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Avaliando Sinais em Interfaes paraSistemas de Informa�~ao Geogr�a�aJuliano ShimiguelM. Ce��lia C. BaranauskasInstituto de Computa�~ao, Uniampfjuliano.shimiguel,eiliag�i.uniamp.brAbstrat: The researh areas in Geographial Information Systems (GIS)have been mainly related to the development of models to struture data. Theinterfae design is a topi that still has reeived little attention despite thefat that it is fundamental for ahieving system usability. The interfae shouldallow the user to ahieve his goals easily, but the strong oneptual overloadof these systems have prevented their use by a more diversi�ed lass of users.In this work, we have arried out a semioti analysis of the interfae signals ofArView GIS 3D Analyst. The results are illustrated and lassi�ed to informand orient the (re)design of interfae elements of these systems.Keywords: Geographial Information Systems, Interfae Design, Usability,Semioti Approah.Sum�ario: As �areas de pesquisa em Sistemas de Informa�~ao Geogr�a�a (SIG)têm sido prinipalmente relaionadas ao desenvolvimento de modelos para es-trutura�~ao de dados. O design da interfae �e um t�opio que ainda tem reebidopouo enfoque, apesar de ser determinante dos aspetos de usabilidade do sis-tema. �E desej�avel que a interfae permita ao usu�ario atingir seus objetivosfailmente, mas a forte arga oneitual desses sistemas tem impedido sua uti-liza�~ao por um grupo mais diversi�ado de usu�arios. Neste trabalho, temosomo objetivo realizar uma an�alise semi�otia dos sinais de interfae do Ar-View GIS 3D Analyst. Os resultados s~ao ilustrados e quali�ados de forma ainformar e orientar o (re)design dos elementos de interfae para tais sistemas.Palavras-have: Sistemas de Informa�~ao Geogr�a�a, Design de Interfae,Usabilidade, Abordagem Semi�otia.
1 Introdu�~aoOs Sistemas de Informa�~ao Geogr�a�a (SIG) têm adquirido uma popularidade muitogrande, impulsionada prinipalmente por avan�os na �area de modelagem de dadose pelas possibilidades de seu uso em tomadas de deis~oes. Esses sistemas permitem



2 Shimiguel, Baranauskaso desenvolvimento de aplia�~oes em que relaionamentos espaiais s~ao importantes.�Areas de aplia�~ao abrangem desde teleomunia�~oes, planejamento urbano, arquite-tura, turismo e entretenimento (Coors e Flik, 1998).A maioria dos SIG existentes no merado s~ao restritos �a vis~ao 2D do espa�o.A importânia de visualiza�~ao 3D em SIG adv�em da proximidade entre a interfaeda aplia�~ao e o mundo real. Representa�~oes em três dimens~oes possibilitam aosusu�arios lidarem om imagens assoiadas diretamente �a sua experiênia no mundo.Um dos Sistemas de Informa�~ao Geogr�a�a mais difundidos no merado, o ArViewGIS, possui um m�odulo denominado ArView GIS 3D Analyst, para gereniamento evisualiza�~ao de dados 3D. O ArView GIS 3D Analyst permite a ria�~ao de interfaesinterativas para aplia�~oes que elevam a visualiza�~ao geogr�a�a e an�alise para umn��vel maior de realidade visual.Embora seja um sistema funionalmente poderoso, o uso do ArView GIS 3DAnalyst pressup~oe onheimento do usu�ario para aspetos espe���os da tenologia dosistema. Seus usu�arios poteniais s~ao espeialistas em gereniamento de informa�~aogeogr�a�a (art�ografos, ge�ografos, t�enios em geoproessamento), n~ao neessaria-mente habituados �a omplexidade inerente da interfae desses sistemas. SegundoCâmara et al. (1999), os avan�os em modelagem de dados neessitam ser reetidosna interfae do sistema, evitando referênia expl��ita para representa�~oes omputai-onais e permitindo ao usu�ario se onentrar nos dados geogr�a�os.A qualidade da interfae de usu�ario tem uma grande rela�~ao om a utilidadedo Sistema de Informa�~ao Geogr�a�a; entretanto, ela n~ao tem sido um ponto forte emSIG (Egenhofer e Frank, 1988). Para inrementar a e�iênia de SIG, a interfae deusu�ario deve prover um modelo oneitual simples do que est�a aonteendo no banode dados (Collins et al., 1983).Uma das prinipais de�iênias enontradas na interfae desses sistemas �e aexistênia de express~oes de interfae (sinais) desprovidas de signi�a�~ao, para usu�ariosdo dom��nio da aplia�~ao. Neste artigo, propomos uma an�alise semi�otia dos elementosde interfae do ArView GIS 3D Analyst, para aptar aspetos da interpretabilidadedesses elementos, om implia�~oes na usabilidade da ferramenta. O artigo est�a or-ganizado da seguinte forma: a se�~ao 2 apresenta um referenial te�orio sobre designde interfae para SIG. A se�~ao 3 desreve a abordagem Semi�otia utilizada neste tra-balho. A se�~ao 4 de�ne a metodologia de an�alise da interfae, segundo o referenialda Semi�otia. A se�~ao 5 mostra os resultados obtidos. Na se�~ao 6, disutimos eonlu��mos o trabalho.



Avaliando Sinais em Interfaes para SIGs 32 Design de Interfae para SIGComo em qualquer sistema interativo, a interfae de usu�ario �e o m�odulo respons�avelpelos aspetos de usabilidade em Sistemas de Informa�~ao Geogr�a�a. �E atrav�es delaque o usu�ario deve atingir seus objetivos failmente, om poua oorrênia de erros eomplexidade limitada �a pr�opria tarefa.Lanter e Essinger (1991) disutem omo as interfaes de usu�ario tradiionaisrepresentam as funionalidades do sistema e apresentam omo alternativa o designentrado no usu�ario, para realizar o mapeamento entre as funionalidades do sistemae o modelo oneitual do usu�ario. Segundo os autores, para se riar uma interfae deusu�ario, o designer deve entender omo as pessoas pensam e trabalham; al�em disso,o designer deve saber que os usu�arios n~ao est~ao habituados om o uso de algoritmos,estruturas de dados, redes, fun�~oes ou sub-rotinas. Esses autores enxergam as inter-faes de usu�arios omo \ilus~oes", que oultam a arquitetura da tenologia provenienteda vis~ao de programador e empaotam isso em alguma oisa que possua signi�adopara realiza�~ao de an�alise e tomada de deis~oes.Craig (1992) apresentou algumas neessidades de planejadores e o�iais p�ubliosque gostariam de usar a tenologia SIG, mas que �aram frustrados om a interfae deusu�ario. Segundo esse autor, os usu�arios podem ter feito um urso sobre omo usaruma ferramenta partiular, mas omo eles n~ao usam essa ferramenta em situa�~oesotidianas, ter~ao di�uldades na sua utiliza�~ao.Conforme salientam Mark e Frank (1992), o design da interfae para SIGdeve onsiderar algumas premissas b�asias: (i) a onsistênia om outros sistemasrelaionados ao dom��nio de aplia�~ao do usu�ario, prinipalmente �aqueles usados emsitua�~oes otidianas, (ii) as fun�~oes devem ser failmente aessadas e exeutadas,(iii) o n�umero de oneitos em um sistema �e relaionado ao esfor�o em aprendê-lo,(iv) onsiderar diferentes tipos de usu�arios: novatos (querem um sistema f�ail deaprender), asuais (onheem o sistema, mas n~ao lembram de fun�~oes espe���as) eexperientes (preferem aminhos diretos para a exeu�~ao de tarefas).Câmara et al. (1999) apresentaram uma proposta de interfae para SIG, queobjetiva ontrolar a omplexidade de diferentes modelos de dados e estruturas derepresenta�~oes neess�arias para trabalhar om informa�~ao geogr�a�a. Segundo eles,as implementa�~oes orrentes de sistemas SIG apresentam para o usu�ario uma somade fun�~oes, onfundindo ambos o novato e o espeialista. Isso impede um uso maiorda tenologia de SIG.Na seq�uênia, desrevemos o referenial te�orio utilizado para an�alise de sinaisde interfae, que �e apliado em um estudo de aso: o ArView GIS 3D Analyst.



4 Shimiguel, Baranauskas3 A Abordagem Semi�otia omo ReferenialA Semi�otia �e a iênia que estuda os signos e a sua vida na soiedade (Peire, 1990;Santaella, 1996). Um signo �e qualquer oisa que est�a no lugar de outra, para algu�em,sob determinadas ondi�~oes. Isso signi�a que qualquer mara, s��mbolo ou sinalusado para indiar pensamentos e express~oes s~ao signos. Segundo Santaella (1996),a semi�otia se prop~oe a ver o mundo omo linguagem, n~ao somente omo linguagemverbal, mas todos os tipos de linguagens: da esrita, das esulturas, da enogra�a,entre outras. Como a Semi�otia estuda a omunia�~ao, permite avaliar o que sinaisde interfae omuniam, enquanto signos que s~ao.A aplia�~ao da Semi�otia no design de software permite onsiderar n~ao so-mente fatores imediatos relaionados �a Intera�~ao Humano-Computador, mas tamb�emquest~oes soiais e ulturais existentes nessa omunia�~ao. Em partiular, a aborda-gem semi�otia tem mostrado resultados relevantes no dom��nio de interfaes para apli-a�~oes em Sistemas de Informa�~ao Geogr�a�a. Em seu trabalho, Prado et al. (2000)realizaram uma an�alise semi�otia dos sinais artogr�a�os do sistema ArView GIS,observando que 75% deles possuem rela�~ao simb�olia om seus referentes no mundo.Um signo pode ser de�nido omo uma rela�~ao tri�adia entre o objeto, o repre-sentamen e o interpretante, onforme est�a ilustrado na Figura 1. O representamenrepresenta, em algum meio, o objeto do mundo. Um proesso de signi�a�~ao ou semi-ose oorre quando, ao se apresentar o representamen a uma mente, nela �e produzidauma id�eia que remete ao objeto; esse proesso mental �e hamado interpretante (Peir-e, 1990; Prado e Baranauskas, 2000). Por exemplo, a impressora em editores gr�a�ose de texto, tem omo representamen o onjunto de pixels na tela e, omo objetono mundo, o dispositivo f��sio impressora.
b

b

bbobjeto interpretante representamenFigura 1: Coneito de Signo omo rela�~ao tri�adia.Na abordagem de Familant e Detweiler (1993), para omuniar informa�~ao, deve-seprimeiro odi��a-la �siamente omo um sinal (representamen). Uma vez odi�ado,o sinal tem o potenial de ser interpretado e pode ser mapeado para algum referente(objeto) no mundo real. Nessa abordagem, um signo �e uma fun�~ao que relaiona osinal ao referente. Ela pode de�nir o relaionamento entre um ou mais aspetos domundo real e/ou um ou mais aspetos do mundo projetado. Uma rela�~ao s��gnia �e bemsuedida se o usu�ario pode referir-se sem ambig�uidade ao referente, aso ontr�ario, arela�~ao �e falha.



Avaliando Sinais em Interfaes para SIGs 5Um relaionamento iônio preserva similaridades entre qualidades do sinale do referente. Por exemplo, o relaionamento entre o sinal e o objeto \gr�a�ode barras" �e iônio. No relaionamento simb�olio, qualquer similaridade entre osinal e o referente �e aidental; n~ao h�a tentativa expl��ita de preservar qualidades doobjeto no representamen. Por exemplo, o sinal que tenta omuniar a opera�~aode inser�~ao de um novo tema em uma view ou ena 3D. Um tipo de relaionamentointermedi�ario, denominado indiial, onsidera uma assoia�~ao entre o representamen(sinal) e o objeto (referente) por uma rela�~ao de ausa e efeito. Por exemplo, o sinalmant�em relaionamento indiial om a fun�~ao de proura. O objetivo do objetoreal \bin�oulo" �e permitir a visualiza�~ao a uma longa distânia. Esse sinal representaum ��ndie para a id�eia de proura em textos.O relaionamento entre o sinal e o referente no mundo pode ser direto ouindireto (Baranauskas et al., 1998). Na referênia direta h�a somente um referenteenvolvido, o referente denotativo. Na referênia indireta h�a no m��nimo dois referentesenvolvidos, o referente do signo e o referente denotativo. As Figuras 2 e 3 ilustram eexempli�am as referênias direta e indireta.
Sinal Contornos ReferenteRela�~aoiôniadiretaFigura 2: Referênia direta entre sinal e referente.
Sinal Martelo einterroga�~ao Referentedo signo

Construtorde onsultas Referentedenotativo
Rela�~aoiônia

Rela�~aoindireta
Figura 3: Referênia indireta entre sinal e referente.Na Figura 2, o sinal representa a fun�~ao de ria�~ao de modelos do tipo ontorno.Ele mant�em similaridades om o referente denotativo (ontornos); ent~ao, a rela�~ao



6 Shimiguel, Baranauskas�e iônia. N~ao h�a um outro referente para esse sinal no mundo, por isso, a rela�~ao�e direta. Na Figura 3, o sinal representa a fun�~ao de onstru�~ao de onsultas.No mundo real, o martelo �e uma ferramenta usada para pregar oisas a outras e, nosistema, ele �e usado para denotar a id�eia de formula�~ao de onsultas. O sinal mant�emsimilaridades om o referente no mundo; ent~ao, a rela�~ao �e iônia. Como existe umreferente no mundo diferente do referente denotativo, a rela�~ao �e indireta.Para lassi�ar grupos de sinais de interfae, podemos usar a abordagem deHjelmslev (1943), que prop~oe três tipos de fun�~oes estabeleidas entre as unidadesde uma linguagem: interdependênia, pressuposi�~ao e onstela�~ao, onforme ilustra aFigura 4. A interdependênia �e um tipo de fun�~ao ontra��da entre duas onstantes. Apressuposi�~ao �e um tipo de fun�~ao ontra��da entre uma onstante e uma vari�avel. Aonstela�~ao �e um tipo de fun�~ao ontra��da entre duas vari�aveis. Uma fun�~ao desrevea rela�~ao entre dois funtivos. Um funtivo �e onstante se sua presen�a �e neess�ariapara a presen�a de outro funtivo, aso ontr�ario, ele �e vari�avel.a bInterdependênia a bPressuposi�~ao a bConstela�~aoFigura 4: Tipos de fun�~oes estabeleidas entre unidades de linguagem.Na Figura 4, na interdependênia, a e b dependem um do outro para existir; napressuposi�~ao, a depende de b para existir e, na onstela�~ao, a e b n~ao dependem umdo outro para existir (Oliveira e Baranauskas, 1998).4 Metodologia de An�aliseTomamos omo objeto de an�alise sete grupos de sinais de interfae do ArView GIS3D Analyst:1. Barra de Ferramentas (BF): 16 sinais2. Formata�~ao de Dados de Tabela (FDT): 12 sinais3. Barra de Ferramentas de View (BFV): 24 sinais4. Cena 3D (C3D): 10 sinais5. Propriedades de Tema (PT): 6 sinais6. Editor de Legenda (EL): 7 sinais7. Barra de Paletas (BP): 6 sinais



Avaliando Sinais em Interfaes para SIGs 7Esses grupos totalizam 81 sinais que foram utilizados na an�alise e veri�a�~ao dosproblemas de usabilidade existentes na interfae da ferramenta.A an�alise foi realizada om um grupo de 36 alunos de p�os-gradua�~ao e gra-dua�~ao em Ciênia da Computa�~ao. Esse grupo possui onheimento em sistemasomputaionais, mas n~ao neessariamente em Sistemas de Informa�~ao Geogr�a�a. Aesolha de pessoas om experiênia em omputa�~ao foi determinada para evitar errosoneituais b�asios durante a exeu�~ao do teste, al�em disso, a inexperiênia em SIG�e ben�e�a para aptar os aspetos de omunia�~ao dos sinais da interfae.O material utilizado para a obten�~ao dos dados onstou de um doumento omesses 7 grupos de interfae e para ada um dos sinais que os omp~oem, soliitamos dossujeitos a entrada de dois tipos de informa�~ao: o interpretante para o sinal e a rela�~aodo sinal para um referente. Esses sujeitos desrevem o seu interpretante para aquelesinal e tentam identi�ar qual �e a rela�~ao entre o sinal e o referente no mundo, deaordo om a lassi�a�~ao de Familant e Detweiler (1993): iônia, indiial, simb�oliae, ainda, direta ou indireta. A Figura 5 ilustra o ambiente de trabalho do usu�ario doArView GIS 3D Analyst.

Figura 5: Ambiente de trabalho do usu�ario do ArView GIS 3D Analyst.



8 Shimiguel, BaranauskasAs rela�~oes estabeleidas entre os grupos de sinais de interfae da ferramenta podemser visualizadas na Figura 6.
Parte 3 PT EL BPParte 2 BFV C3DParte 1 BF FDT

Figura 6: Rela�~ao entre os grupos de sinais de interfae do ArViewGIS 3D Analyst.Entre os grupos de sinais BF e FDT, h�a uma rela�~ao de pressuposi�~ao, pois FDTdepende de BF para existir. Os grupos BFV e C3D dependem de BF para existir,araterizando uma rela�~ao de pressuposi�~ao e, entre os dois, h�a uma onstela�~ao,pois um n~ao depende do outro para existir. O mesmo oorre om os grupos PT, ELe BP, que dependem da existênia de BFV ou C3D para existir (pressuposi�~ao) e ostrês grupos formam uma rela�~ao de onstela�~ao entre si. Neste aso, n~ao h�a rela�~aode interdependênia.5 Resultados PreliminaresA partir dos interpretantes presumidos pela desri�~ao dos usu�arios para ada sinal deinterfae, realizamos uma lassi�a�~ao geral onsiderando respostas orretas, erradasou em brano, onforme ilustra a Figura 7.

Figura 7: Aertos, Erros e Branos na interpreta�~ao dos sinais de in-terfae do ArView GIS 3D Analyst.



Avaliando Sinais em Interfaes para SIGs 9A Tabela 1 a seguir resume os resultados quanti�ados para ada grupo de sinais.Aertos Erros Branos Erros+BranosBarra de Ferramentas (BF) 41% 29% 30% 59%Propriedades de Tema (PT) 38% 26% 36% 62%Editor de Legenda (EL) 35% 22% 43% 65%Barra de Paletas (BP) 38% 37% 25% 62%Formata�~ao de Dados de Tabela (FDT) 32% 26% 42% 68%Barra de Ferramentas de View (BFV) 39% 9% 52% 61%Cena 3D (C3D) 36% 13% 51% 64%Tabela 1: Resultados da an�alise semi�otia por grupos de sinais de in-terfae.Com rela�~ao ao n�umero de pessoas que deixou em brano a resposta para o inter-pretante, temos resultados signi�ativos: os grupos BFV e C3D, loalizados na parte2 da Figura 6, tiveram mais de 50% das respostas em brano. Na BFV, 42% dossujeitos deixaram mais de 50% dos sinais sem resposta aos interpretantes. No asodo grupo de C3D, 56% dos sujeitos deixaram mais de 50% das respostas para osinterpretantes em brano. Isso signi�a que, para mais da metade dos sujeitos quepartiiparam do teste, os sinais n~ao levaram �a identi�a�~ao dos referentes nesse grupode sinais. Esse �e um fator r��tio, pois o ArView GIS 3D Analyst tem omo objetivoprinipal proporionar a usu�arios a ria�~ao de modelos 3D e exatamente esse grupo �eum daqueles onde os usu�arios tiveram maior di�uldade na interpreta�~ao dos sinais.A partir da taxa de erros, geramos duas lassi�a�~oes: (i) onsiderando-seomo taxa de erros os erros de interpreta�~ao e respostas em brano e (ii) onsiderando-se a taxa de erros somente omo os erros de interpreta�~ao. No primeiro aso, tivemoso grupo FDT om 94% dos sujeitos (usu�arios) tendo errado a interpreta�~ao de maisde 50% dos sinais. Depois dela, tivemos a BFV e a BP, nas partes 2 e 3 da Figura 6,om 83% dos sujeitos tendo errado na interpreta�~ao de mais de 50% dos sinais. Ogrupo de sinais da C3D teve 78% dos sujeitos que erraram mais de 50% das respostasaos interpretantes. Considerando-se a segunda lassi�a�~ao, tivemos o grupo BP om44% dos sujeitos que erraram mais de 50% dos interpretantes, seguida do grupo PTom 22% dos sujeitos, ambos os grupos loalizados na parte 3 da Figura 6.Com rela�~ao �a taxa de aertos, dos 81 sinais existentes, somente 2 deles le-varam todos os usu�arios ao interpretante orreto; isso signi�a apenas 2% de todosos sinais de interfae. Esses sinais s~ao onheidos pelo uso em outras ferramentas,o que, talvez, explique o resultado. S~ao eles: os ��ones para salvar arquivo ( ) epara ajuda ( ).



10 Shimiguel, BaranauskasEm 12 sinais, nenhum dos usu�arios hegou aos interpretantes orretos. Porexemplo, o sinal uja funionalidade assoiada �e seleionar features de tema na ena3D ( ). Os usu�arios assoiaram esse sinal a interpretantes omo \abrir uma pas-ta" ou \subir um n��vel de diret�orio". Em 30 sinais, surgiram interpreta�~oes muitodiversas; alguns exemplos est~ao ilustrados na se�~ao de Resultados Qualitativos.Considerando-se as mensagens (hints) assoiadas aos sinais, temos 77% delesom mensagem (BF, FDT, BFV, C3D), 16% n~ao ont�em mensagem (EL, BP) e 7%possuem r�otulo no pr�oprio sinal (PT). No teste realizado, n~ao foram apresentadas aossujeitos as mensagens assoiadas aos sinais.5.1 Resultados QualitativosMuitos dos sinais geraram interpreta�~oes diversas em rela�~ao ao signi�ado pretendi-do; a seguir omentamos alguns exemplos:� O aso do sinal que representa a ria�~ao de um novo visualizador 3D ( ).Alguns sujeitos interpretaram o sinal omo sendo um \fog~ao"; mesmo sabendotratar-se de um SIG; um outro presumiu o sinal omo \enontrar restaurante".Os sujeitos lassi�aram a rela�~ao omo iônia-direta.� Sobre o editor de legenda ( ): talvez este sinal tenha sido um dos maisr��tios, pois mais de 85% dos sujeitos n~ao desreveram um interpretante paraele. Três sujeitos interpretaram esse sinal omo uma \deodi�a�~ao de adeia deDNA". Segundo oment�arios de alguns deles, o desenho da aneta n~ao foi reali-zado de forma preisa, e os mesmos s�o onseguiram identi��a-la ap�os apresen-tarmos o verdadeiro interpretante para eles. Somente duas pessoas responderama rela�~ao sinal-referente e elas oloaram iônia-direta.� Sobre o sinal ( ) que representa a onstru�~ao (martelo) de uma onsulta(sinal de interroga�~ao), veri�amos um detalhe interessante: na maioria dasvezes que as pessoas visualizam uma mara de interroga�~ao (?) impressa nosinal, elas relaionam isso ao sistema de ajuda. Muitos sujeitos interpretaramesse sinal omo \ajuda de ferramentas" ou \ferramentas de aux��lio". Situa�~aoan�aloga oorreu om o sinal ( ) que representa a distânia entre dois pontosno mapa. Em ambos os asos, os usu�arios lassi�aram a rela�~ao sinal-referenteomo indiial; indireta para o primeiro sinal e direta para o segundo.� Existem dois bot~oes ujo sinal �e ompletamente diferente do signi�ado preten-dido pelo designer do sistema. Esses sinais apareem tanto no grupo BF quantono C3D. O primeiro deles ( ) representa o zoom para extens~ao ompleta. Asfolhas em brano representam os temas e a seta representa a opera�~ao de zo-om, que �e apliada sobre todas elas. Ao ontr�ario dessa desri�~ao, os sujeitos



Avaliando Sinais em Interfaes para SIGs 11assoiaram o sinal a interpretantes omo \empilhar" ou \inserir nova amada".Oorreu situa�~ao pareida om o sinal que representa zoom para tema selei-onado ( ). Os sujeitos onfundiram os interpretantes desses dois sinais ealguns aharam que eles tinham a mesma funionalidade assoiada. Para seter uma id�eia da di�uldade om esses dois sinais, os sujeitos responderam �asrela�~oes sinal-referente de forma diferente em ada grupo de interfae ao qualeles perteniam. Na BF, eles responderam a rela�~ao omo simb�olia-indiretapara o sinal de zoom para extens~ao ompleta, e houve o mesmo n�umero deoorrênias de respostas simb�olia-indireta e indiial-indireta para o sinal dezoom para tema seleionado. Na C3D, os sujeitos hegaram a oloar a rela�~aoomo iônia-direta para os sinais, delarando, desta forma, estarem ertos deseus interpretantes.� No sinal que representa geoodi�a�~ao (�a direita), alguns sujeitostiveram omo interpretante o envio de mensagens ou e-mails, pois osinal tamb�em �e usado em p�aginas web om tal prop�osito. Eles responderam �arela�~ao omo indiial-direta.� No sinal que representa hotlink ( ), os sujeitos desreveram os seguintesinterpretantes: exeu�~ao de alguma tarefa, mapa lim�atio e at�e alguma re-la�~ao om energia el�etria. Neste aso, somente ino pessoas responderam arela�~ao sinal-referente e as respostas foram bem diversi�adas, deixando laroa existênia de problemas om esse sinal.� No sinal que desreve a inser�~ao de um novo r�otulo no mapa ( ), tivemosuma taxa de aerto de 39% das pessoas, mas um dos sujeitos o ahou pareidoom um \mouse" (o dispositivo f��sio). A maioria dos sujeitos ahou que arela�~ao �e iônia-indireta.� Em um aso pareido om o anterior, temos o sinal ( ) que representa aabertura da janela de valores nulos, no grupo EL. Um dos sujeitos relaionou osinal a uma \latinha de refrigerante". Um detalhe interessante nesse grupo �e quea maioria dos sujeitos interpretou as a�~oes referentes aos sinais omo apliadassobre a legenda omo um todo e n~ao sobre os itens de legenda. Por exemplo, osinal tem omo interpretante adiionar itens de legenda, mas grande partedos sujeitos interpretaram-no omo inserir legenda. Na maioria das vezes, ossujeitos responderam a rela�~ao omo simb�olia-indireta para ambos os sinais.� H�a um aso de redundânia om os sinais que representam zoom in ( ) ezoom out ( ). Quando o visualizador de ena 3D est�a aberto, esses sinaisapareem tanto no grupo BF omo no grupo C3D. Os sinais de zoom paraextens~ao ompleta ( ), zoom para tema ativo ( ) e zoom para featureseleionado ( ) tamb�em apareem nos dois grupos. A repeti�~ao dos sinais



12 Shimiguel, Baranauskasde zoom se explia porque uma view n~ao tem uma barra de sinais na pr�opriajanela, ent~ao, o designer tinha omo op�~oes oloar esses sinais no grupo BFVou no grupo BF, e ele optou por oloar nesta �ultima (que est�a aberta sempreque uma view ou ena 3D est~ao vis��veis), gerando, desta forma, a ambig�uidadeom os sinais existentes no grupo C3D. A redundânia poderia ser eliminada de3 formas distintas: (i) retirando os elementos do grupo BF e oloando no grupoBFV, (ii) retirando os elementos do grupo C3D ou (iii) retirando do grupo BF,riando um grupo na janela de view e oloando-os l�a.� H�a um aso interessante de um sinal ( ) existente nos grupos BF e FDT.Seu interpretante �e a retirada da sele�~ao de alguma oisa: no grupo BF, elerepresenta a retirada da sele�~ao de features de tema e, no grupo FDT, elerepresenta a retirada da sele�~ao de registros de tabela. O designer optou porgeneralizar as duas a�~oes em um �unio sinal. Segundo os dados obtidos, emnenhum dos dois asos, os sujeitos onseguiram presumir o interpretante orreto.Com rela�~ao a mensagens em sinais de interfae, veri�amos que a existênia der�otulos nos sinais do grupo PT n~ao ontribuiu para um aumento no n�umero de res-postas orretas, ontrariamente ao que se imaginava.6 Disuss~ao e Conlus~aoApesar de serem sistemas funionalmente poderosos, os SIG pressup~oem onheimen-to do usu�ario para aspetos espe���os da tenologia de informa�~ao, impedindo suautiliza�~ao por um grupo mais diversi�ado de usu�arios. Apesar dos avan�os em mo-delagem de dados, o design da interfae SIG ainda representa um ponto ruial naaeita�~ao ou rejei�~ao do sistema (Câmara et al., 1999).Com base nos resultados de an�alise obtidos, veri�ou-se que o design da in-terfae para SIG ainda �e um fator r��tio, e que meree ser tratado om mais uidado.Observou-se que os usu�arios sempre tentam relaionar os sinais om outros existentesem ferramentas de seu dom��nio de onheimento. Muitos sujeitos do teste omplemen-tavam a desri�~ao do interpretante presumido dizendo que j�a tinham visto o sinal emoutra ferramenta. Isso �a omprovado porque nos dois asos onde todos aertaram ointerpretante, os sinais j�a eram onheidos. A falta de onsistênia om ferramentasde uso otidiano �e um dos grandes problemas existentes em SIG.Existem funionalidades que exigem do usu�ario onheimento de oneitosSIG, por exemplo, na ria�~ao de ontornos ou na interpola�~ao de linhas, di�ultan-do a exeu�~ao da tarefa e o aprendizado. Em nosso estudo de aso, a ferramentapossui op�~oes para ustomizar a interfae, para tentar adequ�a-la a diferentes tiposde usu�arios, mas essa tarefa, fatalmente, teria que ser exeutada por um t�enio em



Avaliando Sinais em Interfaes para SIGs 13SIG. O design da interfae, por si pr�oprio, n~ao onsidera a existênia de usu�arios omonheimento diversi�ado. O ideal seria que as ferramentas SIG tivessem padr~oesde interfae pr�e-determinados, que os usu�arios pudessem ustomizar de aordo omsua realidade.A redundânia de sinais de interfae pode di�ultar o uso e interpretabilidadede suas fun�~oes. Corrigir esse problema �e uma forma de tornar a interfae menossobrearregada e direionada para os aspetos de interesse do usu�ario, om rela�~ao asua tarefa.Alguns poderiam argumentar que os problemas de usabilidade em SIG seriamorrigidos se a ferramenta tivesse manuais e um sistema de ajuda mais efetivo; maspor melhor que sejam esses meanismos, o usu�ario n~ao quer e nem pode perder tempolendo textos intermin�aveis. Conforme itaram Mark e Frank (1992), o aumento notamanho de manuais n~ao resulta em um progresso em dire�~ao �a melhor usabilidade doSistema de Informa�~ao Geogr�a�a. Para eles, essas ferramentas devem ser projetadasprimeiro pensando-se na interfae e, para, ent~ao se onstruir um sistema para suport�a-la, e n~ao vie-versa.Atrav�es da abordagem semi�otia, identi�amos problemas de usabilidade daferramenta, om rela�~ao �a interpretabilidade dos elementos expressivos da interfae. Ouso da Semi�otia se explia porque ela onsidera os sinais de interfae omo elementosa omuniar um signi�ado.Os problemas detetados mostram que, em geral, o design da interfae paraSistemas de Informa�~ao Geogr�a�a ainda preisa ser de�nido de aordo om algumpadr~ao ou metodologia para ria�~ao dos sinais de interfae, de forma a tornar osoneitos que s~ao peuliares �a SIG, mais familiares a usu�arios n~ao habituados �a suautiliza�~ao. Esse padr~ao pode se valer de prin��pios da abordagem Semi�otia.Foge ao esopo deste trabalho, a ria�~ao de diretrizes e m�etrias para a de-�ni�~ao de um padr~ao para design da interfae para SIG. Entretanto os resultadosobtidos deste tipo de an�alise podem informar a ria�~ao de tal padr~ao.Para nosso estudo de aso, omo forma de minimizar os problemas de usa-bilidade detetados estamos desenvolvendo sobre o ArView GIS 3D Analyst, umambiente para modelagem de aplia�~oes 3D. Esse ambiente usa uma metodologia debases semi�otias, para aproximar a tarefa da realidade perebida pelo usu�ario.
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