
Abstract 
 
Current user interaction with computers is handled, in great extent, by the user interface 
of the operating system. This mainly follows the traditional desktop metaphor, a 
representation of a physical desktop, with corresponding files and folders. This model 
gives the user access to hierarchical structures of folders, files and applications. Each 
application can also offer the user other hierarchical structures, like bookmarked links in 
web browsers, or folders in email applications. These and other structures are the basis 
of most tasks executed by the user with the computer. 
Also, in most modern operating system user interfaces, the desktop, folders, files and 
applications have a direct relationship to the file system. Therefore, the desktop and 
folders are directories in the file system, and files or applications are files in the file 
system. 
Although this has been, in many ways, an improvement over previous command line 
based interfaces, the profusion of distinct computer uses and applications led to a 
proliferation of objects that need to be involved in any one task. This situation requires 
from the user excessive self discipline and time consuming activities of keeping the 
desktop, folders and other structures clean and usable. It is quite usual for a specific 
task to require the use of several files, applications and communication objects, usually 
scattered all over different structures in the system. 
This work proposes a new approach to interaction based on the task metaphor. The 
user works on an environment that is similar to a Web application and where all required 
resources for a determinate task are associated with it. In this way, multiple files, 
directories, applications, hyperlinks and annotations can be found grouped around a 
task. This permits easy navigation, access and improved workflow for the user. Tasks 
and subtasks can be added to the system to form a hierarchical structure, allowing the 
user to have a representation of its own task model, using a straightforward user 
interface. 
 
 
Resumo 
 
Presentemente, a maior parte da interacção com computadores é feita através da 
interface do sistema operativo. Esta interface utiliza normalmente a tradicional metáfora 
de ambiente de trabalho, com os seus correspondentes ficheiros e pastas. Este modelo 
dá ao utilizador acesso a estruturas hierárquicas de pastas, ficheiros e aplicações. 
Cada aplicação pode também oferecer ao utilizador outras estruturas hierárquicas, 
como os ‘favoritos’ num browser, ou pastas dentro de uma aplicação de email. Estas e 
outras estruturas são a base para a maior parte das tarefas executadas com o 
computador. Na maior parte das interfaces de sistemas operativos modernos, o 
ambiente de trabalho, pastas, ficheiros e aplicações têm uma relação directa com o 
sistema de ficheiros. Assim, o ambiente de trabalho e as pastas são directorias do 
sistema de ficheiros, e os ficheiros e aplicações são ficheiros do sistema de ficheiros. 
Embora esta situação seja, de várias formas, uma melhoria em relação às interfaces 
baseadas em linha de comando, o crescimento dos possíveis usos de computadores e 
correspondentes aplicações resultou num aumento dos objectos envolvidos na 
utilização normal de um computador. ´E bastante comum serem necessários, para uma 



determinada tarefa, vários ficheiros, aplicações e objectos de comunicação, 
normalmente espalhados por diferentes estruturas no sistema. 
O presente trabalho propõe uma nova abordagem à interacção baseada numa metáfora 
de tarefas. O utilizador trabalha num ambiente que se assemelha a uma aplicação Web 
e onde todos os recursos necessários para uma determinada tarefa estão associados à 
mesma. Desta forma, vários ficheiros, directorias, aplicações, hyperlinks e anotações 
são apresentadas associadas a uma tarefa. Este modelo oferece ao utilizador uma 
melhor navegação e acesso simplificado à informação. As tarefas podem ser 
adicionadas ao sistema na forma de uma estrutura hierárquica, usando uma interface 
concisa, o que permite ao utilizador obter uma representação do seu modelo de tarefas. 
 


