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PROCESSOS AVALIATIVOS EM IHC

� Antes de declarar um software pronto para uso, é

importante saber se ele apoia adequadamente os

usuários, nas suas tarefas e no ambiente em que será

utilizado.

� Assim como testes de funcionalidade são necessários

para se verificar a robustez da implementação, a

avaliação de interface é necessária para se analisar a

qualidade de uso de um software. Quanto mais cedo

forem encontrados os problemas de interação ou de

interface, menor o custo de se consertá-los



PRINCÍPIOS DE USABILIDADE E DESIGN

� Princípios de design são técnicas utilizadas para

fornecer ao Design parâmetros para avaliar se

seu produto é de boa usabilidade ou não.

� Existem alguns padrões de princípios, tais como:

visibilidade, feedback, restrições, mapeamento,

consistência e affordance.



VISIBILIDADE

� Consiste em deixar disponível ao usuário um

determinado objeto até que este seja necessário.

Também é importante que haja um

relacionamento entre o objeto e a ação que ele

desempenha, pois isso facilita o entendimento de

como os processos ocorrem.



FEEDBACK

� O feedback está também relacionado ao princípio da

visibilidade e diz respeito ao retorno fornecido pelo sistema

a uma determinada ação executada. Existem vários

exemplos para essa situação, como por exemplo, o click do

mouse, que ao ser pressionado produz o efeito sonoro do

“click”. Com isso, temos certeza de que a ação foi efetuada.

� Num sistema informatizado, um bom exemplo são as

mensagens após um determinado comando, como uma

mensagem de “Registro gravado com sucesso”, ou “Registro

Excluído com Sucesso”.



RESTRIÇÕES

� Estas podem ser entendidas como uma forma de inibir

possíveis erros durante a realização de uma tarefa.

Exemplos comuns de restrições são encontrados em

menus de programas, onde quando uma tarefa não

puder ser executada naquele momento, a opção que a

executa estará inacessível ao usuário. Por exemplo, ao

clicar no botão “inserir”, é comum que este seja

automaticamente desabilitado, impedindo que o

usuário clique novamente no mesmo local, podendo

gerar um erro de execução do programa.



MAPEAMENTO

� O mapeamento está relacionado entre o controle e o efeito

que este produzirá no mundo real. Exemplos de

mapeamentos também são encontrados nos mais variados

locais, sendo um deles o controle de um vídeo game. Neste

existem setas de movimentação apontando para a direita,

esquerda, para cima, para baixo e a sua ação no ambiente

onde ele está inserido é intuitiva, ou seja, simplesmente ao

ver uma seta apontando para cima, o usuário já deduz que

se pressionada, ela conduzirá a ação do jogo para cima e

assim sucessivamente.



CONSISTÊNCIA

� O conceito de consistência está relacionado à disposição

coerente dos objetos na tela, procurando manter sempre um

mesmo padrão na realização de operações semelhantes.

� Interfaces consistentes têm como algumas de suas

vantagens, a facilidade no seu uso e aprendizagem.

� Exemplificando a consistência de um programa, a

utilização do botão direito do mouse pode ser citada. Em

qualquer ícone em que ele seja utilizado, a última opção

mostrada será sempre a que exibe as propriedades daquele

objeto



AFFORDANCE

� Affordance: refere-se a forma como um determinado objeto

deverá ser utilizado através das suas propriedades, de

forma intuitiva, ou seja, o simples fato de observar o objeto

já fornece uma indicação de como se deve usá-lo.

� Exemplos: botões indicam que devem ser pressionados, é

um conceito intuitivo, assim como alavancas sugerem que

devam ser puxadas e volantes devem ser girados, dentre

inúmeros outros.

� Objetos com affordance dão ao usuário a certeza do que

deve ser feito para utilizá-lo, sem a necessidade de

instruções ou figuras.



HEURÍSTICA E PRINCÍPIOS DE

USABILIDADE

� O termo heurística pode ser interpretado como

sendo um conjunto de regras adquiridas com a

própria experiência e a aplicação prática dos

princípios de design. Indicam o que e como os

princípios de design devem ser empregados.

� O termo Avaliação Heurística, é utilizado quando

há uma inspeção de interface, realizada por um

especialista, utilizando os princípios de

usabilidade.



PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

� Visibilidade do status do sistema: o sistema

emite ao usuário um feedback do que está

acontecendo, dentro de um tempo razoável.

� Compatibilidade do sistema com o mundo

real: o sistema deve interagir com o usuário de

uma forma simples, usando uma linguagem mais

próxima do mundo real.



PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

� Controle do usuário e liberdade: fornecer ao

usuário “saídas de emergência” de lugares e/ou

situações indesejadas ou inesperadas, como

escolher uma função por engano ou errar uma

operação.

� Consistência e padrões: manter um padrão no

acesso às funções e na maneira como essas

funções são descritas e indicadas, sem que o

usuário fique em dúvida quanto a isso.



PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

� Prevenção de erros: sempre que for possível,

evitar que um erro ocorra .

� Reconhecimento ao invés de memorização:

objetos, instruções, ações e opções devem estar

visíveis ao usuário, sem que ele tenha que

“guardar o caminho” toda a vez que quiser

acessar uma opção do sistema.



PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

� Flexibilidade e eficiência no uso: permitir aos

usuários iniciantes a possibilidade de aumentar, com

o tempo de uso, sua velocidade na interação com o

sistema, ao mesmo tempo permitindo aos usuários

experientes realizar tarefas com mais rapidez.

� Estética e design minimalista: evitar em diálogos o

uso de informações irrelevantes ou raramente

necessárias, pois elas concorreriam com as

informações realmente importantes ao usuário.



PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

� Ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar

e corrigir erros: mostrar erros ao usuário em

uma linguagem clara e simples de ser

interpretada, sugerindo, se possível, uma

maneira de solucionar o problema.

� Help e documentação: informações dessa

natureza devem ser de fácil localização, claras e

objetivas, indicando soluções de maneira

concreta.



TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS

� Existem várias técnicas disponíveis para se

coletar dados sobre a interface de um software e

se fazer a análise da sua qualidade de uso. A

decisão sobre que técnica utilizar depende

principalmente da disponibilidade dos recursos

que se tem e objetivos da avaliação a ser feita.



COLETA DA OPINIÃO DE USUÁRIOS

� A coleta da opinião de usuários tem por objetivo se obter

uma apreciação dos usuários em relação ao sistema

interativo. Normalmente, se deseja identificar o nível de

satisfação dos usuários com o sistema, o que inclui aspectos

como: se eles gostam do sistema, se a aparência estética do

sistema é satisfatória, se o sistema faz aquilo que eles

desejam, se tiveram algum problema ao usá-lo, e/ou se eles

gostariam de (ou pretendem) usá-lo novamente.

� As principais técnicas utilizadas para se coletar a opinião

de usuários são questionários e entrevistas.



OBSERVAÇÃO DE USUÁRIOS

� Nem sempre usuários percebem ou conseguem

expressar a sua experiência de uso com o sistema. A

observação do uso do sistema pelo usuário permite ao

avaliador ter uma visão dos problemas sendo

vivenciados pelos usuários e muitas vezes dos

aspectos positivos experimentados durante o uso.

� A observação pode ser registrada usando-se anotações

do observador, gravação de vídeo, áudio ou da

interação, ou uma combinação destas.



REGISTRO DE USO

� Observar o usuário requer que o usuário e o

observador estejam presentes em uma mesma

hora e local por um determinado período de

tempo. No entanto, isto nem sempre é possível,

ou se gostaria de ter informações sobre o uso em

um período de tempo mais longo.

� Uma outra forma de coletar informações sobre

como os usuários usam o sistema é através de

registros feitos durante o uso.



COLETA DA OPINIÃO DE ESPECIALISTAS

� Em algumas situações os usuários não estão

disponíveis para participar da avaliação, ou o seu

envolvimento implica um custo elevado. Nestas

situações, a avaliação pode ser feita sem a

participação dos usuários.

� Neste caso, pode se considerar a coleta da opinião

de especialistas em IHC e/ou no domínio da

aplicação.



TIPO DE ANÁLISE - PREDITIVA

� A análise preditiva é realizada quando os

avaliadores, ao analisarem os dados coletados de

especialistas, tentam prever que tipo de

problemas os usuários enfrentarão.

� Esta análise pode ser feita através de uma

inspeção da interface ou em função de técnicas de

modelagem.



TIPO DE ANÁLISE - INTERPRETATIVA

� A análise interpretativa é realizada quando, ao

analisarem os dados coletados a partir da interação do

usuário com o sistema, os avaliadores procuram

explicar os fenômenos que ocorreram durante esta

interação.

� Normalmente se considera a análise como sendo

interpretativa quando ela é feita sobre dados

coletados em ambientes naturais sem interferência

dos observadores nas atividades dos usuários



TIPO DE ANÁLISE - INTERPRETATIVA

� Os dados coletados em ambientes controlados,

como laboratórios, precisam ser analisados em

função das variáveis sendo observadas. Embora

esta análise também dependa da interpretação do

avaliador, diferenciando-se da anterior, pelo fato

de as variáveis sendo manipuladas serem

conhecidas. Assim, denominamos este tipo de

análise de experimental.



GUIA PARA O PLANEJAMENTO DE UMA

AVALIAÇÃO

� Determinar os objetivos gerais que a

avaliação deverá tratar. Trata-se de responder

as perguntas gerais: Quais são os objetivos gerais

da avaliação? Quem quer realizá-la e por quê?

� Explorar perguntas específicas a serem

respondidas. Trata-se de decompor as

perguntas gerais em perguntas específicas ao

sistema a ser avaliado, considerando-se os

usuários-alvo e suas atividades.



GUIA PARA O PLANEJAMENTO DE UMA

AVALIAÇÃO

� Escolher (Choose) o paradigma e as

técnicas de avaliação que responderão as

perguntas. Dentre os pontos a serem

considerados, destacam-se o prazo, o custo, os

equipamentos e o grau de conhecimento e

experiência dos avaliadores exigidos por cada

técnica.



GUIA PARA O PLANEJAMENTO DE UMA

AVALIAÇÃO

� Identificar questões práticas que devem ser

tratadas. Consideram-se aqui fatores como:

perfil e número de usuários que participarão da

avaliação; ambiente em que a avaliação será

realizada; seleção das tarefas; planejamento e

preparação do material de avaliação; alocação de

pessoal, recursos e equipamentos para a

realização da avaliação



GUIA PARA O PLANEJAMENTO DE UMA

AVALIAÇÃO

� Decidir como lidar com questões éticas.

Quando uma avaliação envolve pessoas como

participantes de testes, os avaliadores devem se

certificar que os direitos destas pessoas estão

sendo respeitados.



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO ANALÍTICOS

� Métodos de avaliação analíticos são aqueles nos quais

avaliadores inspecionam ou examinam aspectos de

uma interface de usuário relacionados a usabilidade.

Normalmente, os avaliadores são especialistas em

usabilidade, mas também podem ser consultores de

desenvolvimento de software especializados em um

determinado estilo e interface, ou ainda usuários

finais conhecedores do domínio e da tarefa, entre

outros



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO ANALÍTICOS

� A avaliação analítica ou por inspeção é utilizada

geralmente para buscar problemas de

usabilidade em um projeto de interface existente,

e analisar estes problemas com vistas a fazer

recomendações para consertá-los e assim

melhorar a usabilidade do projeto. Mack e

Nielsen (1994) identificam como principais

objetivos deste tipo de avaliação:



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO ANALÍTICOS

� Identificação de problemas de usabilidade:

identificar, classificar e contar o número de problemas

de usabilidade encontrados durante a inspeção;

� Seleção dos problemas que devem ser

corrigidos: após identificar os problemas, a equipe

de projeto deve reprojetar a interface para corrigir o

maior número possível de problemas. Os problemas a

serem corrigidos são priorizados de acordo com a

gravidade do problema e o custo associado à correção.



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

� O método de avaliação heurística é um método

analítico que visa identificar problemas de

usabilidade conforme um conjunto de heurísticas

ou diretrizes (guidelines) (Nielsen, 1994). Ele se

baseia em melhores práticas definidas por

profissionais experientes e especialistas em IHC,

ao longo de diversos anos de trabalho nesta área



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

� Este método não envolve usuários, e deve ser

realizado por avaliadores especialistas. Em geral,

recomenda-se que 3 a 5 especialistas realizem

uma avaliação heurística.

� Este método é bastante rápido, e de menor custo

que a maior parte dos métodos de avaliação

amplamente difundidos.



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

Como em todo método de avaliação, a avaliação

heurística envolve uma fase de preparação, na qual

se definem:

� proposta de design (papel ou protótipo)

� hipóteses sobre os usuários (opcional)

� cenário de tarefas (opcional)



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

A avaliação deve ser realizada de acordo com o seguinte

procedimento:

1. Sessões curtas (1 a 2 horas) de avaliação individual,

onde cada especialista...

� julga a conformidade da interface com um determinado

conjunto de princípios (“heurísticas”) de usabilidade

� anota os problemas encontrados e sua localização

� julga a gravidade destes problemas

� gera um relatório individual com o resultado de sua

avaliação e comentários adicionais



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

� É importante que estas sessões sejam

individuais, para que um avaliador não seja

influenciado pela opinião de outros. Durante cada

sessão de avaliação, o avaliador percorre a

interface diversas vezes, inspecionando os

diversos elementos de interface e comparando-os

com a lista de heurísticas de usabilidade.



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

2. Consolidação da avaliação dos especialistas

� novo julgamento sobre o conjunto global dos problemas

encontrados

� relatório unificado de problemas de usabilidade

� Nesta etapa, cada avaliador tem acesso aos relatórios

individuais de todos os avaliadores, e pode expressar

seu julgamento sobre os problemas apontados pelos

outros avaliadores. Ao final desta etapa, deve-se gerar

um relatório unificado e consolidado sobre todos os

problemas encontrados.



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

3. Seleção dos problemas que devem ser corrigidos

� Esta etapa deve ser realizada junto ao cliente ou

ao gerente de projeto. Trata-se de uma análise de

custo/benefício das correções aos problemas

encontrados na etapa anterior.

� Esta análise deve levar em conta não apenas a

gravidade dos problemas, mas também os prazos

e o orçamento do projeto, bem como a capacitação

da equipe de desenvolvimento



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

Nielsen propôs um conjunto básico1 de heurísticas ().

Cada elemento de interface (ou conjunto de elementos)

deve ser analisado para verificar sua conformidade com

cada uma das seguintes heurísticas:

� Visibilidade do estado do sistema: mantenha os

usuários informados sobre o que está acontecendo,

através de feedback adequado e no tempo certo.

� Correspondência entre o sistema e o mundo

real: utilize conceitos, vocabulário e processos

familiares aos usuários.



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

� Controle e liberdade do usuário: forneça

alternativas e “saídas de emergência”;

possibilidades de undo e redo

� Consistência e padronização: palavras,

situações e ações semelhantes devem significar

conceitos ou operações semelhantes; caso haja

convenções para o ambiente ou plataforma

escolhidos, estas devem ser obedecidas



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

� Prevenção de erro: tente evitar que o erro aconteça,

informando o usuário sobre as consequências de suas

ações ou, se possível, impedindo ações que levariam a

uma situação de erro

� Ajuda aos usuários para reconhecerem,

diagnosticarem e se recuperarem de erros:

mensagens de erro em linguagem simples, sem

códigos, indicando precisamente o problema e

sugerindo de forma construtiva um caminho

remediador



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

� Reconhecimento em vez de memorização:

torne objetos, ações e opções visíveis e

compreensíveis

� Flexibilidade e eficiência de uso: ofereça

aceleradores e caminhos alternativos para uma

mesma tarefa; permita que os usuários

customizem ações frequentes



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

� Design estético e minimalista: evite porções

de informação irrelevantes. Cada unidade extra

de informação em um diálogo compete com as

unidades de informação relevantes e reduz sua

visibilidade relativa.

� Ajuda e documentação devem ser fáceis de

buscar, focadas no domínio e na tarefa do

usuário, e devem listar passos concretos a serem

efetuados para atingir seus objetivos



PERCURSO COGNITIVO

� O percurso cognitivo é um método analítico que avalia uma

proposta de projeto de IHC no contexto de tarefas

específicas do usuário. Ele visa avaliar principalmente a

facilidade de aprendizado do sistema, em particular pela

exploração dos usuários.

� A motivação para este tipo de avaliação advém do fato de

que muitas pessoas preferem aprender sobre a

funcionalidade de um sistema computacional enquanto

trabalham em suas tarefas típicas, adquirindo

conhecimento sobre novas características ou funções

apenas quando seu trabalho as requerer.



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO EMPÍRICOS

� Nesta seção serão apresentados alguns dos

principais métodos de avaliação empíricos, ou

seja, aqueles nos quais se envolve usuários para a

coleta de dados, que são posteriormente

analisados pelo especialista para identificar os

problemas da interface.

� Em particular serão enfatizados os métodos de

avaliação de interfaces feitos em ambientes

controlados.



PREPARAÇÃO DE TESTES EM

LABORATÓRIO

� Testes em laboratório requerem um

planejamento minucioso para que o avaliador

tenha de fato controle sobre as condições de teste.

Isto envolve se certificar de que as condições de

teste são as mesmas para todos os participantes,

e de que o teste sendo executado permite a

avaliação dos critérios desejados.



SELEÇÃO DE USUÁRIOS PARTICIPANTES

� O avaliador deve definir o perfil dos usuários a

participarem do teste. Normalmente, o objetivo é ter

usuários que representem usuários típicos do sistema. O

usuário típico depende do tipo de sistema sendo

desenvolvido e seu público alvo.

� Por exemplo, usuários típicos de um software educacional

podem ser crianças, de um software de apoio a 3a. idade

podem ser idosos, ou de um sistema de programação podem

ser usuários experientes. Normalmente o público alvo do

sistema é definido no início do ciclo de design.
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