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Introdução

O desenvolvimento de interfaces para aplicações móveis envolve vários desafios,
como a diversidade de dispositivos móveis, o ambiente heterogéneo, limitações
físicas do aparelho entre outros aspetos (Williams (2014)). Neste contexto, au-
menta a necessidade de estudo e implementação de interfaces inteligentes com
o objetivo de adaptar o seu desempenho, as suas funcionalidades e o seu con-
teúdo, às necessidades e preferências dos utilizadores, assim como personalizar
a interação homem-computador baseada no modelo do mesmo.

1 Interfaces para aplicações móveis

A grande revolução provocada pela computação móvel e a necessidade de sat-
isfação do utilizador têm aumentado a dificuldade e a complexidade do desen-
volvimento da interface homem-máquina, principalmente para computadores de
mão. Um design nunca está completamente terminado, pois a tecnologia dos
dispositivos móveis está em grande expansão sendo constantemente lançados no
mercado novos modelos (Wesson et al. (2010)). O desenvolvimento de interfaces
para aplicações móveis envolve vários desafios, como a diversidade de disposi-
tivos móveis, o ambiente heterogéneo, limitações físicas do aparelho entre outras.
A apresentação, comunicação entre dispositivos, plataforma e contexto no qual
ele será utilizado são elementos cruciais para o sucesso de uma aplicação móvel.
Neste contexto, aumenta a necessidade de estudo e implementação de interfaces
inteligentes com o objetivo de se adaptar às necessidades e preferências dos uti-
lizadores, assim como personalizar a interação homem-computador baseada no
modelo do mesmo.

1.1 Interfaces Inteligentes

Uma interface inteligente é considerada aquela que entende os objetivos e metas
do utilizador e sabe atingi-los ou que facilite uma interação mais natural, com
uma maior tolerância a erros e com formatos mais recompensadores e agradáveis.
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Mais concretamente, o que torna uma interface inteligente é esta poder se adap-
tar às necessidades de diferentes utilizadores, poder aprender novos conceitos e
técnicas, poder antecipar as necessidades do utilizador, poder tomar iniciativas
e oferecer sugestões para o utilizador.
Existem múltiplas áreas para a aplicação de interfaces inteligentes, sobretudo
onde o conhecimento sobre como resolver parcialmente uma tarefa reside no
sistema de computador.

1.2 Interfaces adaptativas

As interfaces adaptativas apresentam-se promissoras na tentativa de superar os
problemas atuais de complexidade na interação homem-computador. Cada vez
mais as aplicações se tornam mais complexas, levando o utilizador a tratar uma
grande quantidade de informações simultaneamente. Para melhorar esta inter-
ação, são necessárias interfaces que sejam capazes de se adaptar ás necessidades
do utilizador.
Para que a interface seja considerada adaptativa, é necessário um modelo do
utilizador, onde o sistema analisa as ações e perfis do utilizador, adaptando-se
automaticamente ao mesmo (Akiki et al. (2014)).
Utilizando-se interfaces adaptativas o sistema pode ser personalizado para esti-
los cognitivos individuais, necessidades de informações e tarefas personalizadas.
Vários estudos apontam que as diferenças de cada utilizador que podem ser con-
troladas, pelo projeto da interface, são: a personalidade, o estilo cognitivo, o
estilo de aprendizagem e a experiência.

1.3 Interfaces adaptáveis

A interface é considerada adaptável, quando realiza as adaptações unicamente no
momento em que o utilizador a requisita, ou seja, o utilizador adapta o sistema ao
seu modo. Adaptar o utilizador ao sistema significa oferecer-lhe treino, documen-
tação, tutores, facilidades de ajuda entre outras, enquanto o sistema permanece
fixo. Este enfoque apresenta a desvantagem de exigir ao utilizador dedicação de
tempo para aprender a usar o sistema, tempo este que não é utilizado em ativi-
dade produtiva. Sistemas adaptáveis permitem ao utilizador adaptar seu próprio
ambiente às suas preferências.

2 Objetivos

Deste modo, o trabalho aqui proposto consiste essencialmente na exploração
de novas metodologias para a conceptualização e desenvolvimento de interfaces
inteligentes adaptativas ao perfil do utilizador em aplicações móveis, as quais
melhorem a eficácia e a eficiência dos estudos e/ou abordagens já existentes.
A conceptualização e desenvolvimento experimental de novas metodologias as-
senta numa adaptabilidade em tempo real não supervisionada e independente
da língua, focando-se nas funcionalidades e conteúdo de uma qualquer aplicação
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móvel. Salienta-se que nos referimos a aplicações móveis que estão instaladas
num dispositivo que pode ou não estar conectado à Internet.
No que respeita à construção do perfil de utilizador, deve-se utilizar várias
fontes, nomeadamente, redes sociais (Chung et al. (2016)), contexto (Castillejo
et al. (2013)), aplicar conceitos relacionados com location-based service (LBS) e
location-base content (LBC) (Feng et Liu (2015)), entre outras fontes.
Em suma, o objetivo da presente proposta é conceptualizar e fazer desenvolvi-
mentos experimentais de novas metodologias não supervisionadas e indepen-
dentes da língua, para o desenvolvimento de aplicações móveis adaptativas ao
utilizador. Os resultados experimentais e suas principais conclusões serão divul-
gados à comunidade científica, através da publicação de, pelo menos, um artigo
científico.

3 Tarefas a Realizar

– 1o trimestre: Investigação e Conceptualização das metodologias mais signi-
ficativas para desenvolvimento de aplicações móveis adaptativas ao perfil do
utilizador;

– 2o trimestre: Propor e conceptualizar novas metodologias não supervision-
adas e independente da língua.

– 3o trimestre: Integração e desenvolvimento experimental para conceito de
prova.

– 4o trimestre: Redação da dissertação de tese de mestrado
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