Descrição
Des.cri.ção 1. Ato ou efeito de descrever 2. Exposição falada ou escrita. 3.Contar
minuciosamente.

Intenção: Adicionar metainformações que ajudam a contextualizar um artefato
compartilhado.
Contexto: Quando há artefatos compartilhados na ferramenta colaborativa e se faz
necessário informações adicionais para sua caracterização.
Problema: Os usuários estão interagindo sobre um artefato compatilhado e gostaria de
saber mais informações sobre o artefato. Por exemplo, quem postou, quando foi postado
ou criado, dentre outras.
Cenário: Israel estava em uma rede social de compartilhamento de vídeos e encontrou
um vídeo de um espectáculo que sua banda preferida realizou. Entretanto, ele gostaria de
saber quem postou o vídeo, para se tornar um possível membro de sua rede social.
Também, se possível, saber quando e em que local aquele espectáculo aconteceu.
Sintomas: Esse padrão deve ser considerado quando:
• Se deseja adicionar informações que auxiliem a caracterização do artefato
compartilhado em um contexto.
• Se deseja utilizar as metainformações dos artefatos em algoritmos de inteligência
coletiva.
• Se deseja fazer busca em artefatos utilizando essas metainformações.
Solução: Possibilitar aos usuários adicionarem informações nos artefatos que eles
compartilharão. Também adquiri-las de forma automática quando possível.
Dinâmicas: Quando o usuário subir algum artefato para a ferramenta de colaboração,
aparecerão alguns campos para que o usuário preencha. Outros campos podem ser
preenchidos de forma automática, utilizando o próprio metadado do artefato ou dados do

perfil do usuário. Ao salvar esse artefato, essas informações serão disponibilizadas aos
outros usuários.
Razões: O uso de descrição ajudam numa melhor contextualização dos artefatos
compatilhados. Essas descrições podem trazer informações importantes, que não estão
intrínsecas no artefato.
Verificar: Quando aplicar este padrão devem ser respondidas as questões:
• Quais campos são essenciais para descrever um artefato?
• Outros usuários podem editar esses campos? Quais?
• É possível extrair informações que estão nos metadados do artefato?
• Todos os campos estarão visíveis para outros usuários?
Pontos de perigo: Algumas informações são necessárias para a ferramenta colaborativa
e não para outros usuários, essas não devem ser mostradas. Uma quantidade exagerada
de campos podem desestimular o preenchimento por parte dos usuários. Poucos campos,
podem conter informações insuficientes para caracterizar um artefato.
Usos conhecidos: Fotolog, Devian Art, Orkut, Picasa, YouTube.
Padrões relacionados:
• Comentário: possibilita ao usuário fazer uma observação sobre um determinado
artefato.
• Anotação: Possibilita ao usuário criar lembretes ou comentários sobre um artefato.
• Marcação: Identifica e delimita alguma característica no artefato, criando uma anotação,
que pode ser uma pessoa da rede social.

