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Abstra t: The resear h areas in Geographi al Information Systems (GIS)
have been mainly related to the development of models to stru ture data. The
interfa e design is a topi that still has re eived little attention despite the
fa t that it is fundamental for a hieving system usability. The interfa e should
allow the user to a hieve his goals easily, but the strong on eptual overload
of 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 interfa e signals of
Ar View GIS 3D Analyst. The results are illustrated and lassi ed to inform
and orient the (re)design of interfa e elements of these systems.
Keywords: Geographi al Information Systems, Interfa e Design, Usability,
Semioti Approa h.
Sum
ario: As areas de pesquisa em Sistemas de Informa~ao Geogra a (SIG)
t^em sido prin ipalmente rela ionadas ao desenvolvimento de modelos para estruturaa~o de dados. O design da interfa e e um topi o que ainda tem re ebido
pou o enfoque, apesar de ser determinante dos aspe tos de usabilidade do sis desejavel que a interfa e permita ao usuario atingir seus objetivos
tema. E
fa ilmente, mas a forte arga on eitual desses sistemas tem impedido sua utiliza~ao por um grupo mais diversi ado de usuarios. Neste trabalho, temos
omo objetivo realizar uma analise semioti a dos sinais de interfa e do Ar View GIS 3D Analyst. Os resultados s~ao ilustrados e quali ados de forma a
informar e orientar o (re)design dos elementos de interfa e para tais sistemas.
Palavras- have: Sistemas de Informaa~o Geogra a, Design de Interfa e,
Usabilidade, Abordagem Semioti a.

1 Introdu~ao
Os Sistemas de Informa~ao Geogra a (SIG) t^em adquirido uma popularidade muito
grande, impulsionada prin ipalmente por avanos na area de modelagem de dados
e pelas possibilidades de seu uso em tomadas de de is~oes. Esses sistemas permitem

2

S himiguel, Baranauskas

o desenvolvimento de apli a~oes em que rela ionamentos espa iais s~ao importantes.

Areas
de apli a~ao abrangem desde tele omuni a~oes, planejamento urbano, arquitetura, turismo e entretenimento (Coors e Fli k, 1998).
A maioria dos SIG existentes no mer ado s~ao restritos a vis~ao 2D do espao.
A import^an ia de visualiza~ao 3D em SIG advem da proximidade entre a interfa e
da apli a~ao e o mundo real. Representa~oes em tr^es dimens~oes possibilitam aos
usuarios lidarem om imagens asso iadas diretamente a sua experi^en ia no mundo.
Um dos Sistemas de Informa~ao Geogra a mais difundidos no mer ado, o Ar View
GIS, possui um modulo denominado Ar View GIS 3D Analyst, para geren iamento e
visualiza~ao de dados 3D. O Ar View GIS 3D Analyst permite a ria~ao de interfa es
interativas para apli a~oes que elevam a visualiza~ao geogra a e analise para um
nvel maior de realidade visual.
Embora seja um sistema fun ionalmente poderoso, o uso do Ar View GIS 3D
Analyst pressup~oe onhe imento do usuario para aspe tos espe  os da te nologia do
sistema. Seus usuarios poten iais s~ao espe ialistas em geren iamento de informa~ao
geogra a ( artografos, geografos, te ni os em geopro essamento), n~ao ne essariamente habituados a omplexidade inerente da interfa e desses sistemas. Segundo
C^amara et al. (1999), os avanos em modelagem de dados ne essitam ser re etidos
na interfa e do sistema, evitando refer^en ia expl ita para representa~oes omputa ionais e permitindo ao usuario se on entrar nos dados geogra os.
A qualidade da interfa e de usuario tem uma grande rela~ao om a utilidade
do Sistema de Informa~ao Geogra a; entretanto, ela n~ao tem sido um ponto forte em
SIG (Egenhofer e Frank, 1988). Para in rementar a e i^en ia de SIG, a interfa e de
usuario deve prover um modelo on eitual simples do que esta a onte endo no ban o
de dados (Collins et al., 1983).
Uma das prin ipais de i^en ias en ontradas na interfa e desses sistemas e a
exist^en ia de express~oes de interfa e (sinais) desprovidas de signi a~ao, para usuarios
do domnio da apli a~ao. Neste artigo, propomos uma analise semioti a dos elementos
de interfa e do Ar View GIS 3D Analyst, para aptar aspe tos da interpretabilidade
desses elementos, om impli a~oes na usabilidade da ferramenta. O artigo esta organizado da seguinte forma: a se~ao 2 apresenta um referen ial teori o sobre design
de interfa e para SIG. A se~ao 3 des reve a abordagem Semioti a utilizada neste trabalho. A se~ao 4 de ne a metodologia de analise da interfa e, segundo o referen ial
da Semioti a. A se~ao 5 mostra os resultados obtidos. Na se~ao 6, dis utimos e
on lumos o trabalho.
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2 Design de Interfa e para SIG
Como em qualquer sistema interativo, a interfa e de usuario e o modulo responsavel
 atraves dela
pelos aspe tos de usabilidade em Sistemas de Informa~ao Geogra a. E
que o usuario deve atingir seus objetivos fa ilmente, om pou a o orr^en ia de erros e
omplexidade limitada a propria tarefa.
Lanter e Essinger (1991) dis utem omo as interfa es de usuario tradi ionais
representam as fun ionalidades do sistema e apresentam omo alternativa o design
entrado no usuario, para realizar o mapeamento entre as fun ionalidades do sistema
e o modelo on eitual do usuario. Segundo os autores, para se riar uma interfa e de
usuario, o designer deve entender omo as pessoas pensam e trabalham; alem disso,
o designer deve saber que os usuarios n~ao est~ao habituados om o uso de algoritmos,
estruturas de dados, redes, fun~oes ou sub-rotinas. Esses autores enxergam as interfa es de usuarios omo \ilus~oes", que o ultam a arquitetura da te nologia proveniente
da vis~ao de programador e empa otam isso em alguma oisa que possua signi ado
para realiza~ao de analise e tomada de de is~oes.
Craig (1992) apresentou algumas ne essidades de planejadores e o iais publi os
que gostariam de usar a te nologia SIG, mas que aram frustrados om a interfa e de
usuario. Segundo esse autor, os usuarios podem ter feito um urso sobre omo usar
uma ferramenta parti ular, mas omo eles n~ao usam essa ferramenta em situa~oes
otidianas, ter~ao di uldades na sua utiliza~ao.
Conforme salientam Mark e Frank (1992), o design da interfa e para SIG
deve onsiderar algumas premissas basi as: (i) a onsist^en ia om outros sistemas
rela ionados ao domnio de apli a~ao do usuario, prin ipalmente aqueles usados em
situa~oes otidianas, (ii) as fun~oes devem ser fa ilmente a essadas e exe utadas,
(iii) o numero de on eitos em um sistema e rela ionado ao esforo em aprend^e-lo,
(iv) onsiderar diferentes tipos de usuarios: novatos (querem um sistema fa il de
aprender), asuais ( onhe em o sistema, mas n~ao lembram de fun~oes espe  as) e
experientes (preferem aminhos diretos para a exe u~ao de tarefas).
C^amara et al. (1999) apresentaram uma proposta de interfa e para SIG, que
objetiva ontrolar a omplexidade de diferentes modelos de dados e estruturas de
representa~oes ne essarias para trabalhar om informa~ao geogra a. Segundo eles,
as implementa~oes orrentes de sistemas SIG apresentam para o usuario uma soma
de fun~oes, onfundindo ambos o novato e o espe ialista. Isso impede um uso maior
da te nologia de SIG.
Na sequ^en ia, des revemos o referen ial teori o utilizado para analise de sinais
de interfa e, que e apli ado em um estudo de aso: o Ar View GIS 3D Analyst.

4

S himiguel, Baranauskas

3 A Abordagem Semioti a omo Referen ial
A Semioti a e a i^en ia que estuda os signos e a sua vida na so iedade (Peir e, 1990;
Santaella, 1996). Um signo e qualquer oisa que esta no lugar de outra, para alguem,
sob determinadas ondi~oes. Isso signi a que qualquer mar a, smbolo ou sinal
usado para indi ar pensamentos e express~oes s~ao signos. Segundo Santaella (1996),
a semioti a se prop~oe a ver o mundo omo linguagem, n~ao somente omo linguagem
verbal, mas todos os tipos de linguagens: da es rita, das es ulturas, da enogra a,
entre outras. Como a Semioti a estuda a omuni a~ao, permite avaliar o que sinais
de interfa e omuni am, enquanto signos que s~ao.
A apli a~ao da Semioti a no design de software permite onsiderar n~ao somente fatores imediatos rela ionados a Intera~ao Humano-Computador, mas tambem
quest~oes so iais e ulturais existentes nessa omuni a~ao. Em parti ular, a abordagem semioti a tem mostrado resultados relevantes no domnio de interfa es para aplia~oes em Sistemas de Informa~ao Geogra a. Em seu trabalho, Prado et al. (2000)
realizaram uma analise semioti a dos sinais artogra os do sistema Ar View GIS,
observando que 75% deles possuem rela~ao simboli a om seus referentes no mundo.
Um signo pode ser de nido omo uma rela~ao triadi a entre o objeto, o representamen e o interpretante, onforme esta ilustrado na Figura 1. O representamen
representa, em algum meio, o objeto do mundo. Um pro esso de signi a~ao ou semiose o orre quando, ao se apresentar o representamen a uma mente, nela e produzida
uma ideia que remete ao objeto ; esse pro esso mental e hamado interpretante (Peire, 1990; Prado e Baranauskas, 2000). Por exemplo, a impressora em editores gra os
e de texto, tem omo representamen o onjunto de pixels na tela
e, omo objeto
no mundo, o dispositivo fsi o impressora.
interpretante
b

objeto

b

b

representamen

Figura 1: Con eito de Signo omo rela~
ao tri
adi a.

Na abordagem de Familant e Detweiler (1993), para omuni ar informa~ao, deve-se
primeiro odi a-la si amente omo um sinal (representamen ). Uma vez odi ado,
o sinal tem o poten ial de ser interpretado e pode ser mapeado para algum referente
(objeto ) no mundo real. Nessa abordagem, um signo e uma fun~ao que rela iona o
sinal ao referente. Ela pode de nir o rela ionamento entre um ou mais aspe tos do
mundo real e/ou um ou mais aspe tos do mundo projetado. Uma rela~ao sgni a e bem
su edida se o usuario pode referir-se sem ambiguidade ao referente, aso ontrario, a
rela~ao e falha.
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Um rela ionamento i o^ni o preserva similaridades entre qualidades do sinal
e do referente. Por exemplo, o rela ionamento entre o sinal
e o objeto \gra o
de barras" e i o^ni o. No rela ionamento simboli o, qualquer similaridade entre o
sinal e o referente e a idental; n~ao ha tentativa expl ita de preservar qualidades do
que tenta omuni ar a opera~ao
objeto no representamen. Por exemplo, o sinal
de inser~ao de um novo tema em uma view ou ena 3D. Um tipo de rela ionamento
intermediario, denominado indi ial, onsidera uma asso ia~ao entre o representamen
(sinal) e o objeto (referente) por uma rela~ao de ausa e efeito. Por exemplo, o sinal
mantem rela ionamento indi ial om a fun~ao de pro ura. O objetivo do objeto
real \bino ulo" e permitir a visualiza~ao a uma longa dist^an ia. Esse sinal representa
um ndi e para a ideia de pro ura em textos.
O rela ionamento entre o sinal e o referente no mundo pode ser direto ou
indireto (Baranauskas et al., 1998). Na refer^en ia direta ha somente um referente
envolvido, o referente denotativo. Na refer^en ia indireta ha no mnimo dois referentes
envolvidos, o referente do signo e o referente denotativo. As Figuras 2 e 3 ilustram e
exempli am as refer^en ias direta e indireta.

Sinal

Rela~ao
i o^ni a
direta

Contornos

Referente

Figura 2: Refer^en ia direta entre sinal e referente.

Sinal

Relaa~o
i o^ni a

Martelo e
interroga~ao

Referente
do signo

Construtor
de onsultas

Referente
denotativo

Rela~ao
indireta

Figura 3: Refer^en ia indireta entre sinal e referente.

Na Figura 2, o sinal
representa a fun~ao de ria~ao de modelos do tipo ontorno.
Ele mantem similaridades om o referente denotativo ( ontornos); ent~ao, a rela~ao
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e i o^ni a. N~ao ha 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, no
sistema, ele e usado para denotar a ideia de formula~ao de onsultas. O sinal mantem
similaridades om o referente no mundo; ent~ao, a rela~ao e i o^ni a. Como existe um
referente no mundo diferente do referente denotativo, a rela~ao e indireta.
Para lassi ar grupos de sinais de interfa e, podemos usar a abordagem de
Hjelmslev (1943), que prop~oe tr^es tipos de fun~oes estabele idas entre as unidades
de uma linguagem: interdepend^en ia, pressuposi~ao e onstela~ao, onforme ilustra a
Figura 4. A interdepend^en ia e um tipo de fun~ao ontrada entre duas onstantes. A
pressuposi~ao e um tipo de fun~ao ontrada entre uma onstante e uma variavel. A
onstela~ao e um tipo de fun~ao ontrada entre duas variaveis. Uma fun~ao des reve
a rela~ao entre dois funtivos. Um funtivo e onstante se sua presena e ne essaria
para a presena de outro funtivo, aso ontrario, ele e variavel.
a

b

Interdepend^en ia

a

b

Pressuposi~ao

a

b

Constela~ao

Figura 4: Tipos de funo~es estabele idas entre unidades de linguagem.

Na Figura 4, na interdepend^en ia, a e b dependem um do outro para existir; na
pressuposi~ao, a depende de b para existir e, na onstela~ao, a e b n~ao dependem um
do outro para existir (Oliveira e Baranauskas, 1998).

4 Metodologia de Analise
Tomamos omo objeto de analise sete grupos de sinais de interfa e do Ar View GIS
3D Analyst:
1. Barra de Ferramentas (BF): 16 sinais
2. Formata~ao de Dados de Tabela (FDT): 12 sinais
3. Barra de Ferramentas de View (BFV): 24 sinais
4. Cena 3D (C3D): 10 sinais
5. Propriedades de Tema (PT): 6 sinais
6. Editor de Legenda (EL): 7 sinais
7. Barra de Paletas (BP): 6 sinais
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Esses grupos totalizam 81 sinais que foram utilizados na analise e veri a~ao dos
problemas de usabilidade existentes na interfa e da ferramenta.
A analise foi realizada om um grupo de 36 alunos de pos-gradua~ao e gradua~ao em Ci^en ia da Computa~ao. Esse grupo possui onhe imento em sistemas
omputa ionais, mas n~ao ne essariamente em Sistemas de Informa~ao Geogra a. A
es olha de pessoas om experi^en ia em omputa~ao foi determinada para evitar erros
on eituais basi os durante a exe u~ao do teste, alem disso, a inexperi^en ia em SIG
e bene a para aptar os aspe tos de omuni a~ao dos sinais da interfa e.
O material utilizado para a obten~ao dos dados onstou de um do umento om
esses 7 grupos de interfa e e para ada um dos sinais que os omp~oem, soli itamos dos
sujeitos a entrada de dois tipos de informa~ao: o interpretante para o sinal e a rela~ao
do sinal para um referente. Esses sujeitos des revem o seu interpretante para aquele
sinal e tentam identi ar qual e a rela~ao entre o sinal e o referente no mundo, de
a ordo om a lassi a~ao de Familant e Detweiler (1993): i o^ni a, indi ial, simboli a
e, ainda, direta ou indireta. A Figura 5 ilustra o ambiente de trabalho do usuario do
Ar View GIS 3D Analyst.

Figura 5: Ambiente de trabalho do usu
ario do Ar View GIS 3D Analyst.
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As rela~oes estabele idas entre os grupos de sinais de interfa e da ferramenta podem
ser visualizadas na Figura 6.
Parte 1

BF

BFV

Parte 2

Parte 3

PT

FDT

C3D

EL

BP

Figura 6: Rela~
ao entre os grupos de sinais de interfa e do Ar View
GIS 3D Analyst.

Entre os grupos de sinais BF e FDT, ha uma rela~ao de pressuposi~ao, pois FDT
depende de BF para existir. Os grupos BFV e C3D dependem de BF para existir,
ara terizando uma rela~ao de pressuposi~ao e, entre os dois, ha uma onstela~ao,
pois um n~ao depende do outro para existir. O mesmo o orre om os grupos PT, EL
e BP, que dependem da exist^en ia de BFV ou C3D para existir (pressuposi~ao) e os
tr^es grupos formam uma rela~ao de onstela~ao entre si. Neste aso, n~ao ha rela~ao
de interdepend^en ia.

5 Resultados Preliminares
A partir dos interpretantes presumidos pela des ri~ao dos usuarios para ada sinal de
interfa e, realizamos uma lassi a~ao geral onsiderando respostas orretas, erradas
ou em bran o, onforme ilustra a Figura 7.

Figura 7: A ertos, Erros e Bran os na interpreta~
ao dos sinais de interfa e do Ar View GIS 3D Analyst.
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A Tabela 1 a seguir resume os resultados quanti ados para ada grupo de sinais.

Barra de Ferramentas (BF)
Propriedades de Tema (PT)
Editor de Legenda (EL)
Barra de Paletas (BP)
Formataa~o de Dados de Tabela (FDT)
Barra de Ferramentas de View (BFV)
Cena 3D (C3D)

A ertos

Erros

Bran os

Erros
+
Bran os

41%
38%
35%
38%
32%
39%
36%

29%
26%
22%
37%
26%
9%
13%

30%
36%
43%
25%
42%
52%
51%

59%
62%
65%
62%
68%
61%
64%

Tabela 1: Resultados da an
alise semi
oti a por grupos de sinais de interfa e.

Com rela~ao ao numero de pessoas que deixou em bran o a resposta para o interpretante, temos resultados signi ativos: os grupos BFV e C3D, lo alizados na parte
2 da Figura 6, tiveram mais de 50% das respostas em bran o. Na BFV, 42% dos
sujeitos deixaram mais de 50% dos sinais sem resposta aos interpretantes. No aso
do grupo de C3D, 56% dos sujeitos deixaram mais de 50% das respostas para os
interpretantes em bran o. Isso signi a que, para mais da metade dos sujeitos que
parti iparam do teste, os sinais n~ao levaram a identi a~ao dos referentes nesse grupo
de sinais. Esse e um fator rti o, pois o Ar View GIS 3D Analyst tem omo objetivo
prin ipal propor ionar a usuarios a ria~ao de modelos 3D e exatamente esse grupo e
um daqueles onde os usuarios tiveram maior di uldade na interpreta~ao dos sinais.
A partir da taxa de erros, geramos duas lassi a~oes: (i) onsiderando-se
omo taxa de erros os erros de interpreta~ao e respostas em bran o e (ii) onsiderandose a taxa de erros somente omo os erros de interpreta~ao. No primeiro aso, tivemos
o grupo FDT om 94% dos sujeitos (usuarios) tendo errado a interpreta~ao de mais
de 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. O
grupo de sinais da C3D teve 78% dos sujeitos que erraram mais de 50% das respostas
aos interpretantes. Considerando-se a segunda lassi a~ao, tivemos o grupo BP om
44% dos sujeitos que erraram mais de 50% dos interpretantes, seguida do grupo PT
om 22% dos sujeitos, ambos os grupos lo alizados na parte 3 da Figura 6.
Com rela~ao a taxa de a ertos, dos 81 sinais existentes, somente 2 deles levaram todos os usuarios ao interpretante orreto; isso signi a apenas 2% de todos
os sinais de interfa e. Esses sinais s~ao onhe idos pelo uso em outras ferramentas,
o que, talvez, explique o resultado. S~ao eles: os  ones para salvar arquivo (
)e
para ajuda (
).
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Em 12 sinais, nenhum dos usuarios hegou aos interpretantes orretos. Por
exemplo, o sinal uja fun ionalidade asso iada e sele ionar features de tema na ena
). Os usuarios asso iaram esse sinal a interpretantes omo \abrir uma pas3D (
ta" ou \subir um nvel de diretorio". Em 30 sinais, surgiram interpreta~oes muito
diversas; alguns exemplos est~ao ilustrados na se~ao de Resultados Qualitativos.
Considerando-se as mensagens (hints ) asso iadas aos sinais, temos 77% deles
om mensagem (BF, FDT, BFV, C3D), 16% n~ao ontem mensagem (EL, BP) e 7%
possuem rotulo no proprio sinal (PT). No teste realizado, n~ao foram apresentadas aos
sujeitos as mensagens asso iadas aos sinais.
5.1

Resultados Qualitativos

Muitos dos sinais geraram interpreta~oes diversas em rela~ao ao signi ado pretendido; 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 sabendo
tratar-se de um SIG; um outro presumiu o sinal omo \en ontrar restaurante".
Os sujeitos lassi aram a rela~ao omo i o^ni a-direta.

): talvez este sinal tenha sido um dos mais
rti os, pois mais de 85% dos sujeitos n~ao des reveram um interpretante para
ele. Tr^es sujeitos interpretaram esse sinal omo uma \de odi a~ao de adeia de
DNA". Segundo omentarios de alguns deles, o desenho da aneta n~ao foi realizado de forma pre isa, e os mesmos so onseguiram identi a-la apos apresentarmos o verdadeiro interpretante para eles. Somente duas pessoas responderam
a rela~ao sinal-referente e elas olo aram i o^ni a-direta.

 Sobre o editor de legenda (

 Sobre o sinal (

) que representa a onstru~ao (martelo) de uma onsulta
(sinal de interroga~ao), veri amos um detalhe interessante: na maioria das
vezes que as pessoas visualizam uma mar a de interroga~ao (?) impressa no
sinal, elas rela ionam isso ao sistema de ajuda. Muitos sujeitos interpretaram
esse sinal omo \ajuda de ferramentas" ou \ferramentas de auxlio". Situa~ao
) que representa a dist^an ia entre dois pontos
analoga o orreu om o sinal (
no mapa. Em ambos os asos, os usuarios lassi aram a rela~ao sinal-referente
omo indi ial; 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 apare em tanto no grupo BF quanto
no C3D. O primeiro deles (
) representa o zoom para extens~ao ompleta. As
folhas em bran o representam os temas e a seta representa a opera~ao de zoom, que e apli ada sobre todas elas. Ao ontrario dessa des ri~ao, os sujeitos
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asso iaram o sinal a interpretantes omo \empilhar" ou \inserir nova amada".
O orreu situa~ao pare ida om o sinal que representa zoom para tema sele i). Os sujeitos onfundiram os interpretantes desses dois sinais e
onado (
alguns a haram que eles tinham a mesma fun ionalidade asso iada. Para se
ter uma ideia da di uldade om esses dois sinais, os sujeitos responderam as
rela~oes sinal-referente de forma diferente em ada grupo de interfa e ao qual
eles perten iam. Na BF, eles responderam a rela~ao omo simboli a-indireta
para o sinal de zoom para extens~ao ompleta, e houve o mesmo numero de
o orr^en ias de respostas simboli a-indireta e indi ial-indireta para o sinal de
zoom para tema sele ionado. Na C3D, os sujeitos hegaram a olo ar a rela~ao
omo i o^ni a-direta para os sinais, de larando, desta forma, estarem ertos de
seus interpretantes.
 No sinal que representa geo odi a~ao (a direita), alguns sujeitos

tiveram omo interpretante o envio de mensagens ou e-mails, pois o
sinal tambem e usado em paginas web om tal proposito. Eles responderam a
rela~ao omo indi ial-direta.

 No sinal que representa hotlink (

), os sujeitos des reveram os seguintes
interpretantes: exe u~ao de alguma tarefa, mapa limati o e ate alguma rela~ao om energia eletri a. Neste aso, somente in o pessoas responderam a
rela~ao sinal-referente e as respostas foram bem diversi adas, deixando laro
a exist^en ia de problemas om esse sinal.

 No sinal que des reve a inser~ao de um novo rotulo no mapa (

), tivemos
uma taxa de a erto de 39% das pessoas, mas um dos sujeitos o a hou pare ido
om um \mouse" (o dispositivo fsi o). A maioria dos sujeitos a hou que a
rela~ao e i o^ni a-indireta.

 Em um aso pare ido om o anterior, temos o sinal (

) que representa a
abertura da janela de valores nulos, no grupo EL. Um dos sujeitos rela ionou o
sinal a uma \latinha de refrigerante". Um detalhe interessante nesse grupo e que
a maioria dos sujeitos interpretou as a~oes referentes aos sinais omo apli adas
sobre a legenda omo um todo e n~ao sobre os itens de legenda. Por exemplo, o
tem omo interpretante adi ionar itens de legenda, mas grande parte
sinal
dos sujeitos interpretaram-no omo inserir legenda. Na maioria das vezes, os
sujeitos responderam a rela~ao omo simboli a-indireta para ambos os sinais.

 Ha um aso de redund^an ia om os sinais que representam zoom in (

)e
zoom out (
). Quando o visualizador de ena 3D esta aberto, esses sinais
apare em tanto no grupo BF omo no grupo C3D. Os sinais de zoom para
extens~ao ompleta (
), zoom para tema ativo (
) e zoom para feature
sele ionado (
) tambem apare em nos dois grupos. A repeti~ao dos sinais

12

S himiguel, Baranauskas

de zoom se expli a porque uma view n~ao tem uma barra de sinais na propria
janela, ent~ao, o designer tinha omo op~oes olo ar esses sinais no grupo BFV
ou no grupo BF, e ele optou por olo ar nesta ultima (que esta aberta sempre
que uma view ou ena 3D est~ao visveis), gerando, desta forma, a ambiguidade
om os sinais existentes no grupo C3D. A redund^an ia poderia ser eliminada de
3 formas distintas: (i) retirando os elementos do grupo BF e olo ando no grupo
BFV, (ii) retirando os elementos do grupo C3D ou (iii) retirando do grupo BF,
riando um grupo na janela de view e olo ando-os la.
) existente nos grupos BF e FDT.
Seu interpretante e a retirada da sele~ao de alguma oisa: no grupo BF, ele
representa a retirada da sele~ao de features de tema e, no grupo FDT, ele
representa a retirada da sele~ao de registros de tabela. O designer optou por
generalizar as duas a~oes em um uni o sinal. Segundo os dados obtidos, em
nenhum dos dois asos, os sujeitos onseguiram presumir o interpretante orreto.

 Ha um aso interessante de um sinal (

Com rela~ao a mensagens em sinais de interfa e, veri amos que a exist^en ia de
rotulos nos sinais do grupo PT n~ao ontribuiu para um aumento no numero de respostas orretas, ontrariamente ao que se imaginava.

6 Dis uss~ao e Con lus~ao
Apesar de serem sistemas fun ionalmente poderosos, os SIG pressup~oem onhe imento do usuario para aspe tos espe  os da te nologia de informa~ao, impedindo sua
utiliza~ao por um grupo mais diversi ado de usuarios. Apesar dos avanos em modelagem de dados, o design da interfa e SIG ainda representa um ponto ru ial na
a eita~ao ou rejei~ao do sistema (C^amara et al., 1999).
Com base nos resultados de analise obtidos, veri ou-se que o design da interfa e para SIG ainda e um fator rti o, e que mere e ser tratado om mais uidado.
Observou-se que os usuarios sempre tentam rela ionar os sinais om outros existentes
em ferramentas de seu domnio de onhe imento. Muitos sujeitos do teste omplementavam a des ri~ao do interpretante presumido dizendo que ja tinham visto o sinal em
outra ferramenta. Isso a omprovado porque nos dois asos onde todos a ertaram o
interpretante, os sinais ja eram onhe idos. A falta de onsist^en ia om ferramentas
de uso otidiano e um dos grandes problemas existentes em SIG.
Existem fun ionalidades que exigem do usuario onhe imento de on eitos
SIG, por exemplo, na ria~ao de ontornos ou na interpola~ao de linhas, di ultando a exe u~ao da tarefa e o aprendizado. Em nosso estudo de aso, a ferramenta
possui op~oes para ustomizar a interfa e, para tentar adequa-la a diferentes tipos
de usuarios, mas essa tarefa, fatalmente, teria que ser exe utada por um te ni o em
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SIG. O design da interfa e, por si proprio, n~ao onsidera a exist^en ia de usuarios om
onhe imento diversi ado. O ideal seria que as ferramentas SIG tivessem padr~oes
de interfa e pre-determinados, que os usuarios pudessem ustomizar de a ordo om
sua realidade.
A redund^an ia de sinais de interfa e pode di ultar o uso e interpretabilidade
de suas fun~oes. Corrigir esse problema e uma forma de tornar a interfa e menos
sobre arregada e dire ionada para os aspe tos de interesse do usuario, om rela~ao a
sua tarefa.
Alguns poderiam argumentar que os problemas de usabilidade em SIG seriam
orrigidos se a ferramenta tivesse manuais e um sistema de ajuda mais efetivo; mas
por melhor que sejam esses me anismos, o usuario n~ao quer e nem pode perder tempo
lendo textos interminaveis. Conforme itaram Mark e Frank (1992), o aumento no
tamanho de manuais n~ao resulta em um progresso em dire~ao a melhor usabilidade do
Sistema de Informa~ao Geogra a. Para eles, essas ferramentas devem ser projetadas
primeiro pensando-se na interfa e e, para, ent~ao se onstruir um sistema para suportala, e n~ao vi e-versa.
Atraves da abordagem semioti a, identi amos problemas de usabilidade da
ferramenta, om rela~ao a interpretabilidade dos elementos expressivos da interfa e. O
uso da Semioti a se expli a porque ela onsidera os sinais de interfa e omo elementos
a omuni ar um signi ado.
Os problemas dete tados mostram que, em geral, o design da interfa e para
Sistemas de Informa~ao Geogra a ainda pre isa ser de nido de a ordo om algum
padr~ao ou metodologia para ria~ao dos sinais de interfa e, de forma a tornar os
on eitos que s~ao pe uliares a SIG, mais familiares a usuarios n~ao habituados a sua
utiliza~ao. Esse padr~ao pode se valer de prin pios da abordagem Semioti a.
Foge ao es opo deste trabalho, a ria~ao de diretrizes e metri as para a deni~ao de um padr~ao para design da interfa e para SIG. Entretanto os resultados
obtidos deste tipo de analise podem informar a ria~ao de tal padr~ao.
Para nosso estudo de aso, omo forma de minimizar os problemas de usabilidade dete tados estamos desenvolvendo sobre o Ar View GIS 3D Analyst, um
ambiente para modelagem de apli a~oes 3D. Esse ambiente usa uma metodologia de
bases semioti as, para aproximar a tarefa da realidade per ebida pelo usuario.
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