (varios poligonos que identificam 0 mesmo fenomeno) e

podendo canter regioes de rctuto diferente dentro destes poligonos (poligonos com

furos).

FIGURA 6: Componentes basicos de vetor: ponto, linha e regiao - 2003.

PONTO~ LlNHA

~'- /~
Y (,.",~ VI / ..,~,;:,i t-""

--lP L~~
X I I !! !

y
REGIAO

x
FONTE: SPRING

Apesar de os elhos poderem facilmente distinguir em urn mapa os

relacionamentos topol6gicos, para sua representa980 computacional e necessaria

explicita-Ios em cada componente do mapa (ponto, linha e regiao) em uma estrutura

de dados conhecida como estrutura arco-n6-ooligono Lucena (1998), ver figura 7.

Esta estrutura de dados visa manter consistente os relacionamentos topol6gicos
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entre todos os elementos do mapa, 0 que ira possibilitar a aplica<;ao de operadores

de analise e consultas que requerem topologia.

FIGURA 7: Eslrutura Tapal6gica - 1998

L1 ={1,2,3}
L2 = {3, 4, 5}
L3= {5,6}
L4 = {6, 7, e, 9, 10, 1}

A = {L 1, L2, L3, L4}

FONTE: lUCENA.

2.3 Proje~ao

Significa representar uma superficie esferoide em urn plano.

Tipas de praje~6es:

A) Quanla as deforma~6es:

- CON FORMES: mantem as angulos e as formas das elementos projetadas;

- EQUIVALENTES: mantem as rela~6es de superficies areais;

B) Quanta aa "plano de projel'ao":

- AZIMUTAIS:plano tangente a esfera no centro da area representada em

mapa;

- CILINDRICAS: cilindros tangenciais au secantes ao esfer6ide;

- CONICAS: cone OU cones tangenciais OU secantes ao esfer6ide;
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C) Quanta ao ponto de origem da proje,ao:

- ORTOGRAFICAS: ponto estil no infinito;

- CENTRAlS: ponto esta no centro da Terra;

- ESTEREOGRAFICAS: geralmente a ponto escolhido e a antipoda ao centro

da area representada:

Entre as proje¢es de maior usc na Geologia do Brasil, tem- 58 as POLICONICAS

para representar todo a Brasil (escalas 1:2.500.000, 1:5.000.000 principalmente); a

CONICA CONFORME DE LAMBERT (escala 1:1.000.000 par exemplo) na qual as

meridianos aparecem como retas que convergem para urn ponto e as paralelos sao

semicirculos com urn centro comum (fora do mapa). A proje«ilQ de maior usc nos

trabalhos de geologia sistematica e a UTM (=projec;:ao Universal Transversal de

Mercator).

Projec;:ao UTM: 0 sistema de CDordenadas UTM e urn sistema ort090nal

dimensionado em metros (au quilometros) em Norte ( eixo de y) e Este (eixo de x).

A projec;:ao e cil1ndrica central e limitada a fa;xas de meridianos de 6 graus, au seja,

a cada multiplo de 6 graus meridianos, passa-s8 para outro cilindro (Zona UTM au

Fusa UTM) de projer;ao. Os cilindros teoricos de projer;ao tangenciam linhas

meridianas (=meridiano central) centrais de cad a fuso (na verdade sao secantes

para uma melhor distribui,ao de erros da proje,ao). Assim, para todo a globo

terrestre, tem-se 60 zonas au cilindros de projer;8.0 UTM comer;ando a numerayao a

partir do anti-meridiana de Greenwich no sentido leste (Exemplo: Zona au fuso #1 =>

1800 - 1740 W). A dificuldade maior neste sistema e que em areas abrangendo duas

zonas tem-se dais mapas com referenciais diferentes. Para superar este problema

usa-se um Cilindro de projec;:ao fora do padrao intemaCional au se usa a sistema de

um dos cilindros aumentando a erro de projec;:ao dos espac;:os terrestres referentes
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ao outro cilindro. Este e a case do mapa em UTM do OF em que utiliZDu-se como

meridiana central 480W 0 qual, na convenyao internacional e urn limite de zona

(multiplo de 60 meridianos).

Origem do sistema: para as coordenadas E (=le5te) a origem e 0 Meridiana Central

da Zona UTM e para as coordenadas N (=norte) a origem e a Equadof. (SPRING,

2003)

2.4 Datum

E 0 n[vel referencial horizontal utilizado para medir as alturas de urn terreno

(hipsometria); normal mente e usado a nivel media de altura do mar. Para

caracterizar urn datum utiliza-se urna superficie de referencia posicion ada em

relattao a Terra real. Trata-se, portanto, de urn modele mate matico que substitui a

Terra real nas aplicayoes cartograficas. Urn datum planimetrico eu horizontal e

estabelecido a partir da latitude e da longitude de um ponto inicial, do azimute de

uma linha que parte deste ponto e de duas constantes necessarias para definir 0

elips6ide de referencia. Assim, forma-se a base para 0 calculo dos levantamentos de

controle horizontal. Existe tambem 0 conceito de datum vertical, que refere-se as

altitudes medidas na superficie terrestre. Os mapas mais antigos do Brasil adotavam

o datum planimetrico C6rrego Alegre. Mais recentemente, 0 datum planimetrico

SA~-59 passou a ser utilizado como referencia. Modernamente, com 0 advento das

medi<;5es GPS, tem sido comum a emprego do datum planimetrico global WGS-84.

(SPRING, 2003)

• Exemplo: C6rrego Alegre

Latitude: 190 45' 41.34" S

Longitude: 480 06' 07.08" W
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SAD 69

Latitude: 190 45' 41.6527" S

Longitude: 480 06' 04.0639" W

Azimute de Uberaba: 271030' 04.05"

2.5 Zona

A Terra e dividida em 60 fuses ou zonas de 6 graus de longitude. 0 cilindro

transversa adotado como superficie de proje~o assume 60 pasicroes diferentes, ja

que seu eixo mantem-se sempre perpendicular ao meridiana central de cada fusa ou

zona; aplica-se ao meridiano central de cada fusa au zona urn tatar de reduc;ao de

escala igual a 0,9996, para minimizar as variac;oes de escala denlro do fusc au

zona. (SPRING, 2003)

2.6 Offset X e Offset Y, para proje~o UTM

o sistema de coordenadas planas, tambem conhecido par sistema de

coordenadas cartesianas, baseia-se na escolha de dais eixos perpendiculares,

usual mente 05 eixos horizontal e vertical, cuja intersecyao e denominada origem,

estabelecida como base para a localizayao de qualquer ponto do plano. A origem

normalrnente tem coordenadas planas (0,0), mas pode, p~r conven<;ao, receber

valores diferentes, denominados offsets. Assim, pode-se ter a origem com

coordenadas (offset_x, offset_y).

Nesse sistema de coordenadas, urn ponto e representado par dais nurneros;

um correspondente a projeyao sobre 0 eixo x (horizontal), normalmente associado a

longitude, e outro correspondente a projeyao sobre 0 eixo y (vertical), normalmente

associado a latitude. (SPRING, 2003)
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2.7 Escala

E a relac;ao entre as dimensoes dos elementos representados em urn mapa e

as dimens6es correspondentes sabre a superficie da Terra. A e5eala e urna

informac;ao obrigat6ria para qualquer mapa e geralmente esta representada sob a

forma numerica. As escalas numericas au fracionarias sao expressas par fra¢es

cujos denominadores representam as dimensoes naturais e as numeradores, as que

Ihes correspondem no mapa. Indicam-se da seguint. forma: 1:50000 ou 1/50000. A

e5eala de 1:50 000, par exemplo, indica que urna unidade de medida no mapa

equivale a 50.000 unidades da mesma medida sabre 0 terreno. Assim, 1 em no

mapa correspond. a 50000 cm (ou 500 m) no terreno. (SPRING, 2003)
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3 SIG - SISTEMAS DE INFORMA<;:AO GEOGRAFICAS

Segundo Barbosa, 1997, 0 termo Sistema de Informacao Geogr.fica (SIG),

que tambem pode ser chamado de GIS (Geograph Infomalion Syslem), e aplicado

para sistemas computacionais que manipulam dados geograficos. A palavra sistema

deve-se ao fato do SIG ser composto por varios componentes inter-relacionados. A

palavra informacao deve-s9 ao fata do SIG permitir a conversao de dados em

informa96es a partir de manipula<;oes e consultas interativas sabre as dados

armazenados. A palavra geografica impliea que as dados possuem localiza90es

conhecidas ou podem ser calculadas em termos de coordenadas geogrilficas.

Devida a sua ampla gama de aplica<;oes, que inclui temas como agricultura, floresta,

cartografia, cadastro urbano e fedes de concessionarias (aqua, energia e telefonia),

ha pelo menos tres grandes maneiras de utilizar um SIG descritos por Gilberto

Camara (CAMARA, 1995):

Como tecnologia de gerenciamento de uma base de dados geograficos:

Os avan~os da tecnologia de computadores e de satelites espaciais nas

ultimas decadas, facilitaram a aquisi~ao de dad os geograficos por orgaos

governamentais e privados, gerando com isto uma massa muito grande de dad os.

Os SIGs possuem ferramentas que permitem a integra~ao, em uma unica base, de

informa~5es espaciais provenientes de dados cartograficos, dados de censo,

cadastre urbane e rural, imagens de satalite.

Como suporte para analise espacial de fenomenos:

No estudo de sistemas ambientais, a intera~ao entre processos deve ser

considerada. Os 51Gs oferecem mecanismos para manipular simultaneamente
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varios dados. Estes mecanismos VaD desde a consulta, a recupera<;:8.o e a

visualiza<;:ao, ate a combina<;:8o das variaveis para analise. 0 processo de analise

dos dados El, geralmente, aquete no qual as relayoes e significados que estao

implicitos em urn conjunto de dados sao extraidos e mostrados de forma explfcita

(CARTER, 1996).

Como ferramenta para produ<;:ao cartografica:

Per possuir facilidades de ediyao, visualiza<;:ao, aceSSD rapido, registro

geografico dos dad os, as SIGs estao S9 tamanda urna ferramenta de trabalho nos

6r98.05 respons8veis par produ<;:ao cartogn3fica.

3.1 Analise Espacial

Processos de analise espadal tratam dados geograficos que possuem urna

localiza<;:Bo geografica (expressa como coordenadas em urn mapa) e atributos

descritivos (que podern ser representados nurn banco de dados convencional).

Oados geograficos nao existern sozinhos no espayo: tao irnportante quanta locaJiza-

los e descobrir e representar as rela~6es entre os diversos dados.
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Analise Pergunta geral

QUADRO 1 - Exemplos de processos de analise espacial tipico de SIG (INPE,2005):

Exemplo

Modelos

Condic;:ao wOque esla ... " "Qual a popuJac;ao desta cidade?"

Localizayao wOnde esta ...?" "Quais as areas com declividade aeima de

20%?"

"Qual 0 melhor caminho para 0 metro?"

Tendencia wOque mudou ...?" "Esla terra era produtiva ha 5 anos atras?"

Padr6es "Qual 0 padrao ...?"

Roteamento "Par cnde ir. ..?"

"Qual a distribuiQ80 da dengue em

Fortaleza?"

"0 que aconteee S9 ... ?" "Qual 0 impacto no clima se desmatarmos

Nola. Quadro exlraldo. INPE,2005

3.2 Cornponentes de urn SIG

a Amazonia?"

Segundo Barbosa (1997), as componentes basicos de urn SIG sao:

• Interface com usuario;

• Entrada e integrayao de dadas;

• Func;:6es de processamento grafico e de imagens;

VisualizaQ30 e plotagem;

• Sistema de gerencia de banco de dados (armazenamento e recuperac;ao

de dados).

Cada sistema de informac;6es geogr8ficas, em func;ao de seus objetivos e

necessidades, implementam estes componentes de forma distinta, mas todos estao

interagidos em urn SIG (CAMARA, 1995), conforme moslrado na figura 8.
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FIGURA 8: Arquitetura de relacionamento dos componentes do SIG - 1997.

FONTE: BARBOSA (adaptado)

A interacao do usuario com 0 sistema pode ser dada atraves de uma interface

grafica com menus ou atraves de uma linguagem de comandos, ende 0 usuario

determina uma sequencia de opera~6es a ser executada. Este componente

determina 0 objetivo do trabalho, gerar uma intertace onde 0 usuario nao tenha

necessite profunda de conhecimentos do dominic de geoprocessamento.

Na interface realiza-s8 a conversao de dados externos, que 0 usuario

manipula, para um formato interno de trabalho do SIG. Os dados externos podem

estar na forma de mapas e tabelas de atributos em papel, arquivos de mapas

digitalizados, imagens de satelites, fotografias, etc. Devida a diversidade de tentes e

formatas, a entrada de dados e a maior restri9ao na implementay.3o de urn projeto

em ambiente de SIG, pois 0 investimento necessario para a construy.3o de uma base

de dados de grande porte pode ser de 5 a 10 vezes superior aquele necessario para

a aquisi~ao de hardware e software juntos Aronoff (1989). Uma opera~ao necessaria
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e importante, executada pelo componente de entrada e a compatibilizac;ao de

localizac;ao entre as diversos dados que estao sendo integrados. 0 componente de

entrada e integrac;ao interagem diretamente com 0 componente sistema de gerencia

de banco de dados (SGBD), descrito a seguir.

o componente sistema de gerencia de banco de dados e respons8vel pelo

armazenamento e recuperac;ao dos dados no banco de dados geografico digital do

SIG. Para que estes dados tenham usc pratico, e necessaria que 0 SGBD possua as

seguintes caracteristicas: eficiencia (acesso e modifica90es de grandes volumes de

dados): integridade (controle de aceSSD par multiplos usuaries); e persistencia

(manutenc;ao de dados par longo tempo, independentemente dos aplicativos que

acessem 0 dado).

o componente de consulta e manipulacao interage com a SGBD para extrair

as informac;oes desejadas pelo usuario. Fazem parte deste modulo as func;6es de

processamento de imagens, consulta e analise espacial.

Para pennitir analises interativas, visualizar resultados de consultas e

manipulac;oes, gerar relatorios e mapas, os SIGs possuem um modulo de saida.

Com 0 aprimoramento da tecnologia de geoprocessamento, alguns formatos de

intercambio de dados estao se estabelecendo como padr6es de fato, e isto tern

permitido 0 uso de pacotes especificos, como por exemplo pacotes estatisticos, fora

do ambiente do SIG. A conversao dos dados do formato interno para um formato de

intercambio e feita por rotinas do componente de saida.

3.3 Relacionamento entre os componentes do SIG

o fluxo dos dados no processo de conversao de dados geograficos em

informac;6es geograficas e a posterior utilizac;ao destas informac;oes na gerac;ao de
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a~6es de contrate pode ser decomposto em varias etapas distintas, conforme

ilustrado na figura 9 (BARBOSA, 1997).

FIGURA 9: Relacionamento dos principais componentes do SIG - 1997.

Oados Brutos

\ Modelagem

Banco de Dados

\ A~6es de

--!DB
~'>~"f'~ecupera~ao

Inrormac;6es

ManipulaCjao e

FONTE: BARBOSA (adaptado)

A primeira etapa compreende a aquisic;ao dos dados atraves

formas: sate lites, avi6es, equipamentos manuais em campo, etc, e niveis de

medidas, nominal, ordinal, intervalo e razao. 0 resultado desta etapa pode ser uma

grande massa de dados em diversos formatas, anal6gicos e digitais, e

possivelmente sem uma organizac;ao 169icB.

A etapa seguinte e a modelagem e a integra9ao destes dados em uma base

comum, gerando um banco de dados gecgnjfico no formato digital.

A terceira etapa, que compreende a recupera9ao e a manipula9ao dos dados

disponiveis no banco, tem por objetivo a analise e extra~ao de informa~6es que



28

possam eventualmente estar implicitas nos dados. E nesta etapa que, com 0 auxilio

das ferramentas de manipulac;ao de dados geograficos presentes nos SIGs, estes

dados sao convertidos em informa<;oes geograficas.

A proxima etapa e a ultima e a utiliza~ao das novas informac;6es no suporte a
tam ada de decis6es.

3.4 Fun90es do SIG

Segundo (SILVA, 1999), existem numerasas SIGs em aperac;aa e muitas

deles comercializados atualmente com varias fun90es. Para 0 entendimento deste

trabalho, pode-se citar basicamente: func;ao modelagem numerica de terre no.

A func;aa Madelagem Numerica de Terrena (MNT) e a representac;aa matematica da

distribuic;ao espacial de uma determinada caracteristica vinculada a uma superficie

real. Sao exemplos de MNT: dados de releva, informa96es geol6gicas,

levantamentos de profundidades do mar ou de urn rio, inforrna90es rneteorol6gicas,

dados geofisicos e geoquimicos, dentre outros. (FELGUEIRAS,2001)

3.4.1 Modelagem Numerica de Terreno

Segundo INPE (2005), a terma Madelagem Numerica de Terrena, arigina-se

do ingles Digital Terrain Model, que e uma representac;aa matematica da distribuic;aa

espacial de uma determinada caracteristica vinculada a uma superficie real, em

geral continua, cujo fenomeno que representa pode variar obtendo-se uma

representa9ao computacional do atributo no espa90.

A modelagem de dados geograficos e a processo de discretiza9ao que

converte a realidade geogratica complexa em um numero fin ito de registros ou
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objetos. De acordo com Camara (1995), a mundo real e representado segundo duas

vis6es complementares: a modele de campos e 0 modele de objetos.

o modele de campos sao dados espaciais cujos atributos t~m distribuiC;;:30

continua no espalto e 0 modelo de objetos e utilizado para representar obras

construidas pelo homem. Ha dais tipos de representaC;;:Boque podem ser utilizados:

Grades regulares: matriz de elementos com espayamento fixe, cnde e

assDciado a valor estimado da grandeza na posi9BO geografica de cada

ponto da grade representada.

Malhas triangulares: a grade €I formada par conexao entre amostras do

fenomeno, utilizando a triangulaQao de Delaunay (sujeita a restri<;:oes). A

grade triangular e uma estrutura topol6gica vetorial do tipo arco-n6 formando

recortes triangulares do espa.;:o.

Na seqO€mcia, 0 quadro 2 resume as vantagens e problemas de cada uma das

representayoes citadas:

QUADRO 2 - Vanta gens e Problemas das representa<;6es MNT

Malhas triangulares Grades retangulares

Vantagens - Melhor representa,ao de - Facllita manuseio e conversao;
relevo complexo;
- Incorporacrao de restricr6es - Adequada para geofisica e
como linhas de crista; visualizacao 3D;

Problemas - Complexidade de manuseio; - Representacrao relevo
complexo;

- Inadequada para visualizayao - Calculo de declividade;
3D;

Nota. Quadro extraldo. CAMARA, 1995

Dentre alguns usos do MNT pode-se citar:

• Armazenamento de dados de altimetria para gerar mapas topograficos;

• Analises de corte-aterro para projeto de estradas e barragens;

• Elaborayao de mapas de declividade;
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Analise de variaveis geofisicas e geoquirnicas;

Apresenta~ao tridimensional (em combina9ao com Qutras variaveis).

Para a representa9ao de uma superficie real no computador e indispensavel a

elaborac;ao e criac;ao de um modele digital, que pode estar representado por

equ896es analiticas ou uma grade interpolada de pontes (modele digital que

aproxima superficies atraves de um poliedro de faces retangulares podendo ser as

pr6prios pontes amostrados, caso estes tenham sido adquiridos nas mesmas

localiz8yoes x y que definem a grade desejada), de modo a transmitir ao usuariD as

caracteristicas espaciais do terreno. Normalments, pode ser criado na forma de uma

grade de pontes regulares e irregulares.

A criac;ao de urn modelo numerico de terreno corresponde a uma nova

maneira de enfocar 0 problema da elaboragao e implanta«ao de projelos. A partir

desses model os digitais, pode-se calcular diretamente volumes, areas, desenhar

perfis e secc;6es transversais, gerar imagens sombreadas ou em tons de cinza, gerar

mapas de declividade e aspeclo, gerar faliamentos nos intervalos desejados e

perspectivas tridimensionais,

A seguir, e representado como e feito 0 processo de modelagem numerica

atraves de aquisiyao dos dados que servjrao na aplica«ao dos metodos de

interpola,ao. (FELGUEIRAS.2001)

3.4.2 Aquisi<;iio de Oados de MNT

Segundo Felgueiras (2001). as dados de modelo numerico de terreno estao

representados pelas coordenadas x Y z, cnde Z caracteriza 0 parametro a ser

model ado, sendo z ;;: f(x,Y). Estes dados sao, usualmente, adquiridos segundo uma

distribui<;ao irregular no plano x y, ou seja. nao existem rela,oes topol6gicas
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definidas entre as posic;oes dos pontes amostrados, ou ao longo de linhas com

mesma valor de z au mesmo com urn espac;amento regular.

A aquisic;:ao destes dados e geralmente realizada par levantamentos de

campo, par digitalizac;ao de mapas, par medidas fotogrametricas a partir de modelos

estereosc6picos (0 esteresc6pio e um instrumento otieo que permite ver efeitos de

releva em imagens planas, como fotografias e desenhos) e dados altimetricos

adquiridos de GPS (Global Positioning System ou Sistema de Posicionamento

Global), avi6es ou satelites. Entretanto, as aplicac;oes au produtos de MNT nao sao

elaborados sabre as dad os amostrados, mas sim a partir dos modelos gerados no

formate de grade regular au irregular. Estes formatas simplificam a implementac;ao

dos algoritmos de aplicav80 e os tornam mais rapidos computacionalmente. Os

metodos de aquisivao de dados podem ser, por pontos amostrados, com

espavamento irregular e regular, bern como por mapas de isolinhas desclitos a

seguir:

• Metodo de aquisicao por amostragem de pontes:

Segundo Felgueiras (2001), pode-se dizer que sao de tres tipos: amestragem

regular, semi-regular e irregular. Amostragem regular e aquela cuja posi<;:aeespacial

(x,y) das amostras mantem uma regularidade de distribui<;:ao nas dire<;:6es x e y. As

amostragens semi-regulares sao aquelas que preservam a regularidade de

distribui9aO espacial na direyao x ou y, mas nunca nas duas ao mesmo tempo.

Amostragem por perfis, p~r exemplo, apresentam regularidade em uma dire<;:ao pre

estabelecida.

Na amostragem irregular nao existe regularidade na distribuiyao das

amostras. Na quase totalidade dos casos as amostras mais representativas de urn
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fen6meno nao estao regutarmente distribuidas. Na figura 10, tem-se exemplos dos

tipos de distribuiC;Elodos pontcs da amostr8.

FIGURA 10: Tipos de amostragem - 2003
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Amoslragemifregular

o cuidado na escolha dos pontcs e a quantidade de dados amostrados eSla

FONTE: SPRING

diretamente relacionado a qualidade do prod uta final de uma aplic8C;ElO sobre a

modelo. Para aplic8c;oes ende S8 requer um grau de realismo maior, a quantidade

de pontcs amostrados, bern como a cui dado na escolha desses pontcs, au seja, a

qualidade dos dados, e decisivo. Quanto maior a quantidade de pontos

representativos da superffcie real, maior sera 0 esfon;:o computacional para que

estes sejam armazenados, recuperados, process ados, ate que se alcance 0 produto

final da aplica~ao (FELGUEIRAS, 2001).



33

Metoda de amostragem par isolinhas

Um mapa de isolinhas nada mais e do que a representac;;ao de urna superficie

par meio de cUlvas de isovalor (representac;;ao da altitude em relac;;ao ao nivel do

mar), cnde tem-se 3 variaveis vetoriais representadas, x,Y e z que e 0 isovalor. 0

exemplo mais comum sao as isolinhas altimetricas exislentes nos mapas

topogrtlficos. Nos mapas da figura 11 as isolinhas foram impressas com a usa de

equipamentos, como plotters, sabre urna base composta de fotografias obtidas par

aerolevantamento. Cabe ainda mencionar que nestes mapas topograficos existem

pontcs amostrados irregularmente que fcram obtido$ par trabalhos de campo. A

figura 11 mostra 0 exemplo de urn mapa plano-altimetrico com isolinhas e alguns

pontos cotados (FELGUEIRAS,2001).
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FIGURA 11: Exemplo de Mapa plano-altimetrico - 2003
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FONTE: SPRING (adaptado)

A aquisir;ao das isolinhas pode ser efetuada par meio de digitalizagao manual

com uso de uma mesa digitalizadora, ou atraves de um scanner. A digitalizal'ao

manual consiste na operaryao de identificac;:ao de uma isolinha com um valor de cota
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e em aquisic;;ao pero operador par urn processo cnde se segue a linha ao longo do

mapa. Na digitaliz8980 com a usa de scanner, e obtida uma matriz de pontes cnde

podem ser identificadas as isolinhas e as valores de cota. Processos de vetorizac;ao

que sigam uma isolinha, transformam-na em uma sequencia de pontcs com

coordenadas xy de mesmo valor em z, para cada isolinha.

3.4.3 Interpola<;:ao

Segundo (SILVA, 1999), para produzir superficies continuas a partir de dados

pontuais, determinados tratamentos rnatematicos sao necessaries na exportac;ao de

suas caracteristicas naD espaciais, para ah~m de sua area de abrangencia. Quando

da implementac;ao de tais procedimentos, e importante selecionar metodos

adequadas de interpolac;ao. Interpolac;ao corresponde ao processo que determina a

valor de uma func;ao matematica (z=f(x,y)) num ponto interno de um intervalo, a

partir dos valores da func;ac dos pontcs mais proximos de um determinado intervalo.

A escolha de urn determinado metodo de interpolaC;Bo e urna decorrencia da

disposiC;BO geografica dos pontos e da utilizaC;Bo de criterios estatisticos. Entre as

principais metodos de interpolaC;Bo sao: vizinho mais proximo, media ponderada

(inverso da distimcia e inverso do quadrada da dislancia) e triangulaC;Bo de

Oelaunay.

Para que seja possivel dar continuidade a pesquisa, deve~se entender antes a

conceito da distancia Euclidiana (UFRJ, 2004). Num sistema de coordenadas

cartesianas, a funC;ao que usualmente emprega~se para medir a distancia entre dais

pontos "P1" e "P2·· de coordenadas (xl,yl) e (x2,y2), respectivamente, e dada pela

formula:

d(P I P2)=d((xlyl \(x2,y2» ~~(x2-x I)'+(y2-yl)'
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Essa formula e uma decorrencia do Teorema de Pitagoras da Geometria

Euclidiana Plana e, par isse, e chamada de Distancia Euclidiana.

Vizinho mais proximo:

o metodo do vizinho mais pr6ximo calcula a func;:ao de distribuic;:ao

cumulativa, baseado nas distancias entre eventos em uma regiao de analise. Este

interpolador e utilizado quando se deseja manter as valores de cota (z=f(x,Y)) de

uma determinada regiao amostral sem gerar valores intermediarios, preservando

valores de cotas jil determinados pela regiao.

Para cada ponto (X,Y) , cnde se deseja determinar 0 valor de Z, atribui-se a

cota da amostra, cujo calculo da distancia euclidiana entre esse ponto e 0 ponto

amostrado seja menor, como mostracto na figura 12. Tem-se tres pontos amostrados

P1, P2, P3, e deseja-se saber a cota (z) de PN. Calcula-se a distancia euclidiana de

PN com P1, P2 e P3 e a distancia entre eles que for menor, atribui-se a cota ao PN.

No caso da figura 12, entao a cota de PN sera igual a "10", po is sera a mesma de

Pl, por ser a distancia euclidiana menor. (SPRING, 2003)

FIGURA 12: Interpolac;ao por vizinho mais proximo - 2003

Distancia Euclidiana

p
•

p 10
.~ FD P
p 8---@

01<02
D1<03

VALORES DEZ

ZP1·l0
ZP2=20
ZP3=08
ZPN=10

X
FONTE: SPRING
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Media Ponderada (lnverso da Distancia e Inverso do Quadrado da Distancia:

Este interpolador produz resultados intermediarios entre 0 interpolador vizinho

mais pr6ximo e as interpol adores mais sofisticados, com tempo de processamento

bem menor.

Oemonstra9ao do calculo:

W(X,Y) = (1Id)U

(~ W(x,y)*z
J(x,y) - ("" )LI W(x,y

Onde:

d = distancia euclidiana do ponto interpolante ao vizinho i;

W(X,Y) = fun,ao de pondera,ao;

u = 1 pI inversQ da distancia;

u = 2 pI inverse do quadrado da dislancia;

l(x,Y) - fun,ao de interpola,ao.

E considerado que 0 valor de Z a ser descoberto do elemento da

amostragem, e igual a media aritmetica dos valores de cota das 8 amostras vizinhas.

Trianqulacao de Delaunay

Em (SILVA, 1999) a triangula,ao de Delaunay e descrito como um metodo de

interpola9ao exata, muito eficiente para expressar relevos acentuados e baseia-se

em um algoritmo que cria triangulos atraves da ligac;ao dos pontos. Cada triimgulo

define um plano e 0 valor do atributo de determinado ponto no interior do triangulo e

obtido a partir de simples calculos, como mostra a figura 13. E 0 processo pelo qual

o conjunto de vertices resultante possui a propriedade de que nenhum vertice desse
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conjunto esta no interior da circunferencia que passa pelos tres v"ertices de urn

triangulo no" triangula,ao. A triangula,ao de Delaunay apresenta as melhares

resultados quando 0 numero de pontcs envolvidos S8 situa entre 200 a 1000.

FIGURA 13: Triangula(:§o de Delaunay - 1999

x y Z

2 2 25

5 3 36

3 4 32

6 5 39

4 6 46

4 3 ?

FONTE: SILVA (adaplado).

25-a+2b+2c

32=a+3b+4c

36=a+5b+3c
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4 INTERACAo HUMANO-COMPUTADOR

o desenvolvimento de uma interface de uma aplicac;ao computacional e de

fundamental importancia para que as usuarios tenham acesso as fun((oes da

aplicayao. A lnterac;ao Humano-Computador (tHe) tem como objetivo fornecer aos

seus pesquisadores e desenvolvedores de sistemas "explicaC;6es e previs6es para

fen6menos de interac;ao u5uario-sistema e resultados praticos para 0 design da

interface de usuario" Souza (1999). Fatores de satisfayao subjeliva, de eficie!ncia, de

seguranc;a, de custo de treinamento, de retorno de investimento, todos, depend em

de urn born design de interface. Esta parte do trabalho descreve 0 processo de

design de interfaces. Tambem apresenta modelos e tecnicas utilizados na analise e

modelagem de usuaries, tarefas e comunicac;ao.

IHe e urna area multidisciplinar, que envolve disciplinas como: Ciencia da

Computac;ao; Psicologia Cognitiva; Psicologia Social e Organizacional; Ergonomia

ou Fatores Humanos; LingUistica; Inteligencia Artificial; Filosofia, Sociologia e

Antropologia; Engenharia e Design.

Dentro do contexto de IHC sao considerados quatro elementos basicos: 0

sistema, os usuarios, os desenvolvedores e 0 ambients de usc (dominio de

aplicac;ao). Estes elementos estao envolvides em dais processes impertantes: a

interac;(ao usuario-sistema e 0 desenvolvimento do sistema. 0 enfaque de estudo

destes elementos e aplicado ao desenvolvimento de modelos de interfaces e do

precesso de interac;(ao usuario-sistema para desenvolver modelos abstrates do

processo de interac;(ao compatfveis cem as capacidades e limitac;(oes fisicas e

cognitivas dos usuaries.

o sistema a ser desenvolvido deve satisfazer as necessidades de

usabilidade, aplicabilldade e comunicabilidade dos usuarios. A utilizac;(ao de IHC
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proporciona desenvolver urn modela teerica de desempenho e cogniyao humanos,

bem como tecnicas efetivas para avaliar a usabilidade. Ah~m da usabilidade, a

aplicayao deve buscar atingir aplicabilidade e comunicabilidade, oferecendo ao

usuario artefatos faceis de usar, aplicar e comunicar.

4.1 Interface e Intera9iio

Geralmente 0 termo interface e aplicado aquilo que interliga dais sistemas,

podendo ser considerada urn sistema de comunic8\=8o. Considera-se uma Interac;:ao

Humano-Computador, 0 combinado de software e hardware necessaria para

viabilizar e facilitar as processes de comunica<;:ao entre 0 usuario e a aplicac;:ao. A

interface entre usuaries e sistemas computacionais diferencia-se das interfaces de

maquinas convencionais por exigir dos usuarios um maior esfor<;o cognitiv~ em

atividades de interpreta<;8o e expressao das informa<;oes que 0 sistema processa

Souza (1999).

Moran, citado em Souza (1999), propos uma das defini<;oes mais estaveis de

interface, dizendo que "a interface de usuario deve ser entendida como sendo a

parte de um sistema computacional com a qual uma pessoa entra em contato fisica,

perceptiva e conceitualmente". Esta defini<;ao de Moran caracteriza uma perspectiva

para a interface de usuario como tendo um componente fisico, que 0 usuario

percebe e manipula, e outro conceitual, que a usuario interpreta, processa e

raciocina.

Os componentes de hardware da interface compreendem os dispositivos com

os quais os usuarios realizam as atividades motoras e perceptivas. Entre eles estao

a tela, 0 teclado, 0 mouse e varios outros. 0 software da interface e a parte do

sistema que implementa os processos computacionais necessarios para controle
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dos dispositivos de hardware, para construir dispositivos virtuais (as widgets), para

gerar as diversos sfmboJos e mensagens que representam as informayoes do

sistema, e para interpretar as comandos dos usuarios.

Outra caracteristica de uma interface e a revela980 das affordances do

sistema. Affordance e urn termo que S8 refere as propriedades percebidas e reais de

urn artefato, em particular as propriedades fundamentais que determinam como este

artefata pode ser utilizado. Segundo Norman, em Souza (1999), as affordances

fornecem fortes pistas ou indica90es quanta a operagao de artefatos; e quando S8

tira proveito del as, 0 usuario sa be exatamente 0 que fazer 56 olhando para 0

artefato. Par exempla, a affordance de urn botao e que S8 pressione, de urn

interruptor, que se comute, e assim por diante.

A interaciio e um processo que engloba as a,ees do usuario sobre a interface

de um sistema, e suas interpreta!yoes sobre as respostas reveladas por esta

interface (Figura 14) (SOUZA, 1999).

FIGURA 14: Pracesso de intera,iio humano-computador - 1999

Usuario

FONTE: SOUZA (Adaptado).
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4.2 Usabilidade

A usabilidade de urn sistema esta diretamente referenciada a qualidade da

intera<;ao de sistemas com as usuarios e depende de varies aspectos, como:

(SOUZA, 1999)

• FaciHdade de aprendizado: tempo e esforc;o dos usuarios para atingirem um

determinado nivel de desempenho no sistema;

• Facilidade de uso: avaliar a esforc;o fisica e cognitiv~ do usuario durante a

processo de interac;ao, medindo a velocidade e 0 numero de erros carnetidos

durante a execu<;ao de uma determinada tarefa;

• Satisfacao do usuario: avaliar S9 0 usuario 905ta de trabalhar com a sistema;

• Flexibilidade: avalia a possibilidade de 0 usuario acrescentar e modificar as

fun90es e 0 ambiente inicials do sistema. Assim, este tater mede tambem a

capacidade do usuario utilizar 0 sistema de maneira inteligente e criativa,

realizando novas tarefas que nao estavam previstas pel os desenvolvedores;

Produtividade: se 0 uso do sistema permite ao usuario ser mais produtivo do

que seria se nao 0 utilizasse.

4.3 Comunicabilidade

Para que a comunica9<30 entre duas pessoas aconte9a, e preciso que 0

emissor da mensagem a expresse em um c6digo que tanto ele, quanto 0 receptor

conhe9am. Cad a mensagem pode ser formada p~r um ou mais signos. Assim que 0

receptor recebe a mensa gem, ele gera uma ideia daquilo que 0 emissor quis dizer e

inicia 0 seu processo de compreensao.
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A comunicabilidade de urn sistema e a sua propriedade de transmitir 80

usuario de forma eficaz e eficiente as inten90es e principios de intera9E10 que

guiaram 0 seu design. 0 objetivo da cornunicabilidade em IHe e permitir que 0

usuario, atraves da sua intera9ao com a aplic8gao, seja capaz de compreender as

premissas, inten~6es e decis6es tomadas pelo projetista durante 0 proeesso de

design. Quanta maior 0 conhecimento do usuario da 16gica do designer embutida na

aplicagao, maiores suas chances de conseguir fazer urn usc criativo, eficiente e

produtivo da aplicagao.

Junto com a usabilidade. a comunicabilidade pretende aumentar a

aplicabilidade de software (SOUZA, 1999). Para ilustrar, a figura 15 mostra uma

interface de alta comunicabilidade, a de urn software para tacar CDs. Atraves da

analogia com urn 0 aparelho de tacar CDs esta interface comunica de forma efetiva

como os usuarios devem interagir para tocarem seus CDs no computador.

FIGURA 15: Exemplo de alta eomunicabilidade: interface de software para toear CDs

-1999.

FONTE: SOUZA (adaplado).

Para contrastar, a figura 16 mostra uma interface de baixa comunicabilidade.

o usuario de um sistema Microsoft Windows 9x1NT executa a aplica-;ao Find

(Localizar) para procurar um eomputador e fornece 0 nome 'LlNX' 0 computador

nao e encontrado, e uma mensagem com esta informa.;;ao aparece para 0 usuario
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na barra de status na borda inferior da janela. 0 uSu(3rio analisando a interface

percebe que a OP9iio de menu Edit (Editar) esta disponivel, assim como 0 item Undo

(Oesfaz). No entanto, 0 usuario nao sa be 0 que pode ser desfeito, uma vez que a

unica coisa feita foi uma busca sem sucesso. Ao ativar 0 item Undo, 0 usuario entaD

recebe uma mensagem informando que 0 arquivo nao pode ser removido. Neste

momento, 0 usuario nao tern como saber a que 0 sistema se refere, pois 0 seu

discurso, claramente nao esta relacionado com a tarefa em questao.

FIGURA 16: Exemplo de baixa comunicabilidade: interface do software de

localiza9iio de computadores e arquivos no Windows 95 - 1999.

1BusCH computadol'" chamado L1NX.

2 Nao fol encontrado.

I'"==;"...~
, ~.'::e__ "·1
----- 0 >-""" .••~ ••,,~ I

<§)
4 N:io roi passivel remover arqulvo?l?

eeH'

FONTE: SOUZA.

4.4 Estilos de Interagao

Estilo de interacao e um termo generico que inclui todas as formas como os

usuarios se comunicam ou interagem com sistemas computacionais. Destacam-se:
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lingua gem natural, linguagens de comando, menus, WIMP (Windows, Icons, Menus

and POinters) preenchimento de formulario e manipula930 direta. GarCia (2000)

Ah§rn do estilo de interac;ao, a paradigma de interac8.o tambem determina

como urn usuario interage com a sistema. Urn paradigma de intera9ao indica a

ordem em que as elementos envolvidos em uma opera9ao s~o selecionados au

acionados pelo usuario. Este paradigma po de ser 8crc3o+objeto au objeto+8crao. No

primeiro casa, 0 usuario tipicamente seleciona a operacr8o a ser realizada, e em

seguida 0 objeto sabre 0 qual deve atuar. No segundo casa, 0 usuario seleciona

inicialmente 0 objeto, e em seguida a operacrao que deseja realizar sabre ele.

Em termos gerais, naD ha urn unico estilo melhor do que os outros

absolutamente. Pode-se combinar varios estilos de interac;ao, apoiado nas diretrizes

(descritas no item 5.4) em conjunto com os parametros resultantes da modelagem

do usuario e das taretas.

4.4.1 Linguagem Natural

Algumas aplicac;6es permitem ao usuario se expressar em linguagem natural,

ou seja, utilizando a lingua com que ele se comunica com outros seres humanos,

seja portugues, ingles, frances, ou outra qualquer.

A interac;ao em linguagem natural e bastante atrativa para usuario com pouco

ou nenhum conhecimento em computac;ao. Entretanto, ela nao se aplica a todos os

tipos de sistemas. Sistemas de consulta a informac;6es e sistemas base ados em

conhecimento sao exemplos onde a utmzac;ao de interfaces em linguagem natural e

bastante interessante. No primeiro caso, por possibilitar que usuario nao

especialistas possam tazer consultas em sua pr6pria lingua. No segundo caso, para



46

que a sistema gere explica96es a partir da sua base de conhecimento, urna vez que

a linguagem natural e expressiva 0 suficiente para a descrj(;ao do raciocinio artificial

do programa, 0 que naD seria passivel com Qutros estilos de intera98o. (SOUZA,

1999)

Algumas vantagens e desvantagens da Linguagem Natural:

Vantagens:

• Elimina necessidade de aprender sintaxe;

• Diminui distancia homem-maquina atraves do usa de c6digo familiar;

Desvantagens:

• Linguagem natural pade ser ambigua;

Disparidade entre competencia lingOistica do usuario e do sistema e

intransponivel:

• Contexto naD fica naturalmente aparente.

4.4.2 Linguagem de Comando

As interfaces baseadas em linguagens de comandos proporcionam ao usuario

a possibilidade de enviar instruc;oes diretamente ao sistema atraves de comandos

especificos. as comandos podem ser compostos por teclas de func;oes, por um

unico caractere, por abreviac;oes curtas, palavras inteiras ou uma combinaC;8o de

tectas e caracteres. (SOUZA, 1999)

As Ilnguagens de comandos podem ser consideradas poderosas por

oferecerem acesso direto a funcionalidade do sistema e por permitirem maior

iniciativa do usuario e maior flexibilidade na construC;8o dos comandos atraves da

varia980 de parametros e combinac;~o de palavras e sentenc;as. Contudo, este poder
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e flexibilidade implicam uma maior dificuldade dos iniciantes em aprender e utilizar 0

sistema. Os comandos e a sintaxe da linguagem precisam ser relembrados e erras

de digita<;ao sao comuns mesma nos mais experientes. A falta de padroniz8gElo nos

diversos sistemas e urn fator importante na dificuldade de utiliz8g80 deste estilo.

Usuarios especialistas, no entanto, conseguem maior controle do sistema e

(GARCIA,2000).

produtividade at raves de interfaces baseadas em linguagens de comandos.

l!i'd@WWWb

FIGURA 17: Exemplo de interface no estilo de linguagem de comando - 1999.
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ProjetoNec -u95. doc
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mail
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-rtl-r--,"-- 1 jail" JU"of 38 Jun 12 15:21 chi98-escolhas%
costeira:/home/jair%rm arq
.-m: remoue arq (yIn)? y
costeira :/home/ jair%

FONTE: SOUZA (adaptado).

A Linguagem de Comandos possui vantagens e desvantagens como: (GARCIA,

2000)

Vanta gens:

• Flexibilidade;

• Permite iniciativa do usuario;
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• Maior poder a usuarios experientes;

• Rapido para execu<;ao de tarefas.

Desvantagens:

• Requer treino substancial;

• Requer memorizar;flo de camandos;

• Dificulta retenr;80 de informaC;8o;

• Tratamento de erros pobre.

4.4.3 Menus

Urn menu e urn conjunto de opc;6es apresentadas na tela, no qual a sele~o

de uma au mais opr;6es resulla em uma mudanr;a no estado da interface. Neste

estilo de intera<;ao os usuarios nao precisam lembrar 0 item que desejam, apenas

reconhece-Io. Para que esle estilo de interayao seja eficiente, partanta, os itens de

menu devem ser auto-explicativos. (SOUZA, 1999)

FIGURA 18: Exemplo de menu (interface do MS-Word) -1999

ArQuilio g,ditar E~bir Inserir Eormatar Ferram.ent"s Tab.ela J.anela Aj!.Lda

D f2; ....,QesFazer Digita~So Ctfi+Z

-L-- ("":0B.efazerUmpar Ctr1+R

~CQ.tar Ctr!+V

Col~respecial ...

LiffiPar Del

2clecionar tudo Ctrl+T

1M! L.ocalizar ... Ctrl+L

S!!bstituir ... Cttl+U

!rpara ... Ori+y

FONTE: SOUZA (adaptado).
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Os menus podem $€r de seleC;8o simples au multipla, e podem ser utilizados

para configurar um para metro au disparar uma operaC;;ao. Um menu de selec;;ao

simples pode tomar a forma de urn grupo de bot6es de opc;ao, au radio buttons. Ja

um menu de seleC;;8omultipla pode ser representado par urn grupo de bot6es de

5e1998o, au check boxes.

Quando 0 numera de OP90es toma~se muito grande, tem-se a preferencia par

listas, de seleC;8o simples au multi pia. A desvantagem da interaC;80 par menus e que

estes ocupam muito espaC;;ona tela.

Existern diversas tecnicas para se agrupar e apresentar as OP90es de menus.

A mais comum e a categoriz8C;a.o hien3.rquica das OP90es, na qual deve-se tamar

cuidado para a selec;ao dos names dos grupos e de cada oP980, para que reflitam

as metas e tarefas do usuario. Um menu hierarquico pode ocorrer na forma de uma

sequencia de telas, ou como um menu pull-down. Em um menu pull-down, 0 menu

surge ao se clicar em seu titulo, e desaparece assim que se seleciona uma das

oPl'oes, conforme Figura 18. Garcia (2000)

Relayao de vantagens e desvantagens:

Vantagens:

• Encurta treinamento;

• Reduz necessidade de memorizayf3o;

• Reduz necessidade de digitayf3o;

Estrutura a atividade de tomada de decisf3o;

• Suporta tratamento de erro facilmente.

Desvantagens:

• Excesso de menus toma-se cansativo;

• Requer muito espayo na tela;
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• Requer rapidez de exibic;ao.

4.4.4 WIMP (Windows, Icons, Menus, and Pointers)

o estilo de intera,ao WIMP, um acranimo em ingles para Janelas, icones,

Menus e Apontadores, permite a interat;:ao atraves de componentes de interayao

virtuais denominados widgets. Este estilo e implementado com 0 auxilio das

tecnologias de interfaces graficas, que proporcionam 0 desenho de janelas e 0

contrale de entrada atraves do teclado e do mouse em cada urna destas janelas.

Os softwares de interface que implementam estes estilos permitem a

construy80 de ieones que permite a interayao atraves do mouse, comportando-se

como dispositivos virtuais de interal(ao.

WIMP naD deve ser considerado urn unico estilo, mas a jun~o de urna

tecnologia de hardware e software, associada aos conceitos de janelas e de widgets

que permitem a implementa<;:80 de varios estilos. Nas interfaces WIMP e possivel

encontrar os estilos de menus, manipulac;ao direta, preenchimento de forrnulario e

lingua gem de cornandos. WIMP pode ser considerado urn estilo ou urn framework de

interface apoiado pela tecnologia de interfaces graficas (GUI - Graphical User

Interfaces). A Figura 19 apresenta urna tela de aplicac;c3.ono estilo WIMP.
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FIGURA19:Tela de umaaplica~aono eslilo WIMP -1999.
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Oc__ ~ 1OOO.!!l0Ullasocupao;Gnniiollspecmeadlls""tenartl""'.

FONTE: SOUZA (adaptado).

4.4.5 Preenchimento de Formularios

Interfaces no estilo de preenchimento de formuLario sao utilizadas

principalmenle para entrada de dados em sistemas de informa~ao. Uma tela de

preenchimento de formulario lembra um formulario em papel. 0 layout de um

formulario com frequencia e semelhante a urn formulario impressa que 0 usuario

utilizava antes da implantac;.3o do sistema, facilitando seu aprendizado.

Este estilo de intera~ao e utiI quando diferentes categorias de informa~ao

devem ser fornecidas ao sistema, principalmente quando os mesmas tipos de dados

devem ser digitados repetidamente, como em cadastros, contrale de vendas e

estoque, entre outros. (SOUZA,1999).
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FIGURA 20: Exemplo de formulario (interface MS-Word) - 2000.

Geral Resumo IEst.xfstiCas I ConteUdo I PersoMlizar I
Titulo: Irntera~ao Humano-Computador

A~sunto:

Altor: [RodrigoHamannIMarcelode Barros

!:3.erente:

C~tegoria:

e.ala"ras-ch~e:

CQ.mentarlos:

Ilasedo
hyperlink:

Modelo: Normal.dot

r 5al~ar vjsualiza~aoda frgura

FONTE: GARCIA (adaptado).

Estas interfaces sao, em geral, faceis de aprender. Para isto, devem deixar

claro 0 tipo de dado que pode entrar em cada campo, facilitar a corre~ao de erros de

digita~ao e a verifica~ao dos dados digitados atraves de tecnicas como digitos

verificadores e totalizac;aode val ores. Os aspectos principais que vao infiuenciar na

usabilidade do sistema sao a produtividade do usuaria, a sua satisfag80 e 0 esforgo

fisico provocado pelo sistema, uma vez que estes sistemas sao projetados para que

as usuarios fornec;amurn grande numero de dados ao longo de urn dia de trabalho.

Estas interfaces experimentaram uma popularizat;80 importante nas aplicat;oes de

Internet, atraves de formularios em HTML (HyperTex Markup Language ou em

portugues Linguagem de Marca~ao Hypertexto) e scripts. (GARCIA, 2000)
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Vanta gens:

• Simplifica a entrada de dados;

Requer pouco treinamento;

Exibe contexto na entrada de dados.

Desvantagens:

• Consume muito e5pa~o na tela.

4.4.6 Manipula9'io Direta

Interfaces de manipulayao direta sao aquelas que permitem ao usuario agir

diretamente sabre as objetos da aplica<;ao (dados au representa<;oes de objetos do

dominic) sem a necessidade de comandos de uma linguagem especifica. Neste tipo

de interiace, as comandos sao ac;6es baseadas numa anal09ia entre a cursor e a

mao, e as representac;:6es graficas e as objetos do dominic. Na interaC;80 par

linguagens de comandos a usuario interage indiretamente, atraves de comandos

textuais e names que representem os objetos do sistema.

As interfaces graficas que utilizam meta fora de desktop, proporcionam urn

8stilo no qual os usuarios podem interagir com 0 gerenciador de arquivos do sistema

operacional atraves de manipula<;:ao de icones que representam arquivos, diret6rios,

discos e outros eomponentes eomputaeionais. 0 usuario interage com ieones,

utilizando 0 mouse ou outro dispositivo equivalente, atraves de a<;:oesdo tipo cliear,

arrastar, etc. (SOUZA, 1999).
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FIGURA 21: Exemplo de manipula9ao direla (Interface Windows®) -1999 .
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FONTE: SOUZA (adapt ado).

Vantagens:

Rela9ao de vantagens e desvantagens: (GARCIA, 2000).

• Facilidade de aprendizado:

• Objeto de interesse e tarefa representado visual mente;

• Preven980 de arras;

• Encoraja explorac;ao do ambiente;

Desvantagens:

• Sensa9ao de envolvimento e satisfa9ao;

• Requer facilidades graficas;

• E dependente de cultura;
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Nao acomoda certes tipos de aspectos do objeto. Modificac;oes feitas no

conteCldo, propriedades internas (tais como perrnissoes de acesso), nao sao

representada.

4.4.7 Signa

fu9..oQ e qualquer coisa que pede representar algo para alguem sob

determinados aspectos DU capacidades. A ciencia dos signos e a Semiotica. 0 terma

Semiotica S8 originou da raiz grega semeion que signifiea signa e tern par objetivo 0

exame dos mod os de constitui~o de todo e qualquer fenomeno como fenOmeno de

produc;ao de significac;8.o e sentido.

A quanti dade de 5;9n05 na interface influencia 0 tempo requerido para

processamento humano, enquanto que a tipo de signa ateta as especies de

processos envolvidos. Esta analise baseia-s8 na tipologia de sign as baseados no

computador, de Andersen e no framework de Familant e Detweiler, em Sauza

(1999), que permite certo grau de inferencia sabre a interpretabilidade dos signos na

interface.

Os signos baseadas em computador se classificam em seis diferentes tipos,

com base em suas caracteristicas transientes, permanentes e de manuseio. Urn

signo passui caracteristicas de manuseio quando ele permite uma a980 do usuario

sabre si e esta a9aO tern algum significado para a interface. Urn signa possui

caracteristicas transientes quanda apresenta propriedades que padem ser alteradas.

Urn signa possui caracteristicas permanentes quando uma au mais de suas

propriedades nao se alteram aa langa da vida da signa. Para exemplificar pade-se

observar estas caracteristicas em um signa camo um batao, que pade ser

pressionado (caracterfstica de manuseia), passui uma forma e um texto explicativo
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(caracteristicas permanentes) e a propriedade cor que mud a identificando se 0

mesma esta pressionado au nao (caracteristica transiente).

Com base nas caracteristicas dos signos, a tipolagia e composta de signos

dos tipas: interativo, atar, controlador, objeto, layout e fantasma.

o signa interativQ dispara a«oes em resposta a interaC;:80 do usuario. Em

geral, tais signos mudam aspectos transientes em si pr6prios e em Qutros signos.

Esse comportamento e fundamental para feedback ao usuario da ac;:ao sen do

realizada. Urn exemple simples de signa interativo e 0 batao nas interfaces. 0 signa

batao passui a caracteristica de manuseio ilustrada pela 8((8.0 do usuario de clicar

sabre ele e, em conseqO~ncia, ter uma 898.0 disparada. (SOUZA, 1999)

Signos Atores sao aqueles que podem modificar sua POSi\=80e/ou forma na

tela e influenciar outros signos, mas nao podem ser influenciados diretamente pelo

usuario. Eles podem adaptar seus comportamentos de acordo com a maneira com

que a usuario manipula os signos interativos. Como exemplo pode-se citar as barras

indicativas de progresso (progress bar) encontradas na maioria das interfaces

desktop. Suas caracteristicas transientes de forma e cor ilustrarn a evolu\=ao da

execu\=ao do programa.

Signos Controladores mudam propriedades de outros signos, mas nao

mudam as suas pr6prias. As suas a\=oes sao apresentadas indiretamente pela

influencia que exercem sabre outros signos. Seus aspectos permanentes pod em

sempre ser vistas, mas as ayoes associadas a eles somente sao percebidas atraves

de aspectos transientes de outros signos. As bordas de janelas podem ser

exemplificadas como signos controladores, visto que, quando atinge as bordas, a

cursor lem sua forma allerada. (SOUZA, 1999)
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8i9n05 Objetos passu em aspectos transientes e permanentes, mas nao

aspectos de manuseio. Nao exercem influemcia mas podem ser influenciados par

Qutros 5ign05. Ex: a texto em urn editor de texto pode ter suas caracteristicas

alteradas (fonte, cor). mas nao dispara a<;:oes que S8 refletem em outros 5ign05.

5i9n05 Layout nao possuem aspectos transientes e de manuseio. Servem

como decora<;:c3o,uma vez que 56 possuem aspectos permanentes. Exemplo: figura

de fundo na tela.

5i9n05 Fantasma sao aqueles que naD possuem aspectos permanentes,

transientes e de manipula<;:ao. No entanto, exercem influencia no comportamento de

outros 5ign05. Ex: em jogos, armadllhas invisiveis tern sua existencia reconhecida

pelo comportamento de outros signos.

o fator de interpretabilidade do signo pode ser analisado atraves de um

framework sugerido por Familant e Detweiler em Souza (1999), que define relac;oes

signicas entre 0 "sinal" (informaC;80 comunicativa codificada no signo) e seu

"referente~ no mundo real. Como exemplo pode-se citar a pincel em software de

desenho, que tem como "sinal~ 0 conjunto de pixels na tela e, como "referente" no

mundo real, 0 pineel propriamente dito. Para Familant e Detweiler, em Souza (1999),

um signa e uma relaC;8o entre 0 sinal e 0 referente, para um interprete.

Uma relac;ao signica pode ser entendida como urn mapeamento entre as

caracteristicas do sinal e do referente, e este mapeamento pode ser definido como

iconico ou simb6lico. Em um relacionamento iconico, 0 conjunto de propriedades do

sinal tern elementos comuns ao conjunto de propriedades do referente. Em urn

relacionamento simb6lico, qualquer similaridade entre 0 sinal e seu referente e

acid ental.
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Existem dais tipos de referencias: direta e indireta. Referencia direta aconteee

quando ha samente urn referente envolvida: 0 referente do signa e este, neste casa,

coincide com 0 referente denotativo. Referencia indireta acontece quando ha pelo

menos dois referentes envolvidos (do signo e denotativo). (SOUZA, 1999).

4.4.8 Metafora

Conforme definictao da Lingua Portuguesa, metafora e a figura que consiste

na substitui<;:ao de uma palavra por Dutra em virtude de certa relayao de

semelhan,a. (BUENO, 2000)

o sistema de c6digos expressivos do usuario quando interage com um

sistema computacional e bastante simples (recurses do mouse), sua capacidade

expressiva depende em grande parte da utiliza<;:ao de metaforas no ambiente de

interac;:ao. Na Manipula<;ao Oireta as processos analogicos sao utilizados em larga

escala, de tal forma que a analise do sistema de codigos expressivos do usuario nao

pode serfeita desconsiderando a presen,a das metaforas. (MARTINS, 1998)

A principal metafora implicita na Manipula9ao Direta e a uti1iza9ao do mouse

como uma extensao da mao do usuario. Quando 0 usuario aponta urn objeto na tela,

posicionando 0 cursor atraves do mouse, a analogia e de que ele estaria apontando

com a proprio dedo. Par exemplo, se a usuario deseja desenhar um segmento de

reta na tela, e para isto ele clica dois pontos correspondentes aos pontos inicial e

final do segmento, a analogia e de que ele esta apontando as pontos com 0 proprio

dedo. De modo geral, a utiliza9ao de metaforas permite que uma quantidade menor

de informa9ao precise estar explicita. Quando 0 usuario captura a metafora utilizada,

de forma consciente ou intuitiva ele transporta sua experiencia em ambiente normal

para 0 agente da comunica9ao, executando a manipula9ao naturalmente, como se 0

mouse fosse de fato uma extensao de sua mao.
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Tendo sido apresentados as conceitos de interface do usuario, dos signos e

das metaforas presentes na interface, assim como dos estilos com as quais as

usuarios interagem com a sistema, na seqOencia serao apresentados as fatores que

medem sua facilidade de usa, eficiemcia de comunic8c;ao, produtividade e satisfay80

do usuario. Estes fatores sao a Usabilidade, a Comunicabilidade e a Funcionalidade

que, conforme objetivos de IHe, devem estar presentes nas interfaces projetadas

pelo designer.

4.5 Engenharia Cognitiva

A Engenharia Cognitiva e a utiliz8c;ao do design centrado no u5uario. 0

designer inicialmente cria 0 seu modelo mental do sistema, chamado modelo de

design, com base nos modelos de usuario e tarefa. 0 modele implementado deste

modelo de design e a imagem do sistema. 0 usuario entao interage com esta

imagem do sistema e cria seu modelo mental da aplicac;::ao, chamado de modelo do

usuario. Este modelo mental e que permite ao usuario formular suas intenc;::6es e

objetivos em termos de comandos e func;::6esdo sistema.

A estrategia das abordagens cognitivas para 0 apoio ao design de sistemas

interativos consiste na elaborac;::ao de model os cognitivos genericos que permitam

aos designers entenderem os processos cognitivos human os utilizados na interac;::ao

e realizar experimentos ou previs6es com estes modelos. A ideia basica e que

model os cognitivos que descrevem os processos e estruturas mentais (e.g.

recorda~o, interpretac;:ao, planejamento e aprendizado) podem indicar para

pesquisadores e projetistas quais as propriedades que os modelos de interac;::ao

devem ter de maneira que a interac;:ao possa ser desempenhada mais facilmente

pelos usuarios. Como estas abordagens adotam uma perspectiva centrada nos
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aspectos cognitivos do usuario, a design feito com base neras e chamado de design

de sistemas centrado no usuario (User Centered System Design - UCSD). Souza

(1999). A Figura 22 mostra 0 processo de design na abordagem da Engenharia

Cognitiva.

FIGURA 22: Modelo de intera<;aoda Engenharia Cognitiva -1999.

modele de tarefas modele de
design

designer imagem do
sistema usuario

FONTE: SOUZA adaptado.

A teori8 da a~o define que a interac;ao usuario-sistema e desempenhada num ciclo-

de-a,ao com seis etapas e dois "golfos" a serem atravessados. Um deles e 0 golfo

da execuc;ao e envolve as eta pas de formulac;ao da meta, especific8C;80 da

seqOencia de 8c;oes e atividade ffsica de execuc;8o. 0 Dutro e a golfo da avaliac;ao e

deve ser atravessado pelas etapas de percepc;ao, interpretaC;80 e avaliaC;3o da meta

(ver Figura 23).

Assim que 0 sistema executa a 89.30 definida pelo usuario inicia-se 0 golfo de

avalia<;ao.A primeira etapa da travessia deste golfo e a percep,ao do usuario do

novo estado em que 0 sistema S8 encontra. 0 usuario entao interpreta este novo
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estado e 0 avalia de acordo com a sua meta inicial. Com base nesta ava1iat;80 0

usuario prossegue para definir sua proxima 8980. E importante notar que, sa 0

usuario nao perceber que 0 sistema mudou de estado atraves de uma sinaliz8980

clara, ale possivelmente interpretara que nada ocorreu e que a sua meta inicial nao

foi atingida.

FIGURA 23: Etapas de a~ao do usu.irio durante a intera~ao com 0 sistema - 1999.

Golfo de Avalia<;iio

percep~ao I interpretaqaa I ava/iafaa

fl~-.~~
~ I mtera<;ao

especilicaqao da
sequencia de a~oes

larmllfaqaa da
intem;aoexecuryao

Golfo de Execu<;iio
FONTE: SOUZA (adaptado).

4.6 Engenharia Semi6tica

A segunda vertente de IHe, a Engenharia Semi6tica. tern como base teorica a

semi6tica, disciplina que estuda as signos, os sistemas semi6ticos e de

comUniC8y2l0, bern como as processos envolvidos na produyao e interpretay80 de

signos. Urn signo e algo que representa alguma coisa para alguem. Por exemplo,

tanto a palavra <cao> em portugues, quanta uma fotografia de urn cao representam
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o animal cachorro, e assirn sao signos de cachorro para falantes da lingua

portuguesa. Nestas abordagens toda aplicay80 computacional e concebida como urn

ato de comunic898o que inclui 0 designer no papsl de emissor de uma mensagem

para os usuarios dos sistemas por ele criados (SOUZA, 1999).

Na Engenharia Semiotica, em particular, a interface de um sistema e vista

como urna mensagem sendo enviada pelo designer ao usuaria. Esta mensagem tem

como objetivo comunicar ao usuario a resposta a duas perguntas fundamentais:

1) Qual a interpretaC;8o do designersobre 0(5) problema(s) do usuario?

2) Como 0 usuario pode interagir com a aplica980 para resolver esta(s)

problema(s)?

o usuario concebe a res posta a estas perguntas a medida que interage com a
aplic8tt80. Assim, esta mensagem e unilateral, uma vez que a usuario recebe a

mensagem concluida e nao pode dar continuidade ao processo de comunicac;ao

naquele mesmo contexto de interac;ao. Alem disso, como esta rnensagem (a

interface) e ela mesma capaz de trocar mensagens com a usuario, ela e urn artefato

de comunicac;ao sabre comunicac;ao, ou rneta·comunicac;ao.

A Figura 24 mostra este processo de cornunicaC;ao entre designer e usuario.

Existem dais pontos que devem ser ressaltados nesta figura. Primeiramente, nota-se

que a interaC;ao usuario-sistema e parte da meta-mensagem do designer para a

usuario, uma vez que e a partir desta meta-mensagem que a usuario aprendera a

interagir com a sistema. Alem disso, para que a comunicaC;ao entre 0 designer e a

usuario tenha sucesso, a modelo conceitual da aplicaC;ao pretendido pelo designer e

a modelo da aplicac;8.o percebido pelo usuario, embora diferentes, devem ser

consistentes entre si.
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FIGURA 24: Ata de comunica<;8o entre designer e usuario. na engenharia semi6tica

-1999.

FONTE: SOUZA (adaplado).

Na abordagem da Engenharia Semi6tica, 0 designer e autor de uma

mensagem 80 usuario, que e transmitida pela interag80 que caracteriza 0 processo

meta comunicativo. Assim, 0 design de interfaces envolve naD apenas a concepg8o

do modele da aplicag8o, mas a comunic8g8o deste de maneira a revelar para 0

u5uario 0 espectro de usabilidade da aplic8gBO. A Engenharia Semi6tica ressalta

ainda que a preseng8 do designer no cenario comunicativo deve ser explicitada e

tornada sensivel para as usuarios para que eles tenham maior chance de entender

as decis6es de design tomadas e a aplicaryao com que estao interagindo, sendo

assim capazes de fazer um uso mais criativo e eficiente desta aplicagao.

A Figura 25 apresenta duas telas de consulta de uma aplica~ao. Eo possivel

observar que a primeira tela (25a) comunica claramente a restrigao da busca a

apenas urn campo, enquanto na segunda (25b) se permite realizar a busca por um

ou mais campos, ao mesmo tempo.
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FIGURA 25: Exemplos de diferentes mensagens para uma tarefa de consulta - 1999.
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FONTE: SOUZA

4.7 Engenharia Semi6tica X Engenharia Cognitiva

Estabelecendo uma reiagao entre as duas vertentes, a Engenharia Cognitiva

se cancentra na segunda etapa do processo de design, au seja, na interac;ao

u5uario-sistema, deixando a etapa designer-sistema em segundo plano. Assim, ela

enfatiz8 0 produto deste processo, que e 0 sistema, e a interpretaC;80 do usuario

deste produto. Dessa forma, a Engenharia Cognitiva da subsidios para se definir a

meta ideal do processo de design, urn produto, cognitivamente adequado para a

populagao de usuarios.

A Engenharia Semi6tica per sua vez, junta estas duas eta pas 80 transferir seu

ponto de vista para urn nivel mais abstrato, no qual 0 designer en via 80 usuario urna

meta-mensagem. Desta forma, a Engenharia Semiotica da urn zoom-out no

processo de design e inclui a Engenharia Cognitiva. Assim, todos os resultados

obtidos na Engenharia Cognitiva continuam sendo validos na Engenharia Semi6tica.

No entanto, a intera9ao usuario-sistema deixa de ser 0 foco da Engenharia
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Semi6tica, dando lugar para a expressao do designer e 0 processo de design como

urn todo. Em Qutras palavras, a Engenharia Semi6tica da subsidios para se definir 0

plano de design, urn processo semioticamente coeso e consistente, levando com

seguranc;a a mensagem do produtor (designer) ao consumidor (uswirio). A Figura 26

mostra a rela,ao entre as Engenharias Semi6tica e Cognitiva. (SOUZA, 1999)

FIGURA 26: Rela,ao entre Engenharia Cognitiva e Engenharia Semi6tica - 1999.

Engenharia Cognitiva

Engenharia Semiotica

contexto

FONTE: SOUZA (adaplado).
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5 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE INTERFACES

Design e a atividade intelectual de conceber e descrever urn produto a partir

dos requisitos de seus patenciais usuarios. Esta atividade requer tecnicas e

ferramentas adequadas, aliadas a criatividade, ao talento e a eXperiElncia do

designer.(SOUZA, 1999)

A interface e respons8vel par fazer 0 usuario ter condic;oes de interagir com a

funcionalidade do sistema. (SOUZA, 1999)

o processo de design de interfaces inicia-se com a analise de usuarios e

taretas (que constitui a analise de requisitos) e deve ser conduzido num processo

cfclico au iterativo no qual cada passo apresenta evoluc;oes a partir da etapa

anterior. Cada cicio envolve a especific8C;80 da funcionalidade e do modele de

intera9ao, a prototipa9ao de interfaces (que possibilite a intera9ao de accrdo como 0

modele especificado) e a sua avaliayao junto aos usuarios. A partir desta avaliayao

um novo cicio de especific8yao, prototipa<;ilo e avaliar;ao deve ser realizado. Este

processo pode ser visualizado na Figura 26. E importante ressaltar que 0 design da

interface pode e deve ser conduzido independentemente da implementar;ao do

software da interface. (SOUZA, 1999)

FIGURA 27: Processo de Design de Interfaces - 1999.

FONTE: SOUZA adaptado.
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5.1 ANALISE E MODELAGEM DE USUARIOS

o objetivo da analise de usuarios e identificar quem sao as usuarios e

caracteriZ3-los, isto e, especificar quais func;5es exercern, quais capacidades

possuem, etc. Podem ser destacados as seguintes fatores de analise de usuarios:

(SOUZA, 1999)

• Papel (au funyao) especifico de cad a u5uario: definido pel as tarefas que ele

realiza;

• Familiaridade com computadores: a grau de conhecimento e capacidade

medida pela proficiemcia no usc de dispositivos de entrada (teclado, mouse,

etc) e pela familiaridade com 0 modele de interayao do ambiente de interface;

• Nivel de conhecimento do dominic da aplica<;clO: urn usuario que nao tern

conhecimento previa do dominic da aplic8<;80 e considerado novato, enquanto

urn usua.rio que conhece nao apenas 0 dominio, mas tambem diferentes

maneiras de realizar as tarefas e considerado especialista;

• FreqOencia de uso da aplica9aO: um usua.rio ocasional nao melhora suas

capacidades com 0 computador ou com a aplica9ao ao longo do tempo, e

pode ate diminui-Ias. Em contra partida, a capacidade de um usua.rio freqOente

aumenta e suas necessidades de ajuda e apoio ao aprendizado diminuem ao

longo do tempo, enquanto a necessidade de interayao mais sofisticada

aumenta;

Contexto s6cio-cultural: ha. urn conjunto de fatores que visam analisar as

diferen9as s6cio-culturais entre os usuarios da aplicayao, tais como problemas

de Ifnguas ou dialetos diferentes e tradiy6es culturais distintas.
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Existem uma serie de procedimentos para a analise de usuarios que, segundo

Lee Souza (1999), pade ser dividida em cinco etapas:

1. Identificar fatores de analise criticos centra is para a aplica<;ao - Nesta etapa,

sao identificados quais dos fatores de analise citados tern importancia para a

aplica<;3o em questao.

2. Explorar Qutros fatores criticos adicionais para a aplica<;8.o - Alem dos fatores

basicos citados acima, pode-s9 considerar Qutros, camo a familiaridade com

algum estilo de interface grafica (Windows, Macintosh, Motif, etc.). Ao

identificar novos fatores criticos para a modelagem de u5uario, e importante

definir tambem quais suas implica<;oes sabre 0 design da interface, au seja,

que aspectos da interface serae influenciades eu determinades para cada

valer definide para estes fateres.

3. Estimar a distribuic;8.o de usuaries para cada fator - Ap6s identificar os fate res

eriticos, deve-se fazer urn levantamente estimade de percentual de usuaries

em cada grupe de fater critiee.

4. Identificar grupes majeritaries de usuaries - Para cada fater e precise

determinar qual a categoria deminante. Desta forma e possivel ter um perfil

de usuarie majeritarie.

5. Analisar a implicac;8.o eeletiva da distribuiyae de usuaries - A distribuic;ae nae

deve ser um fator absoluto e alguns aspectos subjetivos podem ser

eensiderades. Per exemple, em uma aplicac;ae ende a maioria seja experiente

ne usc de cemputadores e no estil0 de interac;ae escelhide, deve-se priorizar
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o acesso rapido as fun96es, e naD ao suporte extensivo ao aprendizado, com

tutoriais detalhados. Contudo, e preciso dar condic;oes para as nallatos S8

tornarem proficientes, com m6dulos au configura90es especiais a eles

dedicadas.

Como resultado da analise de usuario, tern-S8 a indic8930 dos requisitos mais

importantes que devem estar presentes na interface a ser projetada. A partir desta

indica~o, as projetistas pod em tamar decisoes acertadas sabre as caracteristicas

da modelagem da interface.

5.2 ANALISE E MODELAGEM DE TAREFAS

o objetivo da analise de tarefas e fornecer ao designer a vi sao dos usuarios

das tarefas que eles precisam realizar. A modelagem de tarefas consiste em

formaliza-Ias para mapea-Ias na interface grafrca. (SOUZA, 1999)

o levantamento de requisitos sobre as tarefas e os usuarios pode ser melhor

realizado quando os analistas procuram descrever situac;:6es do processo de

trabalho. Essas descric;:oes sao denominadas Cenarios. As tecnicas baseadas em

cenarios consistem de uma cole<;ao de narrativas de situ8yoes no dominio do

problema que permitem a identificac;:ao de componentes de design. Os cenarios

permitem a reorganizac;:ao de componentes e tarefas do dominio, quando novas

tecnologias sao introduzidas, novas tarefas e praticas sao incorporadas enquanto

outras sao eliminadas.

Urn exemplo de tecnica de analise de tarefas utilizando cenarios e 0 metoda

de questionamento sistematico. 0 questionamento sistematico e uma tecnica de

psicQ-lingOistica que permite a psic6logos e linguistas examinar 0 conteudo e a
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estrutura de informac;:oes contidas numa narrativa. Nem todas as informac;oes

integrantes do contexto sao passadas atraves da narrativa. Muitas destas

informac;:6es sao inferidas do conhecimento cultural de cada individuo. Qutras,

entretanto, precis am ser obtidas diretamente na fonte, isto e, junto ao autor da

narrativa.

Sao realizadas diversas quest6es sobre cada componente da narrativa. As

res pastas a estas quest6es servem de ponte entre uma ideia e Qutra, e revelam

novas conexoes cruciais para a entendimento precise da narrativa. A tecnica de

questionamento sistematico pode ser decomposta nos seguintes passos:

1. Gerac;:ao do cenario - As narrativas que comp5em 0 cenario devem ser

escritas pelo especialista no dominio. 0 analista pode motiva-Io fazendo

perguntas como num processo convencional de entrevista.

2. Eiabora9aO da rede de proposi90es - As narrativas devem ser simplificadas e

expressas atraves de proposi90es, como par exemplo, para um dominio de

saque em caixa eletronico: ~cliente insere cartao no caixa eletronico"; ~cliente

pressiona batao de saque rapido~; "cliente digita senha"; ~cliente peg a

dinheiro"; Ucliente retira cartao".

3. Analise - A partir das proposi90es, pode-se determinar 0 periil das tarefas

(a,aes e objetos) e dos usuarios (agentes das ac;6es).

4. Questionamento sistematico - Novas proposi90es podem ser elaboradas

traves de quest6es que sao feitas sabre elementos das proposi96es
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anteriores, nurn processo iterativo. Existem diversos tipos de questoes, dentre

as quais podem ser destacadas:

• Par que.. ? Estas quest6es vis am revelar conseqOencias e causas a

respeito de eventos da narrativa.

Como ...? Estas questoes oferecem maiores detalhes a respeite de

determinados eventos, permitindo determinar sUb-tarefas e maiores

detalhes sobre a intera<;:3o.

• 0 que e ...? Quest6es deste tipo podem ser feitas sabre objetos, e revelam

atributos e hierarquias de objetos.

Entao "is to" e I ocorre "assim"? Perguntas de verifica<;:30 podem ser feitas

para S8 saber S8 as proposic;oes estao sendo entendidas corretamente.

Estas perguntas tern resposta sim au nao.

Existem diverses modelos de tarefas, cada qual com notac;:ao e objetivos

especificos, dentre as quais pod em ser destacados:

• TAG (Task-Action Grammar): gramatica gerativa, on de sao especificadas ac;oes

a partir das tarefas. A tecnica consiste em identificar tarefas simples, representa-

las de forma categorizada e atraves de regras de produ<;ao. Esta nota<;ao

permite tratar diversos tipos de consistencia, a nivel sintatico e semantico.

• UAN (User Action Notation): utilizado principalmente para interfaces de

manipulayao direta, on de representa aspectos do comportamento do sistema do

ponto de vista do usuario, ou seja, que tarefas e a96es 0 usuario realiza na

interface. Este modelo associa as a90es do usuario ao feedback do sistema, ao

estado do sistema e ao mOdelo computacional da aplica9ao.
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• GOMS (Goals, Operators, Methods, and Selection Rules): este modela pretende

representar 0 comportamento dinamico da interayao com 0 computador, com

base nurn modele do comportamento humane que passu; tres subsistemas de

interar;:ao: 0 perceptual (auditivo e visual), 0 motor (movimentos brar;:o-mao-dedo

e cabecta-olho). e cognitiv~ (tamadas de decisao e acesso a memoria). Este

comportamento e definido por:

o metas (goals), que podem ser decompostas numa hierarquia de sub-

metas;

o operadores (operators), que sao as ates perceptivQs, motores au

cognitivos basicos que as usuaries devem executar para afetar a

ambiente da tarefa;

o metodos (methods), que sao sequencias de passos para se atingir uma

meta; e

o regras de seleyao (selection rules), expressoes do tipo "condiyao-

ay80ft

, que devem ser utilizadas para selecionar urn determinado

metodo para atingir uma meta, sempre que houver mais de urn metodo

disponivel para tanto.

• MKL (Modelo Keystroke-Level): este modelo faz parte da familia GOMS de

model os, mas em um nivel mais baixo, 0 nivel de atividade motora. 0 objetivo

aqui e preyer 0 tempo que 0 usuario leva para realizar uma tarefa. Sao

considerados os operadores primitiv~s, como uma tecla digitada, um botao

clicado, os atos de apontar, de levar a mao ate um dispositiv~, desenhar,

realizar uma operayao mental e esperar a res posta do sistema. Os tempos de
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execuc;:ao de uma tarefa sao calculados sabre metod os, que sao seqOencias de

operadores.

5.3 MODELAGEM DE COMUNICACAo

Na mode lag em de comunic8C;aO, 0 designer tem que definir 0 que va; dizer, e

como. Souza (1999) Trata-s9 de organizar e transmitir aos usuarios respostas as

duas perguntas fundamentais da Engenharia Semi6tica, mencionadas no item 4.6.:

1. Qual a interpretac;ao do designersobre 0(5) problema(s) do usuario ?

2. Como 0 usuario pode interagir com a ap1ic8c;:ao para resolver 95te(5)

problema(s) ?

Partindo-se das modelagens de usuarios e de taretas, organiz8-se as

mensagens utilizando signos. Cada signa passu; do is aspectos: expressao, que e a

que se percebe, e conteudo, que e 0 que 0 signa signifiea au representa. A

expressao do signo deve revelar seu conteudo, pode ser considerada urn signo

cornplexo, composto de diversos outros signos.

Para apoiar a comunica9a.o dirigida do designer para as usuarios, foi criada a

LEMD (linguagem de Especifica,ao de Mensagens do Designer). A LEMD

diferencia os seguintes tipos de mensagens: Leite (1998)

• Mensagens de metacomunicac;ao direta, que permitem ao designer enviar

uma mensagem diretamente ao usuario para se referir a qualquer

componente de usabilidade. Esta mensagem e especificada atraves do

elemento View da LEMD. Na Figura 27, 0 texto que vern na parte superior da

janela "Preencha 0 formulario com os dados ..." e uma mensagem do
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designer que apresenta a funvclo e as 8<;oes que 0 u5uario deve

desempenhar para comanda-Ia.

Mensagens sabre estados de signos do dominic, que revelam 0 estado do

sistema e permitem ao usuario avaliar 59 a sua meta foi atingida. 0 estado

de urn signa como "titulo da public89<3.0" deve ser representado

adequadamente para as usuarios. 0 designer deve decidir, par exemplo, S8

e melhor comunicar este signa atfav9S de tabelas de numeros au de graficos.

• Mensagens sabre fun<;:oes da aplica<;<3.o, revelando 0 estado operacional de

cada fun<;:cloe 0 que 0 usuario deve fazer para controla-Ia. 0 designer deve

poder mostrar 0 desempenho do sistema e permitir que 0 usuario interrompa

au reinicie quando a fun<;:<3.o estiver sendo executada. Nao sao mostradas

mensagens sobre 0 estado operacional da func;ao de busca. Entretanto, um

signo que mostre se a fun't8o esta realizando a busca ou se houve alguma

interrupyao e um exemplo de mensagem deste tipo.

• Mensagens sobre intera'toes basicas indicando ao usuario a intera't80 a ser

desempenhada. As interaryoes basicas previstas na lingua gem sao acionar

(Activate), fornecer informa<tao (Enter) e selecionar informayao (Select). 0

acionamento pode ser comunicado atraves de botoes de acionamento. 0

fornecimento de informaryoes, expresso na LEMD atraves de Enter pode ser

expresso p~r diversos widgets.

• Mensagens sobre a estrutura sintatica dos comandos, ou seja, a estrutura e

a articula't8o das interaryoes que 0 usuario precisa desempenhar. As
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intera~6es podem ser agrupadas em sequencia (Sequence), repeti(:iio

(Repeat), agrupamento (Join), combina~ao (Combine) e sele~ao (Select).

• Mensagens de metacomunicac;ao para apresentac;ao e controle da leitura da

mensagem que comunicam como 0 u5uario deve "Ier" a pr6pria mensagem

do designer. A navegac;ao entre telas, mover, aumentar e diminuir janelas

sao exemplos de 890es que 0 usuario faz para "Ier" a interface, como quem

folheia urn livra.

FIGURA 28: Exemplo de Interface para uma fun~ao de aplica~ao - 1999.

Preencha 0 formu!afio com os dados da puhticacao

Auto!

Titulo

ISBN

FONTE: SOUZA (adaptado) .

• STAG

A STAG (Semiotic Task-Action Grammars), isto e, signos que irao representar as

taretas a serem realizadas pelo u5uario na tela do sistema, feflete a sistematizac;ao

das escolhas expressivas, servindo de apaio aos projetistas na especificac;ao de

suas linguagens visuais particulares. Ela opera em conjunto com diretivas de

orienta~ao para codifica~ao da linguagem visual. A STAG e composta por quatro

componentes:

1) Oeclara980 de tipos e instancias,

2) Mapeamento entre tipos e instancias de conteudo e expressao,
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3} Dicionario de tarefas simples, opcional e

4) Conjunto de regras denominado gramatica.

Este conjunto de componentes €I uti1izado dentro de uma estrutura

hierarquica, que permite gerar uma linguagem com se<;oes paralelas, entre as quais

a usuario poders alternar durante a usc da linguagem. A estrutura e cada um des

quatra componentes serao detalhados a seguir.

A Estrutura da Notacao:

A estrutura hierarquica da notac;:ao permite especificar se~6es paralelas em

diferentes niveis de granularidade. Sec;:5es paralelas sao segmentos da linguagem

entre as quais 0 usuario altema durante a interayao com 0 aplicativo, ou seja, esses

segmentos naD sao utilizados simultaneamente. 0 usa nao simultfmeo ocorre por

diferentes motivQs, de acordo com 0 nivel de granularidade da se98o. As se90es

paralelas de mais alto nivel, chamadas de Contextos Paralelos de Discurso (CPO),

permitem a alternancia entre interayoes com base em diferentes model os

semanticos.

Por exemplo, nos pre-processadores 0 usuario interage com 0 aplicativo de

forma alternada entre um modelo de engenharia e um modelo de elementos finitos.

Elas permitem tambem a alternancia entre diferentes formas de manipulay80 da

representa9ao visual, por exemplo uma manipulayao voltada a representa980 ou a

constru980. As se90es paralelas de nivel mais baixo na hierarquia equivalem a

Unidades Topicas de Discurso (UTD).



A Figura 29 ilustra a estrutura hierarquica proposta para a STAG - 1998.

77

LIZ"GVAGL'\l VISVAL

/
87T~
( t:'TDU ] [ UTDl.m )

FONTE: MARTINS

AUTO equivale a um pequeno nucleo da linguagem, dentro do CPO, cnde urn

contexte dial6gico particular pode ger instaurado. AUTO permite ao projetista

selecionar as conteudos expressos a cada momento, no interesse especffico da

tarefa. Para cada UTO 0 conteudo de sistema expresso atraves da representa980

visual pade ser totalmente alterado, sendo substitufdo par urn Qutro, mais

significative em fun980 da tareta. Deve haver urn cuidado especial do projetista em

sinalizar adequadamente ao usuario a entrada e a saida de cada UTD. Ao entfar em

uma uro urn contexto interativD especifico substitui 0 contexte corrente, ao sair,

este contexte e automaticamente recuperado.
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A Declaracao de TiRes e Instancias:

A declaraQ80 de tipos e feita de acordo com a segmentac;ao dos continuos do

conteuda e da expressao, de usuario e sistema. Para cada tipo e feita a declaraC;ao

de instancias. Alguns tipos podem ter apenas uma instancia. A declarac;ao de tipos e

instancias obedece a forma a seguir.

A especifical'ao do tipo em separado (Exemplo 1) nao e obrigat6ria para 0

processamento da nota<;ao, uma vez que a declarayao de tipo esta embutida na

declarac;ao de instancias (Exemplo 2). Ela e apresentada em separado no sentido de

facilitar a leitura.

- Exemplo 1:

Oeclarac;ao de tipos

cor

- Exemplo 2:

Declarayao de instancias

cor: azul, amarela, verde.

o Mapeamento entre Elementos do Conteudo e da Expressao

o mapeamento faz a correla«Eio entre as pianos do conteuda e da expressao.

A partir da declarayao de tipos e feita a correlayao entre as instancias do conteudo e

as instancias da expressao. Em geral, a correlayao deve ser feita por um conjunto de

regras que geram os tipos gerais da linguagem. A Jinguagem visual entende-se pelo

uso do recurso visual como recurso expressivo. FreqOentemente, em interfaces

graficas, observamos 0 uso estetico do recurso visual simultaneamente aD uso como
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recurso expressivo. Na Linguagem Visual, par ser urna linguagem bastante pobre

em articulac;ao, a correla9ao e de praticamente urn para urn, entre conteCldo e

recurso expressivo. Neste sentido esta correlac;;ao torna-S9 urn mapeamento. 0

mapeamento associa conteudo e expressao pelo sinal <=>, e tanto pade associar

tipos do conteudo e da expressao (Exemplo 3), como instancias do conteudo e da

express;;o (Exemplo 4).

- Exemplo 3

Mapeamento entre tipos

material <=> cor

- Exemplo 4

Mapeamento entre instancias

material (concreto) <=> cor (amarela)

o Dicionario de Tarefas Simples

o dicionario de tarefas simples lista as tarefas qualificadas par elementos do

modele adotado para segmentac;ao (modela ERA - Entidades, Relacionamentos e

Atributos). A escolha deve-se ao fato de ser urn modelo muito difundido, no senti do

de especificar 0 dominio do sistema, e adequado aos sistemas com os quais

estamos trabalhando. Cada elemento do modelo que particulariza a tarefa e
denotado per urn termo descritivo. 0 sinal' = ' associa 0 termo descritivo a tipos I

instancias do conteudo. 0 conjunto de informa90es vern dentro de colchetes, e as

informa90es vern separadas por virgulas (Exemplo 5).
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- Exemplo 5

Dicionario de tarefas simples

Criar-vertice [Operacrao = criar, Objeto = verticel

As Regras Gramaticais

Cad a regra eontem um elemento simples do lado esquerdo. Cada lado

esquerdo e urn terma consistindo de urn r6tulo arbitrario e urn conjunto de

caracteristicas contidos em colchetes, as quais podem conter qualquer numera de

informa'toes que particularizam a tarefa, valoradas au nao valoradas. 0 lado

esquerda da regra e separado do lado direito por uma seta --> a qual denota

reescritura. (MARTINS, 1998)

o lado direito da regra eonism uma seqOencia ordenada de term05

(exatamente no mesmo formata do lado esquerdo) e simbolo5 terminals (Exemplo

6).

Exemplo 6

Criar-vertice {Operavao = criar, Objeto::::: verticel->

selecionar-ferramenta [Objetal +

gerar-primiliva [Objeto] +

5.4 DIRETRIZES E CHECKLISTS

Dentre as tecnicas de desenvalvimenta de interfaces, pade-se citar: Diretrizes

e Checklists:
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Diretrizes sao principios derivados da experiencia de pesquisadores e

projetistas ao longo do tempo, que devem ser verificados para que urna interface

seja minima mente adequada. Sao principios de carater geral, que devem 59

interpretados e adaptados ao contexte em questao. Elas tern usa limitado.

No entanto, podem ser uteis no aux[lio aos des;gners na identifica9ao de

aspectos relevantes no processo de projeto de interfaces e nas decis6es de projeto.

Frequentemente devem se analisadas relativamente a Qutras restri96es, au ate entre

elas, Nao existem diretrizes boas au ruins; a que as torna boas ou ruins sao as

decis6es de projeto que as envolvem, isto e, a forma como elas sao apJicadas ao

problema em particular. FreqOentemente se opoem entre si, nao podendo ser,

portanto, d aplica'tao necessaria, mas, sim interpretadas como uma referencia no

processo de design. As diretrizes que eventual mente sao conflitantes devem ser

direcionadas aos perfis dos usuaries e tarefas. No entante, as restri'toes impostas

pelas caracteristicas do usuario, e ambiente de trabalha e a disponibilidade de

ferramentas, acabam reduzindo 0 conjunto de diretrizes passiveis de aplica'tao e,

conseqGentemente, a necessidade de selec;:ao entre diretrizes contradit6rias

(GARCIA, 2000).

Regras praticas sao instruQoes que podem ser obedecidas sem necessidade

de interpreta'tao e aplica'tao ao contexto pelo designer. Um exemplo pratico e que

nos Estados Unidos, os campos para data devem ser oferecidos na forma MM-DO-

YY (GARCIA, 2000).

Checklists (au listas de verificac;ao) sao conjuntos de itens cuja presen,a au

ausencia atestam 0 grau de qualidade da interface. Eles nao atestam a qualidade de

uma interface, islo e, nao conslituem instrumenlo completo para a verificac;ao da
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qualidade. Devern ser usados como instrumento de validac;:ao previa, que permita

urn posicionamento favoravel ou naD e relay80 a interface em questa.o (GARCIA,

2000).

5.4.1 Diretrizes basicas para 0 design de interfaces

A) Consistencia

sequencia consistentes de 890e5;

• terminologia identica para mensa gens com a mesma objetivo;

• comandos agindo de forma consistente.

B) Atalhos para usuarios experientes

• abreviac;:oes;

• teclas especiais;

respostas sinteticas.

C) Feedback informativo

• em a90es at6micas e frequentes, necessidade e menor;

• em ayoes maiores e mais raras, maior;

• representay80 visual dos objetos taeilita este ponto.

0) Considera,ao do todo das tarefas

organizaC;:8o e exibic;:ao de sequencias de ac;:oes devem ser raras (exemplo:

de1imitaC;:8ode bloea e seleC;:8ode opera9ao sobre ele).
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E) Born tratamento de erras

• minimizar probabilidade de ocorrencia;

• fornecer facil corre<;ao e recupera~o.

F) Relroceder (undo)

• possibilidade de voltar atra.s encoraja usc e explora98o do ambiente;

• unidade deve ser cuidadosamente selecionada (dado, ayao ou grupo de ac;:6es),

pais traz vantagens e desvantagens associadas.

G) Papel de indicador de ac;:oes para 0 u5uario.

H) MinirnizaC;:8o da necessidade de memorizac;:ao

unidades de informa<;3o sao percepUveis sirnultaneamente;

acesso online a sintaxe de comanctos e Qutras informa90es necessarias;

Usa de tecnicas para prender a aten<;ao do usuario

• intensidade: 2 niveis;

• destaque de informa98o: usar molduras;

lamanho: ale 4 dislinlos;

fonles: ale 3;

cores: ate 4;

• mudan9as visuais para feedback;

• alarme para ac;oes perigosas au proibidas (mais inibic;8a).



84

5.4.2 Nivel de conhecimento do usuario e Frequencia de uso

Se usuario for novato,

en tao alta densidade de r6lulos facilmente interpretaveis;

alta densidade de informa~ao de retorno (feedback);

ritmo mais lento;

tutorial I demo introdut6rio;

subconjunlo limitado de a~5es e funcionalidacte.

• Sa usc for intermitente e for preciso existir manutenC(03o do conhecimento,

entaD usa modesto de r6lulos;

usc modesto de feesback;

ritmo moderado;

auxilio on-line para explicar objetos e 390e5;

possibilidade de passar a nival mais avan9ado, mas com preven9ao

contra erras.

• Se usa for frequente, u5uario for experiente na tarefa, no usa do sistema e na

sintaxe,

entao r6lutos escassos ou nulos;

ritmo mais acelerado;

referencia on-fine com mecanismos de busca elaborados;

abrevia<;:oes, atalhos, possibilidade de defini<;:ao de macros.



5.4.3 Diretrizes para entrada de dados

A) Consistencia de procedimentos para entrada de dad as,

8) Minimiz89ao de quantidade de dados a serem entrados.

• Prover meies de seleyao quando passivel:

Evitar entradas redunctantes (sistema deve explorar informac;:ao disponivel).

C) Minimizac;:ao de necessidade de memoria.

D) Compatibi1idade entre dados de entrada e da saida.

• Evita criar falsas expectativas.

E) Flexibilidade para 0 usuario manipular entrada.

• Ordem em formularies.

5.4.4 Diretrizes para exibigao de dados

A) Consistencia

• necessidade de dicionario de itens.

B) Apresentac;:ao de facil simulac;ao

• Organizac;:ao;

• disposi~o adequada (ex.: numeras alinhados a direita).

C) Minimizac;ao de necessidade de memoria

• telas com caracteristicas comuns.

D) Compatibilidade entre dados de entrada e de saida

• evita criar falsas expectativas.

E) Flexibilidade para 0 usuario manipular saida

• formato, layout.

85
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5.4.5 Criterios de qua[idade que pautam a !ista de verifica<;:ao

A) Presteza

Verificar se 0 sistema informa e conduz 0 usuariD durante a interac;ao.

Isto envolve:

• meies utilizados para levar a usuario a realizar determinadas ac;5es, como par

exemplo, entrada de dad as;

informac;6es que permitem ao usuillio identificar 0 estado ou contexto em que

ele se encontra;

• mecanismo que permitem ao usuario conhecer as alternativas, em termos de

8<;6e5, conforme 0 estado do sistema ou contexto em que se encontra;

• ferramentas de auxilio e seu modo de acesso.

8) Argumento espacial par significado

Verificar 58 a distribui~o espacial dos itens traduz as relac;:oes de significado

entre as informac;6es e func;6es. Isto envolve:

• posicionamento relativQ dos itens, estabeiecido para indicar se eles

pertencem ou naa a uma classe, au, ainda, para indicar diferenyas entre

classes;

• pasicianamenta relativa das itens dentro de uma classe.

C) Agrupamento visual par significado

Verificar se as caracteristicas visuais das itens s~a exploradas como meio de

transmitir assaciayoes e diferenY8s. Ista envolve:
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• caracteristicas vi sua is (formato, cor e Qutros) que indicam se itens pertencem

au naD a urna dada cia sse, au que indicam ainda distin<;:oes entre classes

diferentes ou entre itens de urna mesma classe.

0) Feedback

Avaliar a qualidade do feedback (retorno) imediato as a<.;:oesdo usuario. Isto

envolve:

• respostas do sistema as a<;oes do usuario (desde 0 simples pressionar de

uma teela ate a emissao de urna lista de comandos) com informa90es sobre a

transac;:ao solicitada e seu resultado.

F) Legibilidade

Verificar a legibiHdade das informa<;oes apresentadas nas telas do sistema.

Isto envolve:

• Caracteristicas visuals das informac;:oes apresentadas que possam facilitar au

dificultar a leitura dessa informa<;80. (Exemples: brilho do contraste, contraste

letra fundo, tamanho da fonte, espa\=amento entre palavras, entre linhas e

paragrafos, comprimento da linha, entre outros).

G) Conclusao

Verificar 0 tamanho dos c6digos e termos apresentados, exigidos e

introduzidos no sistema. Isto envolve:

Carga perceptiva e cognitiva de saidas e entradas individuas.

H) Al'oes minimas
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Verificar a extensao dos dialogos estabelecidos para a realizac;:ao dos

objetivos do u5uario. Isto envolve:

• Carga de trabalho em relac;ao ao numero de ayoes necessarias a reaJiz8c;:ao

de uma tarefa (problema de esforc;:o de especificac;ao X poder expressivo e

especificidade da linguagem).

I) Densidade informacional

Avaliar a densidade informacional das talas apresentadas pelo sistema.

Isto envolve:

• Carga de trabalho do usuario de urn ponto de vista perceptivQ e cognitiv~,

com relac;:ao ao conjunto total de itens de informac;:ao apresentados

simultaneamente nas tslas do sistema;

• Os dados nao devem necessitar de traduy80 entre unidades. Devern ser

sempre usadas as unidades naturais na cultura do usuario;

• Unguagens de consulta devem usar a minima passivel de quantificadores na

formula~ao de cansultas. Quando presentes, significado deve ser bem

aparente. Em particular, evitar nega~o pela ambigOidade semantica na

linguagem natural;

• Deve-se evitar exigir do usuario que ele lembre de dados exatos de uma tela

para outra.

J) A~6es explicitas e Controle do sistema pelo usuario.

Verificar se e 0 usuario quem comanda as a~5es do sistema. Avalie as

possibilidades de 0 usuario controlar 0 encadeamento e a realiza~ao das a~5es. Isto

envolve:
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Relac;ao entre 0 processamento realizado pelo computador e as 8c;6es do

u5uario. 0 processamento 56 deve ocorrer quando 0 usuario solicita ac;6es;

• Recomendayao de que as usuarios estejam sempre no centrole do

processamento do sistema (possibilidade de interromper, cancelar, suspender

e retomar tarefas deve S9r sempre passive I);

Antecipac;c3o ao usuario das tarefas possiveis em cada instante.

K) Flexibilidade

Verifiear S9 0 sistema permite personalizar as apresentac;6es e as dialogos.

Isto envolve:

• Meios colocadas a disposj~o do usuario que Ihe permitem personalizar a

interface, a tim de levar em conta as exigencias da tafefa, de SU8S estrategias

e de seus habita$ de trabalho;

• Diferentes maneiras a disposiC;80 do usuario para alcan<;ar cerio objetivo;

• Capacidade da interiace de se adaptar as variadas a90es do usuario.

L) Experiencia do usuario

Avaliar se os usuarios com diferentes niveis de experiencia tern iguais

possibilidades de obter sucesso em seus objetivos.

M) Prote<;ao contra erros

Verificar se 0 sistema oferece as oportunidades para 0 usuario prevenir

eventuais erros.

Isto envolve:
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• Mecanismos empregados para detectar e prevenir as erras de entrada de

dados, comandos possiveis 8g5es de conseqO~ncias desastrosas e/au de

ac;:aonao passivel de anula9i3o;

N) Mensagens de erro

Avaliar a qual idade das mensa gens de erro enviadas aos usuarios em

dificuldades. Isto envolve:

• Pertinencia e exatidao da informac,;;8o dada ao usuario sabre a natureza do

erro cometido (sintaxe, formate e outros) e sabre as a«6es a executar para

corrigi-Io.

0) CorreC;:8ode erras

Verificar as facilidades oferecidas para que 0 usuario possa corrigir as erros

cometidos.

P) Consistencia

Avaliar S9 e mantida urna coerencia no projeto de c6digos, telas e dialogos

com 0 usuario. Isto envolve:

• Forma na qual as escolhas na concepC;:8o da intei1ace (c6digos,

denomina90es, fermatas, procedimentos) sao conservadas identicas, em

contextos identicos, e diferentes, em contextos diferentes.

0) C6digos Naturais
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Avaliar se as c6digos e as denominac;6es sao naturais e significativQs para a

usuario do sistema. Isto envolve: Adequ8C;8o entre 0 objeto ou a informaC;8o

apresentada au solicitada e sua referencia no contexte do usuario.

R) Compatibilidade

Verificar a compatibilidade do sistema com as expectativas e necessidade do

usuario na execuC;8o de sua tarefa. Islo envolve:

• Adequ8C;8o da organiz8C;8o das tarefas, entradas, saidas e dialogo de uma

dada aplic8C;80 as caracteristicas do usuario (memoria, percepyao, habitos,

competencias, idade, expectativas e Quiros);

• Grau de similaridade entre diferentes ambientes e aplic8c;oes familiares ao

u5uario.

5.5 FERRAMENTAS DE APOIO A CONSTRUC;;Ao DE INTERFACES

Para implementar interfaces graficas utilizando widgets, sao utilizados toolkits.

Urn toolkit pode ser utilizado para mais de uma plataforma, ou para uma plataforma

especifica. Um toolkit oferece uma ou mais bibliotecas de widgets. Ferramentas de

alto nivel para apoio a construc;ao de interfaces facilitam a utilizac;ao de toolkits e

sistemas de janelas para a construc;:ao de interfaces graficas. Geralmente sao

ferramentas de implementac;ao, permitindo construir desde prot6tipos a sistemas

inteiros. Para 0 ambiente Windows, por exemplo, 0 Microsoft Visual Basic e 0

Borland Delphi podem ser considerados ferramentas de apoio a construc;ao de

interfaces gralicas. (SOUZA, 1999)

E importante notar que a utilizac;ao de ferramentas de apoio a construc;ao de

interfaces nao e 0 suficiente para garantir a qualidade da interface resultante. Etas

devem ser utilizadas apos terem sido feitas analises e modelagens de usuarios, de
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tarefas e de comunic8ltao da aplica(f80, ou seja, apes 0 designer ter toda a

informa<;ao necessaria para tamar decisoes de design acertadas. Souza (1999)

Para assegurar 0 ace ric de suas decisoes, a designer pade utilizar-se de

recomenda90es, denominadas diretrizes, alem de listas de verificay8o, denominadas

checklists. Estas ferramentas sao apresentadas no item a seguir.
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6 METODOLOGIA DE AVALlA9AO DE INTERFACE

A avaliac;ao da interface e um importante passo do processo de design, afinal

e atraves dela que 58 consegue estimar a sucesso au insucesso das hip6teses do

designer sobre a soluc;ao que ele esta propondo, tanto em termos de funcionalidade,

quanta de interac;ao. Ainda que a designer se baseie em uma abordagem te6rica e

conte com a ajuda de diretrizes e principios de design, e necessario que ele avalie 0

resultado obtido (PIMENTA, 2002).

Os testes de usabilidade tern como objetivQ mensurar quantitativamente a

valor alcanQado pela interface em cada urn dos fatores de interesse priorizados na

avaliavao. No caso deste trabalho, facilidade de usc e satisfayao des usuarios de

geoprocessamento.

Testes de comunicabilidade sao baseados em Engenharia Semi6tica e tern

como objetivo avaliar a interface com relayao a sua propriedade de

comunicabilidade, conforme descrito na seyao 3.3.6.

Dentre os metod os de avaliayao existentes, pode-se citar:

6.1 AVALlA<;:AO HEURisTICA

A avaliay80 heuristica e urn metodo tradicional de avaliayao de usabilidade.

Consiste da inspeyao sistematica da interface do usuario com relay80 a sua

usabilidade. Seu procedimento consiste em: Urn avaliador interage com a interface e

julga a sua adequayao comparando-a com principios de usabilidade reconhecidos,

as heuristicas. Sugere-se urn conjunto com apenas 10 recomendayoes heuristicas

para guiar a avalia98o, enumeradas a seguir.
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1. Oial0905 simples e naturalS,

2. Falar a linguagem do usuario,

3. Minimizar a sobrecarga de mem6ria do usuario,

4. Consistencia,

5. Feedback,

6. Saidas claramente marcadas,

7. Atalhos,

8. Boas mensagens de erros,

9. Prevenir erras e

10. Ajuda e documenta<;iio. (PIMENTA, 2002)

6.2. ENSAIOS DE INTERA<;:Ao

Neste tipo de avaliaC;:8o, usuarios participam realizando algumas tarefas com a

interiace enquanto sao observados por avaliadores em urn laborat6rio de

usabilidade. Os laboratorios de usabilidade sao salas equipadas com cameras para

filmagem do teste e espelhos falsos que permitem aos avaliadores observar as

usuaries sem serem vistos. Se duas cameras sao disponiveis, urna deve focalizar 0

roslo do u5uilrio enquanto a segundo registra a tela do computador. Com uma (mica

camera e preferivel focalizar a tela do computador para registrar 0 que 0 usuario

esta fazendo. A revis~o da gravac;:ao e ao mesmo tempo uma forma de registro e um

meio para a equipe discutir os problemas de usabilidade. Porem, estes

equipamentos podem ser dispensados se 0 avaliador disp6e de outr~ meio de

registro dos problemas (por exemplo, ferramentas como LotusCam ou ate mesmo

papel e caneta). (SOUZA, 1999)
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6.3 INSPECAo DE RECOMENDACOES ERGONOMICAS

(GUIDELINES E CHECKLIST)

Boa parte do conhecimento sabre usabilidade tern sido sistematizado sob a

forma de guidelines ou conjuntos de recomendayoes ergon6micas. A construc;:ao

desses guidelines e resultado de pesquisas nas areas de ciemcia cognitiva,

psicologia e ergonomia.

A avaliaC;:8o de usabilidade usanda guideline consiste basicamente em ter urn

au mais avaliadores que investigam a interface e, quando urn problema e

identificado esle e associ ado a uma ou mais recomendac;:6es que foram violadas. 0

processo e simples mas exige uma grande experiencia do avaliador, pais 0 conjunto

de recomendac;:6es ultrapassa facilmente algumas dezenas a considerar. Por estes

motivQs, a processo de avaliac;ao usanda recomendac;:i5es ergonOmicas pode ser

bastante exaustivo se 0 avaliador nao tiver conhecimentos previos sobre as

recomenda<;:i5es.

Uma soluc;:ao altemativa para este problema e utilizar urn checklist, que nada

mais e do que um conjunto minimo de recomenda<;:i5es diretamente aplicaveis ao

projeto, que em geral, que nao necessitem um grande esfor<;:o de interpretac;:ao.

Geralmente checklists focalizam alguns aspectos considerados importantes da

interface e que, potencial mente, podem hospedar os problemas mais graves de

usabilidade. (SOUZA, 1999)
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6.4 QUESTIONARIOS

Questionarios sao ferramentas mUlto uteis na avalia980 da interay80 entre a

usuario e a interface. Sao utilizados para caletar informa96es subjetivas sabre

dad as, sabre 0 perfil dos usuarios, a qualidade da interface e quais problemas sao

encontrados no seu usc. Estas inforrnac;oes sao tao importantes quanta a

performance no usa do sistema, e naD podem ser obtidas de outra forma senaa

perguntando aos usuarios. 0 usa de question arias da ao avaliador a vantagem de

aplicar varios testes ao mesma tempo em locais diferentes. (SOUZA, 1999)

6.5 RELATOS DE INCIDENTES CRiTICOS POR USUARIOS

Relata de incidentes criticos (Ie) consiste simplesmente na analise de

descri<;:oes de a<;:oes e eventos que refletem problemas de usabilidade, auseneia de

fun96es que deveriam estar na interface, ou outros problemas que interferem na

interac;ao do usuario com a interface. Geralmente, tais descric;6es sao realizadas

pel05 pr6prios usuarios que relatam Ie enquanto trabalham em suas tarefas diarias.

Sao descric;:oes espontaneas que nao ocorrem dentro de um contexte de avalia9ao

e, portanto, sao normalmente informais e pouco estruturadas. (SOUZA, 1999)

6.6 ANALISE DE LOGS

Neste metoda sao analisadas as intera90es do usuario atraves de arquivos de

logs gerados durante a utilizac;ao do sistema. Analise de arquivos de logs e urna

tecnica que pouco interfere na realiza9M das tarefas, preservando assim pon;6es do
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contexte do trabalho real. A tarefa de coleta de dados e relativamente barata, nao

exige a participa980 do avaliador durante 0 teste e guarda todas as ac;:6es do

usuario, 0 que e de diffcil aquisic;:ao em Qutras tecnicas.

Os dais maiores problemas, porem, sao identificar que tipos de dados serao

uteis e a forma de analisa-Ios. (SOUZA, 1999)
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7 APLlCAc;:Ao DA METODOLOGIA DE INTERFACE

Conforme anteriormente definido (item 5.), design e a atividade inteJectuaJ de

conceber e descrever urn produto a partir dos requisitos de seus potenciais usuarios.

A metodologia de design, pro posta par Souza (1999), consiste nas seguintes etapas:

Analise e modelagem de usuarios,

Analise e modelagem de tarefas,

• Analise e modelagem de comunicaC;3o,

Dicionario e

• Gramatica de interface.

7.1 ANALISE E MODELAGEM DE USUARIOS

Conforme fol definido (item 5.1), 0 objetivo da analise e modelagem de

usuarios e identificar quem sao as usuarios e caracteriz3-los, isto e, especificar quais

fun96es exercem, quais capacidades possuem, etc.

Utilizando a metoda de Questionarios, cujas vantagens sao a possibilidade de

sua aplicav30 com varies usuarios aD mesma tempo, em locais diferentes e sem a

necessidade de acompanhamento de um avaliador, pode-se avaliar e verificar quais

as principais dificuldades dos usuarios que utilizarao a interface. Tal situac;;ao

adequasse ao contexto do trabalho, viabilizando e justificando a escolha.

Com objetivo de captar e obter as impressoes dos usuarios em relac;;:ao as

expectativas e necessidades da interface (prot6tipo a ser desenvolvido) para area de

Geoprocessamento, e baseado no resultado do questionario 1 (anexo 1) aplicado a
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uma amostra de 20 pessoas I usuarios oriundos do curse de Geografia e

professoras do mesma curso, pode-s9 concluir:

QUADRO 3 - Intenc;:ao dos avaliadores ao elaborar as questoes

Questionario 1
Questao (oes) Inten~ao

1,2, 3, 4, 5 e 6 Verificar qual 0 nivel de conhecimento em informatica dos

usuarios.

7 Verificar qual 0 nivel de conhecimento em

geoprocessamento dos usuarios.

8 Verificar a frequencia de uso da aplicac;.ao de

geoprocessamento.

9 e 10 Identificar quais as necessidades e ferramentas de

geoprocessamento 0 prot6tipo deve atender.

11 ldentificar a necessidade de Qutras ferramentas de apoio.

Para viabilizar a obtenC;:8ode tais resultados, a analise e modelagem de

usuarios esta dividida em eta pas:
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7.1.1 Fatores Criticos Centrais para a Aplica980

QUADRO 4 - Fatores crilicos centrais para a aplica<;ao

Fator Peso Justificativa

Papel 1 No contexte da ap1ica~o de MNT, todos as

usuarios serao enquadrados em urn mesma

papel pelo fato de ser uma aplica<;ao vollada

para a geoprocessamento.

Familiaridade 3 A interiace deve ser concebida de forma a

com satisfazer usuarios com diferentes graus de

computadores familiaridade com aplic896es

computacionais.

Nivel de 4 Espera-se atender de forma satisfat6ria as

conhecimento profissionais e estudantes da area.

do dominic

FreqO~ncia de 4 Este fator Irabalha em paralelo com as

usa da aplicacrao demais, vista que urna alta frequ~ncia de usa

pade elevar as dais fatores anteriores bern

como a baixa freqOemcia pade oeasionar a

diminuiyao dos mesmas.

Contexto s6cio- 1 Neste contexto, a interface sera concebida

cultural utilizando como base a cultura da regiao na

qual sera utilizada, ou seja, no local onde a

interface esta sendo desenvolvida.

Distribuiyao de usuarios em cada fator critico:

• Conclusao

100% dos usuarios utilizariam a interface para a gera~ao do calculo de MNT,

conforme questionario 1, do anexo 1, cuja intenyao das perguntas eram identificar:
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• Familiaridade com computadores

Grau de Familiaridade Quantidade Atual

Iniciante 14%

Intermediario 68%

Experiente 18%

• Nivel de conhecimento do dominic

Nivel de Conhecimento Quantidade Atual

Novato 48%

Intermediario 52%

Especialista 0%

• Frequencia de usc da aplicac;ao
FreqOencia de Usa Quantidade Atual

Raramente 27%

1 a 2 vezes par semana 54%

3 a 5 vezes per semana 5%

Todos as dias 14%

• Contexto sacie-cultural

100% dos usuaries pod em ser enquadrados no contexte socia-cultural (grau de

instruc;ao) utilizado para a aplicac;ao.

Grupos majoritarios:

• Papal

Em sua tatalidade, as usuarias da interface estaraa desempenhanda a papel de

utilizadores de urna ferramenta voltada para a MNT.
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• Familiaridade com computadores

Grau de Familiaridade Quantidade Peso Indice

Iniciante 14% 0,42

Intermediario
68% 3 2,04

Experiente 18% 0,54

• Nivel de conhecimento do dominic

Nivel de Quantidade Peso Indice

Novato 48% 1,92

lntermediario 52% 4 2,08

Especialista 0% 0,00

• FreqCu§ncia de usa da aplic8C;80

Freq(j~ncia de Usa I Quantidade Peso Indice

Raramente 27% 1,08

1 a 2 vezes par semana 54% '2;16
3 a 5 vezes par semana 5% 4 fo;2
lodos as dias I 14% ~

• Contexto s6cio-cultural

Considera-se que as usuarios que utilizarao a prot6tipo passu em grau de

instruC;80 elevado e conhecimentos do dominic, per serem alunos do curso de

Geografia da Universidade TuiutL

• Analise da implicac;ao coletiva da distribuic;ao de usuarios

Tendo em vista as indices obtidos, percebe-se que a aplicayao sera utilizada

p~r uma maioria de usuarios familiarizados com computadores (2,04), conhecedores

do dominio (2,06) e que venham a fazer uso frequente da mesma, sendo que dentre
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estes a fatar mais relevante e 0 conhecimento do dominic, tendo obtido urn indice

2,16 na freqO~ncia de usa de 1 a 2 vezes par semana.

Seguindo par esta linha, conforme 0 perfil dos usuarios, a interface deve

possuir descri'tao das funcroes dos leones, menus em formata de listas e mensagens

com erros de tarefas informando cnde ele esta, 0 que fazer e como tazer. A

interface deve possuir tambem dais helps, urn especifico ao dominic e outro

especifico para 0 manuseio da aplicaC;8o da interface. Nao existe a necessidade de

S8 criar tutoriais pelo fata de as usuarios serem na maio ria com grau de familiaridade

intermediaria, tanto com relac;c3o ao dominic da aplic8C;80 quanta a familiaridade com

computadores.

7.2 ANALISE E MODELAGEM DE TAREFAS

Para que se possa ter a visao do usuario em relaC;8:oas taretas, como um dos

objetivos da Analise e Modelagem de Taretas, sao necessarias tres etapas,

apresentadas na sequencia.

7.2.1 Gera<;:iio do cenario

WTenhoum conjunto de pontos de amostragem com 3 variaveis (x,Y,z). A partir

desses dados, seleciono uma projeC;8:o, defino os limites do retangul0 envolvente e

cadastro os pontos de amostragem. Visualizo 0 resultado na tela e seleciono qual

metodo de MNT (vizinho mais pr6ximo, media ponderada, triangula<;ao de Delauney)

desejo aplicar nesse conjunto de pontos. Obtendo 0 resultado da interpolac;ao na

tela".
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7.2.2 Elabora9ilo da rede de proposiyoes

• Usuario gera e nameia um novo projeto

• Usuario seleciona urn tipo de projeC;:8o e datum, informando unidade e zona

• Usuario delimita a area do retangulo envolvente

• Usuario nameia 0 conjunto de dados espaciais

• Usuario define 0 tipo de representaC;:8o e cadastra as pontes de amostragem

• Usuario visualiza mapa com pontes informados na tela

• Usuario seleciona 0 tipo de MNT que sera aplicado

Usuario visualiza as resultados da interpola<;:8o na tela

7.2.3 Analise - Questionamento Sistematico

Utilizando 0 modele de tarefa GOMS:

1. Projeto

1.1: Gerar novo projeto

1: clicar em: "Gerar novo projeto"

2: Nomear novo projeto, na tela ~salvar como~

3: informar 0 nome do novo arquivo

1.2: Abrir Projeto

1.2.1 a: se (arquivo existe)

entao (abrir arquivo)
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1: selecionar arquivo

2: abrir arquivo

1.2.1b: se (nao existir arquivo)

entao (Gerar novo projeto)

1.3: Fechar projeto

1.3.1 a: se (projeto estiver aberto)

entao (fechar projeto)

1: fechar projeto

1. Informac;6es do projeto

2.1: Dados de Projec;ao

1: clicar em projec;ao

2: informar 0 tipo de projeryao

3: informar tipo de datum

4: informar tipo de unidade

5: informar zona

6: informar hemisferio

7: confirmar dados utilizando botao OK
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2.2: Dados do Ret;mgulo Envolvente

1: cliear em retangulo envolvente

2: nomear retangul0 envolvente

3: selecionar projegao cadastrada

4: informar coordenada X e Y inicial

4.1 a: se(e valor x da coordenada do ponto)

entao (gravar coordenada do ponto de amostragem x)

1: entrar com a coordenada x inicial

2: gravar coordenada x inicial

4.1 b: se(e valor y da coordenada do ponto)

entao (gravar coordenada do ponto de amostragem y)

1 :entrar com a coordenada y inidal

2: gravar coordenada y inidal

5: informar coordenada X e Y final

5.1a: se(e valor x da coordenada do ponto)

entao (gravar coordenada do ponto de amostragem x)

1: entrar com a coordenada x final

2: gravar coordenada x final
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5.1 b: se(e valor y da coordenada do ponto)

entao (gravar coordenada do ponto de amostragem y)

1:entrar com a cDordenada y final

2: gravar coordenada y final

6: confirmar dados utilizando botao OK

2.3: Dados Espaciais

1: nomear conjunto dos dados espaciais

2: selecionar tipo de representa~o dos dad os

3: selecionar retangulo envoi vente previamente inserido

4: cadastrar I alterar pontos de amostragem

4.1 a: se{tipo de representayao e pontcs e e valor de x da

coordenada do ponto)

entao (gravar coordenada do ponto de amostragem x)

1: entrar com a coordenada x

2: gravar coordenada x
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4.1 b: se(tipo de representa~ao e pontos e e valor de y da

coordenada do ponto)

entao (gravar coordenada do ponto de amostragem y)

1 :entrar com a coordenada y

2: gravar coordenada y

4.1c: se(tipo de representa~o e pontos e e valor de z da

coordenada do ponto)

entao (gravar coordenada do ponto de amostragem z)

1:entrar com a coordenada z

2: gravar coordenada z

4.1d: nomear coordenada de ponto x, y, z.

4.2a: se(tipo de representac;ao for linhas e e valor de x da

coordenada do ponto)

entao (gravar coordenada do ponto de amostragem x)

1: entrar com a coordenada x inicial

2: gravar coordenada x inicial
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4.2b: se(tipo de represental'ao for linhas e e valor de y da

coordenada do ponto)

entao (gravar coordenada do ponto de amostragem y)

1:entrar com a coordenada y inicial

2: gravar coordenada y inicial

4.2c: se (tipo de represental'iio for linhas e e valor de x da

coordenada do ponto)

entao (gravar coordenada do ponto de amostragem x)

1: entrar com a coordenada x final

2: gravar coordenada x final

4.2d: se (tipo de represental'iio for linhas e e valor de y da

coordenada do ponto)

entao (gravar coordenada do ponto de amostragem y)

1 :entrar com a coordenada y final

2: gravar coordenada y final

4.2e: nomear coordenada de ponto x, y.

5: confirmar dados clicando no batao OK

2.4: Visualizar Mapa
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1: cliear em visualizar mapa

2: selecionar pontcs desejados

2. Selecianar MNT

3.1.1 a: S8 (5e189aO for "vizinho mais proximo")

entao (executar procedimento "vizinho mais proximo")

1: executar vizinho mais proximo

3.1.1 b: se (selec;aa for "inversa da distancia")

entao (executar procedimento uinverso da dislancia")

1: executar "inverso da distancia

3.1.1c: se (selec;aa for "inversa do quadrada da distancia")

entao (executar procedimento "inverse do quadrado da distancia")

1: execular uinverso do quadrado da distancia"

3.1.1d: se (selec;aa for "delaunay")

entaa (executar pracedimenta "delanay")

1: executar "delaunay"



3. Vizualizar os pontos amostrados com MNT

Vizualizar pontos amostrados com MNT

7.3 ANALISE E MODELAGEM DE COMUNICACAO

Task-Message Gerar Nava Projeta

Join {

Enter Projeta

Activate Start Apptication-Function Nomear Projeta

Activate Start Apptication-Function Salvar Projeta

Activate Start Application-Function Ajuda

Activate Start Application-Function Sair

} II Join

Task-Message Abrir Projeta

Join {

Enter Projeto

Activate Start Application-Function Abrir Projeta

Activate Start Application-Function Ajuda

Activate Start Application-Function Sair

}II Join

Task-Message Fechar Prajeto

Jain{

Enter Projeta

Activate Start Application-Function Fechar Projeta
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Activate Start Apptication-Function Sair

} II Join

Task-Message Selecionar Tipo Proje"ao

Join {

Enter Projeqao

Activate Start Application-Function Abrir Projeqao

Activate Start Application-Function Selecionar Projevao

Activate Start Application-Function Ajuda

Activate Start Application-Function Confirmar

Activate Start Application-Function Sair

} II Join

Task-Message Seiecionar Datum

Join {

Enter Datum

Activate Start Application-Function Abrir Datum

Activate Start Application-Function Selecionar Datum

Activate Start Application-Function Ajuda

Activate Start Application-Function Confirmar

Activate Start Application-Function Sair

} II Join

Task-Message Se/edonar Unidade

Join {

Enter Unidade

Activate Start Application-Function Selecionar Unidade

Activate Start Application-Function Ajuda

Activate Start Application-Function Confirmar

Activate Start Application-Function Sair

} II Join

Task-Message Seiecionar Zona

Join {
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Enter Zona

Activate Start Application-Function Selecionar Zona

Activate Start Application-Function Ajuda

Activate Start Apptication-Function Confirmar

Activate Start Application-Function Sair

1 II Join

Task-Message Alterar Oados Projer;ao

Join {

Enter Projer;ao

Activate Start Application-Function Alterar dados

Activate Start Application-Function Ajuda

Activate Start Application-Function Confirmar

Activate Start Application-Function Sair

l" Join

Task-Message Retangulo Evolvente

Join {

Activate Start Application-Function Nome

Activate Start Application-Function Selecionar Projer;ao

Task-Message Informar coordenadas X e Y

Join{

Enter coordenadas X e Y inicial

Select {

Enter Information-of Coordenada tipo X inicial

Enter Information-of Coordenada tipo Y inicial

lliSelect

Join{

Enter coordenadas X e Y final

Select {

Enter Information-of Coordenada tipo X final

Enter Information-of Coordenada tipo Y final

lliSelect
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Activate Start Application-Function Help

Activate Start Application-Function Confirmar

Activate Start Application-Function Sair

jllJoin

Task-Message Dados Espacais Oigitaqao Manual

Join{

Enter Table-of Pontos de Amostragem

Activate Start Application-Function Primeiro

Activate Start Application-Function Anterior

Activate Start Application-Function Proximo

Activate Start Application-Function Ultimo

Activate Start Application-Function Novo

Activate Start Application-Function

Activate Start Application-Function Oigitaqao Manual

Activate Start Application-Function Ajuda

Activate Start Application-Function Confirmar

Activate Start Application-Function Sair

j II Join

Task-Message Se/ecionar Tipo de Representaqao Pontos

Join {

Enter Tipo Representaqao

Activate Start Application-Function Selecionar Tipo Representaqao

Activate Start Application-Function Ajuda

Activate Start Application-Function Confirmar

Activate Start Application-Function Sair

Task-Message Informar coordenadas X, Ye Z

Join{

Enter Tipo Coordenada Pontos

Enter coordenadas X

Select {

Enter Information-of Coordenada tipo X



115

JIISelect

Join{

Enter Tipo Coordenada Pontos

Enter coordenadas Y

Select {

Enter Information-of Coordenada tipo Y

JIISelect

Join{

Enter Tipo Coordenada Pontos

Enter coordenada Z

Select {

Enter Information-of Coordenada tipo Z

JIISelect

Activate Start Application-Function Nomear coordenada XYZ

Activate Start Application-Function Help

Activate Start Application-Function Confirmar

Activate Start Application-Function Saif

JIIJoin

Task-Message Selecionar Tipo de Representaqilo Linhas

Join {

Enter Tipo Representaqilo

Activate Start Application-Function Selecionar Tipo Representaqilo

Activate Start Application-Function Ajuda

Activate Start Application-Function Confirmar

Activate Start Application-Function Sair

Task-Message Informar coordenadas X, Y

Join{

Enter Tipo Coordenada Linhas

Enter coordenada X inicial

Select {

Enter Information-of Coordenada tipo X inicial



}//Select

Join{

Enter Tipo Coordenada Linhas

Enter coordenada Y inicial

Select {

Enter Information-of Coordenada tipo Y inicial

}I/Select

Join{

Enter Tipo Coordenada Linhas

Enter coordenada X final

Select {

Enter Information-of Coordenada tipo X final

}//Select

Join{

Enter Tipo Coordenada Linhas

Enter coordenada Y final

Select {

Enter Information-of Coordenada tipo Y final

}I/Select

Activate Start Application-Function Nomear coordenada X e Y

Activate Start Application-Function Help

Activate Start Application-Function Confirmar

Activate Start Application-Function Sair

}//Join

} /I Join
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7.3.1. Dicionario

Termos semanticos Termos expressivos

Activate Um batao ou link para mensagens de acionamento.

Application-Function Link ou batao associ ado com as widgets de mensagem de

comando ou de estado de funr;ao.

Domain-Sign o signa do dominic pas sui urn nome que associa urn

conceito do dominic com uma informar;ao especffica. 0

conceito e expresso por urn rcturo texto. A informar;ao

especifica depende do tipo de representayao.

Enter Campos de texto, Campos numericos, Campos de

checagem.
Information-of Listas, Campos de texto (somente-Ieitura), Campos

numericos (somente Jeitura).

Join Configuraryao espacial de widgets numa caixa de dialogo,

formula rio ou painel de controle.

Sequence Configurayao temporal de widgets. Caixas de dialogo

modais.

Set-of Usta de seleyao.

Show Tipo de controle de uma mensagem que taz com que ela

seja mostrada.

Start Link au batao de acionamento que indique iniciar fun~o.

Task Message Janela Simples au MOL

View Listas, Tabelas, Graficos, Campos de texto (somente-

leitura).

Waive Link ou batao de acionamento que indique cancelar

funyao.



7.4 GRAMATICA DA INTERFACE UTILIZANDO STAG

Tipos de Conteudo do Usuario
·,tencao

Instancias de Conteudo do Usuario
intenlfao: selecionar, digitar

Tipos de Expressao do Usuario
sinal

lnstancias de Expressao do Usuario
sinal; clique com batao esquerdo do mouse, pressionar tecla

Mapeamento de Tipos do Usuario
intenyao ¢> sinal

Mapeamento de Instimcias do Usuario
intenc;ao (selecionar) ¢> sinal (clique com batao esquerdo do mouse)
intenc;:ao (digitar) ¢:) sinal (pressionar tecla)

Dicionario de Tarefas Basicas
Digitar [Operac;ao = digitar]
Selecionar [Opera.yao = selecionar, Criteria = arquivo,

Estado do Sistema = remoc;ao inativo]
Remover [Operac;:ao = selecionar, Criteria = arquivo]

Estado do Sistema = remoc;:ao ativo]
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8 APLlCAC;Ao DA METODOLOGIA DE AVALlAC;Ao

Conforme visto no item 6., existem varias metodos possiveis para S8 caletar e

analisar dados resultantes das interac;oes. A escolha do metoda a ser aplicado pode

depender de varios fatores, como aquila que S8 deseja avaliar, disponibilidade de

pessoas especialistas, ambiente e equipamento para aplicar 0 teste, acesso aos

usuarios dentre Qutros. Muitas vezes fatores como 0 orc;amento au tempo disponivel

e que decidem 0 metodo de avalia~ao a ser aplicado. (SOUZA, 1999)

8.1 METODO UTILIZADO

Para este trabalho foi determinado 0 metoda de avaliacyao baseado em

questionarios, descrito na S8yaO 5.4. Foram elaborados dais questionarios, 0

primeiro para fazer urn levantamento do perfil dos usuarios e suas necessidades. 0

segundo, com 0 intuito de avaliar a usabilidade do prot6tipo desenvolvido e

identificar 0 grau de satisfag80 dos usuarios.

8.2 CENARIO DE TESTE

A partir do cenario montado, foram definidas as perguntas, adaptadas ao

contexto da avaliag80. Neste caso, 0 questionario serviu como estrutura e

direcionarnento da sequencia do processo de avaliagao.

Com objetivo de por a prova as funcionalidades desenvolvidas no prot6tipo,

foi criado urn cem3rio de teste para os usuarios avaliarem de forma completa, e

responderem atrav8S do questionario 2, do anexo 1. As tarefas propostas aos

usuarios foram:
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QUADRO 5 - Intengiio ao elaborar as quest6es do questionario 2

Questionario 2

Questao (6es) Intenyao

1 Verificar a usabilidade e se 0 usuario interpreta as

ferramentas como 0 programador teve a intenc;:ao de

expressa-Ia.

2 Verificar a facilidade de usa da ferramenta e a necessidade

de suporte, utilizando ajuda do programa.

3 Avaliar a necessidade de melhorar ou incrementar a

ferramenta de ajuda do programa, para atender as

necessidades do usuario.

4 Avaliar 0 tempo de utilizac;ao e verificar a facilidade de

localizar uma ferramenta e desempenhar a tarefa proposta.

5e6 Avaliar 0 nlvel de satisfayiio dos usuarios em relac;ao a
interface.

7,10 e 11 Avaliar 0 nlvel de satisfac;ao dos usuarios em relac;ao as

funcionalidades disponiveis no prot6tipo.

8 Avaliar 0 comportamento do prot6tipo no senti do de fazer

tratamento de erras e proporcionar ao usuario a

possibilidade de desfazer uma a9aO indesejada, indicando

sua soluyao.

9 Identificar problemas nao relacionados ou imaginados

durante a teste com as usuarios

12 Avaliar a necessidade de melhorar a interface e a ajuda a

fim de minimizar a realizay80 de treinamento aos usuaries.

o usuario inicia 0 programa para criar um novo projeto. Logo apos, seleciona

a Opy80 referente ao cadastro dos dados da projey8e, entregue pelos avaliadores no

momenta do teste. Feito iSso, a usuario insere as limites do retangulo envoi vente

(coordenadas X e Y inicial e final). Na tela seguinte a usuario cadastra as dados
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espaciais, danda urn nome para a canjunta, tipa de representa9aa (pantas au linhas)

e seleciona 0 retangulo envolvente previamente criado. Em seguida, cadastra as

amostras. A etapa posterior e visualizar 0 mapa com os dados da amostra inseridos.

No ultimo passo, a usuitrio seleciona urna MNT - modelagem numerica de terreno e

verifica a resultada da interpala9aa na tela.

8.3. RESULTADO DAS AVALlAC;:OES

Identificou-se na avaliac;ao realizada que as usuarios (grupo majoritario) ficaram

satisfeitos com a que foi apresentado e conseguiram desempenhar a tarefa

proposta no cenario de teste. Como resultado, a software atendeu as

expectativas levantadas na modelagem dos usuarios, lembrando que a avaliac;ao

foi realizada com urna turma de vinte alunDs de quarto ano do curso de Geografia

na disciplina de geoprocessamento da Universidade Tuiuti do Parana, ou seja,

usuarios com urn grau de conhecimento razoavel em informatica e do dominio da

aplica9iia.

Vale a pena salientar que 0 mesmo grupo de usuarios realizou 0 questionario 1,

antes do desenvolvimento do prot6tipo, para analise do perfil do usuario.

Baseado na analise das respostas que seguem na sequencia, foi possivel

identificar as seguintes situar;6es:
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Resultado obtido em cada questao analisada:

1. Conseguiu executar a tarefa proposta na apresenta921o?

a) Sim 93% b) NaoO% c) Em partes 7%

NAo
0%

2. Precisou utilizar a ajuda do programa (help)?

a) Sim 14% b) Nao precisei 86% c) Nao encontrei a ajuda 0%

NAo ENCONTREI
0%

86%
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3. Casa tenha utilizado a ajuda do programa, encontrou resposta para sua

duvida?

a) Sim 100% b) Nao lalta detathamento 0% c) Nao consta no help. 0%

8&'"10

Todos as usuarios que utilizaram a ajuda do programa encontraram auxflio para

suas duvidas. Os Qutros usuarios nao utilizaram 0 help. 100 % aproveitamento.

4. Quanto tempo precisou para desempenhar a tarela proposta?

a) menDsde 10 min 64% b) entre 11 a 20 min 36% c) mais de 20 min 0%

MAIS DE 20
0%
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5. Como voce considera 0 layout do software?

a) Organizado e facil de operar 79%

b) Normal, como outros programas de Geoprocessamento 21%

c) Mal organizado e complicado de usar 0%

NORMAL, COMO
QUTROS PROGRAMAS

GEOPROC~~SAMENTO ----
21%

MAL ORGAN1ZADO E
COMPL1CADO DE USAR

0%

DE USAR
79%

6. Qual sua considerat;80 sabre a parte grafica do software?

a) Muilo Boa 43%

b) Normal, atende as necessidades basicas 57%

c) Fraca, precisa ser melhorada 0%

FRACA, PRECISA SER
MElHORADA...

MUlTO BOA
43%

NORMAL, ATENDE
NECESSIOADES

eASICAS
57%
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7.Como voce considera a funcionalidade geral do software?

a) Atende as necessidades do dia a dia do curso 86%

b) Nao atende as necessidades do dia a dia do curso 14%

NAO ATENDE AS
NECESSIDADES DO DIA

A DIA DO CURSO
14%

ATENDE AS
NECESSIDADES DO DIA

A OIA DO CURSO
86%

8. No casa de ocorrencia de erros, as mensagens alem de expressarem 0

problema ocorrido arientam sua soluyao?

a) Sim 71% b) Nao 29%
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9. Quais Qutros problemas voce encontrou ou experimentou durante a realiza<;ao

da tareta?

CONExA.O LENTA OA
INTERNET

36%

NAo

10. Voce utilizaria urn software desenvolvido e melhorado a partir deste prot6tipo

em suas atividades?

a) Sim 100% b) Nao 0%

NAo,..

100%
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11. Para atender as suas necessidades, voce sugere alguma Qutra

funcionalidade 80 prot6tipo, alem das existentes?

a) Sim. 36% Citados: Cria~ao de Layers, modelagem a partir de isolinhas,

modelagem dos dados interpolados em Ions de cinza

b) Nao. 64%

SUGEST6ES

SIM --
36%~,

C,,~delayefspala
eJ\l,dOOesd'slIrnas.

Model~l~haa~n'fde

MO(IeIagemdosdados
,nlerpoladosemlons

de~II\l<l

12. Voce acha que precisa tazer treinamento extra para utilizar esse programa?

a) Sim. 36% b) Nao, apenas 0 help do programa e 0 suficiente. 64%
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9 FERRAMENTAS PARA A CONSTRUC;:AO DO PROTOTIPO

9.1 LlNGUAGEM DE PROGRAMAc;:Ao

Para a constru,ao do prot6tipo, foi utilizado 0 Borland Delphi 7, por sua

facilidade e agilidade na constru,ao de interfaces, trabalhando com componentes

graficos. Ele possui caracteristicas que se entregam aos conceitos revisados de

SIG, tais como alta performance e confiabilidade, trabalhando com uma

comunicac;:ao nativa ao banco de dad as, naD dependendo de outros dispositivos no

qual tornariam essa comunicaC;:8o lenta e com possibilidade de fat has.

9.2 BANCO DE DADOS

No prot6tipo construido, foi utilizado 0 banco de dados MS-Access. Eo um

banco de dados para aplica,6es de pequeno porte, como 0 prot6tipo desenvolvido.

E urn banco de dados relacional compativel com Sal. Possui facil interayao com a

usuario, alem disso, ocupa paueD espac;:o em disco e memoria do computador.

9.3 BIBLIOTECA - TERRALIB

Segundo a Institute Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, a biblioteca

TerraLib tem por meta permitir 0 desenvolvimento de ambientes SIG que incorporem

as mais recentes avanc;os da ciencia da geoinformac;ao, com enfase no usc de

sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD) para armazenar todos os tipos

de dados geogn;ficos. (INPE, 2005)

A TerraLib e uma biblioteca de classes e fun,6es para a constru,ao de SIG,

disponivel na internet como c6digo aberto, permitindo a construyiio de um ambiente

colaborativo e seu usa para 0 desenvolvimento de variados aplicativos e ferramentas
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para 0 mundo geogn;fico. Seu principal objetivo e possibilitar 0 desenvolvimento de

uma nova gera9iio de aplicativos SIG, baseados nos avan9Qs tecnol6gicos dos

bancos de dados espaciais. TerraLib e urn software livre.

a prot6tipo ira utiliza 0 dominic de SIG, cujos dados estao disponiveis no

SGDB e as ferramentas de c,lIculo de MNT seriio recuperados do Terralib. A

interface de usuiuio para este objetivo e desenvolvido utilizando-se a metodologia

descrita anteriormente, assim como as diretrizes e checklist citado.
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10 PROTOTIPO

o prot6tipo tai elaborado de forma a atender aos usuarios, utilizando uma

interface moderna com menus laterais e naD superiores, induzindo 0 usuario a

executar as tarefas na sequencia correta e podendo executar qualquer comando a

qualquer momento da utiliza9ao. A ajuda do prot6tipo (help) e on-line, com ajuda

sobre 0 prot6tipo e sobre a teoria do dominic da aplica9ao (modelagem numerica de

terreno), atendendo as necessidades, conlorme analise do perfil do usuario e perfil

de tarelas.



10.1 TELA PRINCIPAL

FIGURA 30 - TELA PRINCIPAL DO PROT6TIPO
Il!,-----

,..•..-~..,,,.•..,.•...._.( .......•
r., •••I'o~.

10.2 TELA MENU PROJETO

FIGURA 31 - TELA AMPLIADA DO MENU PROJETO

7JSIGBRAS

Projeto
Gerar Novo Projeto
Abrir Projeto Exislente
Fechar Projelo Aberto
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10.3 TELA MENU INFORMACOES

FIGURA 32 - TELA AMPLIADA DO MENU INFORMA<;OES

Informa<;:6es ••
Projet;:ao
Retiingulo Envolvenle
Dados Espaciais
Vis ualizar Mapa

c: .••.I .••.•••i"•..•.,..,.f\J11\IT

FIGURA 33 - TELA PROJE<;AO DO MENU INFORMA<;OES

P,oJe~ao I UTM

..
Parametros

Umdade' IKIIOme!los

Zona. IZonil22
:::oJ Off'''~1 -'::J ow,,, y ~I==:===::;

Mendlano Central Esc:ala '- -'

Hcmisfcrio

Norle • $u~

FIGURA 34 - TELA RETANGULO ENVOLVENTE DO MENU INFORMA<;OES

~



FIGURA 35 - TELA DADOS ESPACIAIS DO MENU INFORMAi;OES

Nome do Conjunto: IMAXIMO CENTRO I~
Tipo de Representa~ao: IPontos 3
Retangulo Envolvente: I' olA.;~ll\"lC ':EVfRO I~

Xfinal: I;:'r:-,r,c:;

Y final: I' :8 .. '8

10.4 TELA MENU SELECIONAR MNT

FIGURA 36 - TELA AMPLIADA DO MENU SELECIONAR MNT

Selecionar MNT

Vizinho mais proximo
Inverso da distancia
Inverso do quadrado da
distancia
Triangula~aode Delaunay

10.5 TELA MENU VISUALlZAc;:Ao

FIGURA 37 - TELA AMPLIADA DO MENU VISUALlZAi;AO

Vizualiza~ao ,~,
Aproximar
Afaslar
Mover mapa
Selecionar area
Mostrar tudo
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10.6 TELA MENU AJUDA

FIGURA 38 - TELA AMPLIADA DO MENU AJUDA

0.Ajuda
Programa
Conceit os
Geoprocessamento
Sabre
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11 CONCLUSAO

As teenieas de Intera.,ao Humano Computador - IHC apresentadas nas

metodologias, depois de aplicadas atraves da modelagem dos usuarios e em

seguida atraves da analise da apliea.,ao da metodologia de avalia9ao, nos

proporcionou uma facilidade maior em atender as expectativas e as necessidades

dos usuarios. Levantou-se 0 perfil do usuario em seu grupo majoritario, analisando

seu comportamento na frente de urn computador e as possiveis dificuldades em

utilizar urn programa novo em seu dominic.

Depois de concluido 0 prot6tipo, fez-s8 uma outra avaliar;ao com 0 grupo

majoritario, solicitando ao usuiuio executar uma tarefa corriqueira em seu dominic.

Com essa avalia980 (questionario), identificou-se que 0 software atendeu as

expectativas levantadas na modelagem dos usuarios, lembrando que a avaliaC;8o foi

realizada com uma turma de alunos do quarto ana do curso de Geografia na

disciplina de geoprocessamento da universidade Tuiuti do Parana, ou seja, usuarios

com um grau de conhecimento razoavel em informatica e do dominio.

Foi passivel idenlificar que os saftwares utilizados na dominio explorada,

geoprocessamento, sao de dificil uso para pessoas que tem entendimento da

disciplina, porem nao tem muito conhecimento em informatica, podendo-se concluir

que existe muito campo a ser explorado em rela9ao a apliea.,ao das teenieas de IHC.

Explorando mais os recursos tecnol6gicos existentes nessa area, aumenta-se

a satisfa9ao do usuario em interagir com um sistema computacional, buscando

utilizar a informatica de maneira multidisciplinar. Pode-se fazer isso, desenvolvendo

trabalhos em conjunto com oUlros cursos da universidade e construindo ferramentas

para uma melhor utiliza980 da mesma em um futuro pr6ximo. a senlimento por parte
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dos pesquisadores e de dever cumprido e de gratidao as pessoas que cola bora ram

com a realizat;:ao do trabalho.
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12 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS

Separou-se os trabalhos futures em dais itens: trabalhos futuros sugeridos

pelos usuarios e trabalhos futures sugeridos pelos pesquisadores.

Sugeridas pelos usuarios:

• Cria~o de layers para entidades distintas;

• Modelagem a partir de isolinhas;

• Modelagem dos dados interpolados em tons de cinza;

• Gerar fatiamentos;

• Acrescentar mensagens que orientam uma solu9ao, quando ocorre urn erro.

Sugeridos pel os pesquisadores:

• Acrescentar outros tipos de geometria permitidos pel a biblioteca terralib como

aneis e poligonos;

• Desenvolver a prot6tipo na mesma linha de pesquisa do INPE, permitindo a

usa gratuito do programa, usanda outras plataformas de desenvolvimento e

sistema operacional, como exemplo 0 Kylix e 0 Linux;

• Permitir 0 usa de outros SGDBs, Mysql, SQLServer, Firebird, permitindo ao

software uma estrutura mais segura no banco de dad os;

• Explorar as outras fun90es do SIG e aplicar ao prot6tipo.

• Desenvolver aplicativo para ser executado via web.

• Implementar funy80 de importar ou exportar arquivos em outros fermatos

(Shape file, Spring, dxf)
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APENDICE 1

Questiomirio 1 - aplicado antes do desenvolvimento do prot6tipo, para levantar

as necessidades:

1. Como voce avalia a seu grau de familiaridade como usuario de computadores?

a) Baixo

b) Medio

c) Alto

2. Voce ja participou de algurn curso de informatica?

a) Curso basi co

b) Curso interrnediario

c) Curso avan9ado

d) Nao participei

3. Voce seria capaz de realizar uma opera9ao para salvar urn arquivo qualquer no

drive A:I pelo Windows Explorer?

a) Sirn

b) Nao

4. Voce seria capaz de realizar uma operayao de renomear urn arquivo qualquer
utilizando 0 Windows Explorer?

a) Sirn
b) Nao

5. Voce seria capaz de realizar urna opera,ao de copiar urn arquivo qualquer da

rede para sua maquina?
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a)Sim

b) Nao

6. Voce seria capaz de realizar uma opera98o para alterar a resoluc;ao de video

do computador (ex: de 600x800 para 1024X768)?

a)Sim

b) Nao

7. Como voce considera seu nivel de conhecimento no dominic da aplicac;ao -

Geoprocessamento - Modelagem Numerica?

a) Novato

b) Intermediario

c) Especialista

8. Qual sua freqO€mciade utilizaC;8oem aplicac;oes desse dominic?

a) Todos os dias

b) 3 a 5 vezes por semana

c) 1 a 2 vezes par semana

d) raramente

9.Qual sua expectativa com relac;ao a urn software de Geoprocessamento para

auxilia-Io nos trabalhos do curSD de Geografia? Que tipo de ferramenta deve

possuir?

a) Gera9ao de perfil

b) Visualiza9ao 3D

c) Fatiamenlo

d) Outro: _
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10. Utilizando urn software I ferramenta especifica de geoprocessamento

desenvolvida para fins educacionais e, que atenda suas necessidades, voce

acredita que pode melhorar seu aprendizado nesta area?

a)Sim

b) Nao

11.voce utilizaria e consideraria importante ter OP9aode Help online (ajuda) no

software?

a)Sim

b) Nao
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Questionario 2 - aplicado ap6s 0 desenvolvimento do prot6tipo, para avaliac;ao

do mesma:

1-Conseguiu executar a tarefa proposta na apresentayao?

a)Sim

b) Nao

c) Em partes

2-Precisou utilizou a ajuda do programa (help)?

a) Sim

b) Nao precisei de ajuda para a tarefa proposta acima

c) Nao encontrei a ajuda do programa.

3-Caso tenha utilizado a ajuda do programa, encontrou resposta para sua

duvida?

a) Sim, encontrei

b) Nao, falta mais detalhamento

c) Nao, 0 que precisei nao consta no help. Ex. _

4-Quanto tempo precisQu para desempenhar a tarefa proposta?

a) men os de 10 min

b) entre 11 a 20 min

c) mais de 20 min

5-Como voce considera a layout do software?

a) Organizado e facil de operar

b) Normal, como Qutros programas de Geoprocessamento
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c) Mal organizado e complicado de usar

6- Qual sua considerac;:ao sobre a parte grafica do software?

a) Muito Boa

b) Normal, atende as necessidades basicas

c) Fraca, precisa ser melhorada

7- Como voce considera a funcionalidade geral do software?

a) Atende as necessidades do dia a dia do curso

b) Nao atende as necessidades do dia a dia do curso

8- No casa de ocorrencia de erros, as mensagens ah~m de expressarem 0

problema ocorrido arientam sua soluc;ao?

a)Sim

b) Nao

9. Quais Qutros problemas voce encontrou ou experimentou durante a realizac;:ao

da tarefa?

10. Voce utilizaria urn software desenvolvido e melhorado a partir deste prot6tipo

em sUas atividades?

a) Sim

b) Nao
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11. Para atender as suas necessidades, voce sugere alguma Dutra

funcionalidade ao prot6tipo, alem das existentes?

a) Sim. Cite: _

b) Nao.

12. Voce acha que precisa tazer treinamento extra para utilizar esse programa?

a)Sim.

b) Nao, apenas 0 help do programa e 0 suficiente.


