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Resumo

No desenvolvimento de um sistema interativo, estão envolvidos diversos profissionais e a in-
tegração entre eles se dá, principalmente, através do compartilhamento de artefatos comuns,
como modelos, por exemplo. O uso de modelos possibilita uma abordagem de desenvolvi-
mento na qual os modelos são usados por designers e desenvolvedores. Na abordagem baseada
em modelos, o modelo de interação é um artefato que cobre a maioria dos aspectos relaciona-
dos ao “o que” e “como” o usuário pode fazer ao interagir com a aplicação. Além disso, ele
pode ser usado para a identificação de problemas de usabilidade durante o design e não apenas
durante os testes de interface e aceitação, o que reduz o impacto nos custos do processo de
desenvolvimento. Nesse sentido, este trabalho endereça duas questões. A primeira é a modela-
gem da interação, sob uma perspectiva que auxilie o designera explicitar para o desenvolvedor,
que irá codificar na interface, os aspectos relacionados ao processo interativo, especificamente
“o que” e “como”. A segunda é identificação antecipada de problemas de usabilidade, que
visa contribuir, principalmente, com a redução dos custos de desenvolvimento. Para isso, este
trabalho apresenta (i) a linguagem ALaDIM, para auxiliar o designer na concepção, represen-
tação e validação do modelo de interação; (ii) o editor ALaDIM, que foi construído usando
o EMF (Eclipse Modeling Framework) e suas tecnologias padronizadas pelo OMG (Object
Management Group); e (iii) o método de inspeção ALaDIM, que permite a identificação ante-
cipada de problemas de usabilidade em modelos ALaDIM. A linguagem e o editor ALaDIM
foram, respectivamente, especificada e implementado, usando padrões do OMG e podem ser
empregados em atividades MDA (Model Driven Architecture). Além disso, foram avaliados a
linguagem e o editor ALaDIM, através da análise da dimensõescognitivas de ambos, usando
o CDN (Cognitive Dimensions of Notations). Finalmente, este trabalho relata um experimento
para validação do método de inspeção.

Orientador : Prof. Dr. Jair Cavalcanti Leite
Área de concentração: Engenharia de Software
Palavras-chave: Modelagem da interação; Desenvolvimento baseado em modelos; Avaliação
de usabilidade.
Número de páginas: xviii + 115



Abstract

The development of interactive systems involves several professionals and the integration be-
tween them normally uses common artifacts, such as models, that drive the development pro-
cess. In the model-driven development approach, the interaction model is an artifact that in-
cludes the most of the aspects related to what and how the usercan do while he/she interacting
with the system. Furthermore, the interactive model may be used to identify usability problems
at design time. Therefore, the central problematic addressed by this thesis is twofold. In the first
place, the interaction modeling, in a perspective that helps the designer to explicit to developer,
who will implement the interface, the aspcts related to the interaction process. In the second
place, the anticipated identification of usability problems, that aims to reduce the application
final costs. To achieve these goals, this work presents (i) the ALaDIM language, that aims to
help the designer on the conception, representation and validation of his interactive message
models; (ii) the ALaDIM editor, which was built using the EMF(Eclipse Modeling Frame-
work) and its standardized technologies by OMG (Object Management Group); and (iii) the
ALaDIM inspection method, which allows the anticipated identification of usability problems
using ALaDIM models. ALaDIM language and editor were respectively specified and imple-
mented using the OMG standards and they can be used in MDA (Model Driven Architecture)
activities. Beyond that, we evaluated both ALaDIM language and editor using a CDN (Cogni-
tive Dimensions of Notations) analysis. Finally, this work reports an experiment that validated
the ALaDIM inspection method.

Advisor: Prof. Dr. Jair Cavalcanti Leite
Area of concentration: Software Engineering
Keywords: Interaction modeling; Model-based development; Interaction evaluation.
Number of pages: xviii + 115
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1 Introdução

Durante o processo de desenvolvimento de sistemas interativos estão envolvidos vários pro-

fissionais (PREECE; ROGERS; SHARP, 2002) que integram suas atividades, principalmente

através do compartilhamento tanto de artefatos quanto de abordagens que sejam comuns a to-

dos. Os artefatos são usados para documentar e comunicar, entre outras coisas, os aspectos

interativos ou de interação do usuário com o sistema, enquanto que as abordagens auxiliam na

execução das diversas atividades envolvidas nesse processo.

No que se refere aos artefatos, eles podem estar nos mais variados níveis de abstração e

formalismo, sendo encontrados entre dois extremos que vão dos cenários aos protótipos, mais

e menos abstratos, respectivamente. Além disso, já é comum os desenvolvedores de software

empregarem padrões, técnicas e linguagens de modelagem, como a UML (Unified Modeling

Language), por exemplo. Portanto, este trabalho foca-se no modelo deinteração, porque ele

descreve o processo interativo em um nível de abstração, nãotão abstrato e informal quanto dos

cenários, nem tão concreto e formal quanto dos protótipos.

ParaPuerta(1997, p. 44), o modelo de interação descreve o diálogo que ocorre entre o ser

humano e o computador durante o processo de interação, especificando: (a) quando e como o

usuário pode invocar as funcionalidades do sistema, através dos vários mecanismos de aciona-

mento (botões, comandos, etc.) e do meio de interação (entrada de voz, tela sensível ao toque,

etc.); (b) quando o usuário pode selecionar ou entrar com informações; e (c) quando o compu-

tador pode consultar o usuário e lhe apresentar informações. Em outras palavras, ele descreve

o comportamento do usuário e do sistema durante o processo deinteração, o que inclui a ma-

neira como o usuário acessa, navega, produz e consome informações do sistema, através das

funcionalidades disponibilizadas no mesmo.

A avaliação da usabilidade também é uma preocupação no processo de desenvolvimento

de sistemas interativos. Contudo, a identificação e resolução dos problemas de usabilidade, se

feitas apenas nas fases finais, com os testes de interface e aceitação, podem acarretar impactos

consideráveis tanto sobre a execução quanto sobre os custosdo processo (FOLMER, 2005).
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Entretanto, essa identificação e resolução, ocorrendo nas fases iniciais do processo de desen-

volvimento, torna-se uma característica essencial nesse processo, especialmente se ainda não

tiverem sido feitos esforços na implementação (DIX et al., 2004). Nesse sentido, outro impor-

tante foco deste trabalho é a avaliação de usabilidade, do tipo formativa, realizada por meio da

inspeção dos modelos de interação.

Durante o design de sistemas interativos, independente de qual abordagem é empregada, são

demandadas ferramentas que possibilitem a concepção, representação e avaliação do processo

de interação entre o usuário e o sistema proposto, objetivando fortalecer os modelos conceituais

da aplicação (NORMAN, 1986). Considerando, que nem sempre o designer terá esse ferramen-

tal disponível, ele costuma realizar seus trabalhos com ferramentas que não oferecem recursos

que permitam/facilitem uma reflexão sobre esse os vários aspectos envolvidos no processo de

interação e, sobretudo, na avaliação da usabilidade, aindanas fases iniciais do processo.

O foco deste trabalho no modelo de interação se deve a uma série de aspectos ou situações

relacionadas a este modelo, dentre eles destacam-se: (a) ele é um artefato, construído durante

o design da interação pelos profissionais de IHC (Interação Humano-Computador), que au-

xilia o designer a explicitar vários aspectos do processo interativo, apesar de muitos partirem

para a prototipação; (b) ele pode ser usado com um artefato integrador entre os profissionais

de ES (Engenharia de Software) e IHC, por descrevero queo sistema faz ecomoo usuário

deve agir para fazer uso do sistema; (c) a possibilidade de serealizar uma avaliação formativa

da usabilidade da interface em desenvolvimento, através deanálise e inspeção; (d) o nível de

abstração dos aspectos do processo de interação e navegaçãoentre diferentes elementos da in-

terface de usuário sem a necessidade de tratar detalhes de apresentação comolayout, cores e

outros elementos estéticos.

Com a linguagem de modelagem da interação aqui desenvolvida,pretende-se possibilitar

ao designer uma visualização que lhe permita planejar e avaliar a dinâmica (comportamento) do

sistema face à interação do usuário. Tendo em vista que ela expressa a relação comportamental

entre o usuário e as funcionalidades oferecidas pelo sistema, através de sua interface. Além

disso, permite a todos os envolvidos no design, o conhecimento sobre quais funcionalidades a

aplicação oferece e instruções sobre os passos necessáriospara o usuário usufruir dessas funcio-

nalidades, ou seja, como interagir com sua interface. Esta perspectiva cria novas possibilidades

de integração entre os profissionais de ES e IHC através do compartilhamento de um artefato,

o modelo de interação, que descreve aspectos da aplicação que são comuns às duas áreas.

Com base nos fundamentos motivacionais apresentados, foi possível identificar algumas ne-

cessidades com as quais o designer se depara durante a tarefade modelagem da interação. Essas
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necessidades foram enquadradas como requisitos para a linguagem ALaDIM e são descritas a

seguir:

• Modelar a interação como um processo de ação e reação: A linguagem deve possuir

elementos que possibilitem ao designer explicitaro quee comoo usuário necessita fazer

para alcançar seus objetivos usando o sistema, através de umconjunto de elementos que

favoreçam a representação das: (i) ações dos usuários, parafornecer e consumir infor-

mações do sistema, além de ativar suas funcionalidades; (ii) reações do sistema, através

da execução das suas funcionalidades. Pois, compreender como se dá o processo de in-

teração de uma aplicação é fundamental para o usuário fazer omelhor uso dela, como

argumentaNorman(1986, p. 47), ao afirmar que o usuário deve conhecero queo sistema

faz ecomoele funciona.

• Estar consoante com alguma abordagem de desenvolvimento dirigido por modelos pa-

dronizada: Atualmente, o avanço nas metodologias de desenvolvimentodirigido por mo-

delos, permitiu o surgimento de abordagens padronizadas. Modelar a interação pode ser

vista como uma tarefa não tão abstrata quanto descrever cenários e nem tão concreta

quanto construir protótipos. Portanto, seguir uma abordagem padronizada irá contribuir

para se desenvolver ferramentas para o processamento dessaespecificação, através de

atividades que vão desde a validação até a geração automática de código, por meio de

refinamento, nos diferentes níveis de abstração da abordagem.

• Possibilitar a avaliação formativa da usabilidade: Como apontando porFolmer(2005),

problemas de usabilidade identificados tardiamente, podemdemandar muitas modifica-

ções nos artefatos já produzidos, acarretando um forte impacto sobre o software desen-

volvido e elevando consideravelmente o custo do produto. Portanto, a linguagem deve

permitir a realização da inspeção nos modelos criados, possibilitando a identificação de

problemas de usabilidade ainda na fase de design.

Considerando esses desafios motivadores, este trabalho tem como objetivo principal a pro-

posição de uma linguagem que auxilie o designer na concepção, representação e avaliação do

modelo de interação. A perspectiva é que uma linguagem que atenda os requisitos estabeleci-

dos poderá contribuir para o desenvolvimento de sistemas interativos com melhor usabilidade.

Dessa forma, este trabalho apresenta os seguintes objetivos específicos:

• Definir a linguagem, através da especificação da sua sintaxe esemântica usando a abor-

dagem MDA (Model Driven Architecture).
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• Construir uma ferramenta de edição com suporte à validação dasintaxe da linguagem,

usando EMF (Eclipse Modeling Framework).

• Definir um método de inspeção para avaliação formativa de usabilidade dos modelos

descritos com a linguagem.

É nesse contexto que se apresenta a linguagem ALaDIM (Abstract Language for Descrip-

tion of Interactive Message), que possibilita ao designer conceber, representar e avaliar a inte-

ração entre o usuário e o sistema, através do modelo de interação construído com a linguagem.

Para isso, ela permite ao designer especificaro quee comoo usuário pode realizar no sistema

através da sua interface. Para auxiliar na tarefa de avaliação da usabilidade, além da lingua-

gem, também é proposto um método de avaliação formativa, através da inspeção dos modelos

criados, usando um conjunto de diretrizes definidas com basenas heurísticasNielsen(1994) e

Shneiderman(1998).

Adicionalmente, duas avaliações foram realizadas, sobre os artefatos produzidos nos ob-

jetivos específicos citados. A primeira foi uma análise das dimensões cognitivas de ALaDIM,

linguagem e editor, usando o CDN (Cognitive Dimensions of Notations). A segunda foi um

experimento de validação do método de inspeção, usando a ESE(Engenharia de Software Ex-

perimental).

Este documento está organizado em oito capítulos. No capítulo 2, é apresentada uma re-

visão dos principais conceitos que fundamentam o problema endereçado nesta pesquisa. O

capítulo3 apresenta trabalhos cujo foco também é a modelagem da interação usuário-sistema

e avaliação de usabilidade nestes tipos de modelos. Continuando, no capítulo4, é apresentada

a linguagem de modelagem da interação, ALaDIM, através da descrição de seus elementos e

construção de modelos de interação como exemplos. No capítulo 5, é feita a apresentação de

uma ferramenta de edição dos modelos ALaDIM, integrada à plataforma Eclipse. O capítulo6

descreve uma discussão analítica sobre as dimensões cognitivas de ALaDIM. No capítulo7, é

apresentado o método de avaliação por inspeção em modelos ALaDIM e o relato de um experi-

mento de validação para o referido método, cujos resultadossão confrontados contra problemas

reais já identificados durante o uso de um sistema avaliado emum teste de usabilidade. No

capítulo8, são apresentadas as considerações finais do trabalho, incluindo suas contribuições,

limitações e perspectivas de trabalhos futuros.
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2 Fundamentos

A definição de uma linguagem de modelagem da interação, em face aos seus requisitos,

envolve vários conceitos. Por isso, neste capítulo, são apresentados conceitos fundamentais

para definição da linguagem ALaDIM, seu método de inspeção deusabilidade e construção de

sua ferramenta para edição de modelos. Na seção2.1, são apresentados o design da interação,

caracterizando no que ele consiste e quais as atividades de seu processo. A seção2.2, trata da

usabilidade e sua avaliação, destacando porque, o que e quando avaliar, bem como os diferen-

tes métodos de avaliação. Enquanto a seção2.3 apresenta o processo de desenvolvimento de

software dirigido por modelos, culminando com a arquitetura dirigida por modelos e lingua-

gens específicas de domínio, principais fundamentos usadosna especificação da linguagem de

modelagem da interação proposta e no desenvolvimento da ferramenta de edição para a referida

linguagem.

2.1 Design da interação

Atualmente, os sistemas interativos são quase uma unanimidade na vida das pessoas, eles

estão instalados nos mais diversos dispositivos que fazem parte do cotidiano das pessoas, desde

os telefones celulares aos controles de aparelhos como condicionadores de ar, além dos vários

serviços de informações e consultas, como catálogos de bibliotecas. Contudo, não é incomum

encontrar alguém que tenha tido algum tipo de problema em usar esses sistemas.

ParaPreece, Rogers e Sharp(2002), isso ocorre porque muitos dos aparelhos, que foram

produzidos para que pessoas interajam com eles para realizar alguma tarefa, não tenham ne-

cessariamente sido concebidos com o usuário em mente, mas foram construídos apenas como

sistemas que realizam um conjunto de funções. Na perspectiva da engenharia, eles efetivamente

funcionam, não se considerando como estes sistemas serão usados por pessoas reais em seu co-

tidiano. Dessa forma, nesta seção, serão apresentado o DI (Design da Interação), conforme as

subseções a seguir.
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2.1.1 O que é design da interação

SegundoPreece, Rogers e Sharp(2002, p. 6), o design da interação significa “projetar

produtos interativos para apoiar as pessoas em suas atividades cotidiana e no trabalho”. Tendo,

portanto o objetivo “de trazer para o processo de design de produtos interativos, a preocupação

com o usabilidade dos mesmos” (PREECE; ROGERS; SHARP, 2002, p. 2). Essencialmente,

essa preocupação é sobre como desenvolver produtos interativos que sejam fáceis, efetivos e

prazerosos de usar. Isso permite observar que o design de interação é uma área mais ampla

que área de IHC, visto que esta “trata do design, da avaliação eda implementação de sistemas

de computação interativos para uso humano e estuda fenômenos importantes que os rodeiam”

ACM SIGCHI apud (PREECE; ROGERS; SHARP, 2002, p. 2).

ParaPreece, Rogers e Sharp(2002), conceber produtos interativos de boa usabilidade re-

quer que se leve em consideração três pontos chaves: (i)quemsão as pessoas que irão usá-los;

(ii) ondeeles serão utilizados; e (iii)comoeles serão utilizados. Considerando os sistemas inte-

rativos, temos seususuários, seucontextode uso eas funcionalidadespermitidas aos usuários

para alcançar seus objetivos.

Todos estes aspectos trazem muitas preocupações para o designer na concepção de produtos

interativos. Contudo,Preece, Rogers e Sharp(2002), argumentam que uma questão chave para o

design da interação é: “como você otimiza a interação do usuário com um sistema, ambiente ou

produto, de maneira que eles correspondam às atividades dosusuários que estão sendo providas

e estendidas?”. Assim, importantes decisões de design serão baseadas em um entendimento dos

usuários. O que envolve (PREECE; ROGERS; SHARP, 2002, p. 5):

• levar em consideração aquilo no que as pessoas são boas ou não;

• considerar o que pode ajudar as pessoas com a maneira atual que elas fazem as coisas;

• pensar naquilo que pode proporcionar experiências de qualidade aos usuários;

• ouvir o que as pessoas querem e envolvê-las no processo de design;

• usar, durante o design, técnicas baseadas no usuário de uso comprovado.

ParaPreece, Rogers e Sharp(2002), o design é uma atividade prática e criativa, cujo obje-

tivo final é desenvolver um produto que auxilie o usuário a alcançar suas metas. Dessa forma, o

design da interação consiste em um processo, cujas etapas serão descritas na seção a seguir.
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2.1.2 O processo de design da interação

O desenvolvimento de um produto deve começar pela obtenção do entendimento sobre

o que será requerido que ele faça. Dessa forma, é essencial identificar de onde vêm esses

requisitos. Isso inclui conhecer quem são as pessoas para seperguntar sobre o sistema. Este

entendimento será possível, principalmente, pelo envolvimento dos usuários no processo. Mas

antes disso, é preciso saber quem são eles e se eles terão o conhecimento sobre o que querem ou

precisam, se indagados sobre isso, especialmente se tratando de um novo produto. Esclarecer

estes pontos é o objetivo das quatro atividades básicas do processo de design, esquematicamente

representadas na figura2.1e definidas à seguir (PREECE; ROGERS; SHARP, 2002):

• Identificação das necessidades e estabelecimento dos requisitos: Para realizarmos o de-

sign de algo com o objetivo de prover suporte para pessoas, devemos conhecer quem são

nossos usuários e qual tipo de suporte um produto interativopoderia prover de maneira

útil para eles. São essas necessidades que formam a base dos requisitos do produto e

sustentam o design e desenvolvimento subsequentes.

• Desenvolvimento de design alternativos: Esta é a atividade central do design, que pode

ser desmembrada em duas sub-atividades. Design conceitual, que envolve a produção

de um modelo conceitual do produto, que descreve o que este deve fazer, como deve se

comportar e como deve parecer; e design físico, que considera os detalhes do produto

incluindo layout, cores, sons, imagens, etc. Sendo consideradas diferentes alternativas

para todos os pontos.

• Construção de versões interativas: No design da interação são concebidos produtos in-

terativos, portanto, a melhor maneira de avaliá-los é interagindo com eles. Isto demanda

uma versão interativa do design, não necessariamente uma versão em software, o que

pode ser conseguido, por exemplo, com protótipos em papel, mais rápidos e mais bara-

tos. Mesmo não tão rebuscadas, essas versões permitem a identificação de problemas de

usabilidade, nos estágios iniciais do design.

• Avaliação: Esta atividade busca determinar a usabilidade e aceitabilidade do produto ou

design sendo construído, em termos de uma variedade de critérios. O que inclui, por

exemplo, o número de erros cometidos pelos usuários, quão atraente ele é, o quanto ele

se enquadra com os requisitos, etc. Quanto maior for a participação do usuário, maiores

são as chances de entregar um produto aceitável e que seja plenamente adequado aos seus

propósitos.
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Figura 2.1: Ciclo do design da interação (PREECE; ROGERS; SHARP, 2002, p. 186).

Ainda paraPreece, Rogers e Sharp(2002), além atividades representadas na figura2.1, três

importantes características são fundamentais ao processodesign da interação: o foco no usuário,

os critérios de usabilidade específicos e a interação. As autoras colocaram estas preocupações

como questões chaves no processo de design da interação.

A primeira questão é colocada como a base central da visão dasautoras sobre o processo de

design da interação, onde argumentam que por mais que um processo não possa garantir o en-

volvimento do usuário, ele deve pelo menos encorajar essa participação e prover oportunidades

para avaliação efeedbackpor parte dos usuários. A segunda refere-se ao fato de queas metas de

usabilidade e aquelas decorrentes da experiência dos usuários devem ser identificadas, docu-

mentas e aceitas, logo no início do projeto. Pois, elas irão auxiliar na escolha entre as diferentes

alternativas. A terceira diz respeito àiteração, que irá permitir o refinamento do design com

base emfeedbacksdas discussões entre designers e usuários sobre as diferentes ideias a respeito

do que é necessário, do que pode ajudar e do que é viável, demandando uma revisão das ideias.

2.2 Avaliação de usabilidade

Antes de falar efetivamente da avaliação, tem-se que explicitar o que se quer dizer com

usabilidade, mais especificamente, apresentar sua definição com base, não só na literatura aca-

dêmica, mas também em padrões ou normas estabelecidas para aindústria por meio das orga-

nizações competentes para isso. Pois, segundoFolmer(2004), usabilidade é um termo muito

usado nos dias atuais e como outros da ES possui muitas definições. Sua origem vem do termo

“user friendly” e foi usado inicialmente pelos grandes fabricantes de computadores, preocupa-

dos em tornar seus equipamentos mais “atrativos” para uso doméstico (NIELSEN, 1994).
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A ISO 9241-11 define o termo usabilidade como a “medida na qualum produto pode ser

usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e

satisfação em um contexto específico de uso.”. Com estes aspectos assim descritos (ISO, 1998):

• Eficácia: Acurácia e completude com as quais usuários alcançam objetivos específicos.

• Eficiência: Recursos gastos em relação à acurácia e abrangência com as quais usuários

atingem objetivos.

• Satisfação: Ausência do desconforto e presença de atitudes positivas para com o uso de

um produto.

ParaNielsen(1993, p. 26), “é importante compreender que a usabilidade não é uma propri-

edade unidimensional de uma interface, ela tem múltiplos componentes e é, tradicionalmente,

associada a cinco atributos”. Sendo estes atributos assim descritos (NIELSEN, 1993, p. 26):

• Capacidade de aprendizado: O sistema deve ser fácil de aprender a usar, assim o usuário

poderá rapidamente iniciar seu trabalho usando o sistema.

• Eficiência: O sistema deve ser eficiente ao ser usado, para que o usuário mantenha um

nível de produtividade, uma vez que o usuário tenha aprendido a usá-lo.

• Capacidade de memorização: O sistema deve auxiliar o usuário a lembrar de como usá-

lo, especialmente se forem usuários esporádicos ou que tenham permanecido um longo

período sem utilizá-lo, sem precisar ter que aprender tudo de novo.

• Erros: O sistema deve ter evitar, ao máximo, que os usuários cometam erros, mas caso

isso ocorra, que sejam erros não catastróficos e que ele permita ao usuário recuperar-se

facilmente.

• Satisfação: O sistema deve ser prazeroso ao ser usado, para que seus usuários possam

subjetivamente gostar dele.

Colocando estes aspectos e atributos como requisitos para seter um sistema interativo de

boa usabilidade, pode-se lançar mãos de diversas diretrizes gerais (BARBOSA; DA SILVA,

2010), como asheurísticas de usabilidadedeNielsen(1994) e asregras de ourodeShneiderman

(1998), usadas no capítulo7, para fundamentar as diretrizes empregadas no método de inspeção

de modelos ALaDIM.
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No contexto do design da interação,Preece, Rogers e Sharp(2002) definem a avaliação

como um processo no qual, sistematicamente, são coletados dados que informam ao designer

do que um usuário particular ou grupo deles mais gostam ao usar um produto para realizar

uma tarefa específica num contexto específico.Barbosa e da Silva(2010) argumentam que

é ela que orienta o avaliador nojulgamento de valorsobre o a qualidade de uso do produto

interativo e, também, ajuda naidentificação de problemas, tanto no processo de interação quanto

na interface, que possam prejudicar experiência do usuárioao interagir com o sistema. Dessa

forma é possível atuar na correção os problemas relacionados à qualidade de uso antes que o

produto seja inserido no cotidiano das pessoas.

2.2.1 Porque, o que, onde e quando avaliar

ParaPreece, Rogers e Sharp(2002), é notório que as pessoas preferem sistemas que sejam

fáceis tanto para aprender quanto para usar, bem como eficazes, eficientes, seguros e satisfató-

rios. Além disso, é essencial que alguns produtos sejam também agradáveis, atraentes, desafi-

adores, etc. Dessa forma, sabero que, porque é importantee quandoavaliar, são habilidades

imprescidíveis para o designer da interação.

No que se refere aoo que avaliar, Hix e Hartson; Rubin; Nielsen e Mack; Sharp, Rogers

e Preece(apudBARBOSA; DA SILVA, 2010, p. 290) destacam que os principais aspectos

relacionados ao uso de um sistema, de acordo com os diversosstakeholders, que podem ser

avaliados são:

• a apropriação de tecnologia: requer a participação do usuário para uma melhor com-

preensão sobre os seus objetivos e necessidades, como eles são alcançados atualmente,

o grau de satisfação com as tecnologias atuais e como elas afetam o cotidiano dos usuá-

rios; também permite compreender quais os efeitos da introdução um sistema novo ou

reprojetado.

• as ideias e alternativas de design: busca comparar as diferentes alternativas de design

com base no contexto, objetivos, necessidades e preferências dos usuários, como eles

alcançam esses objetivos e porque o fazem assim; o que pode incluir a preocupação com

a viabilidade de cada alternativa (PREECE; ROGERS; SHARP, 2002).

• a conformidade com padrões: é importante para garantir que, caso a solução deva in-

cluir alguma característica específica determinada por algum padrão, as mesmas estejam

presentes no produto resultante; neste aspecto pode-se considerar padrões normatizados
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(W3C), do ambiente computacional (guidelines de interfaces para Gnome, Kde, Windows

e Mac) e de domínio (correio e comércio eletrônico);

• os problemas da interação e na interface: são os mais avaliados, sua avaliação pode

envolver o usuário ou não durante a coleta de dados para identificação de problemas que

possam prejudicar a experiência do usuário ao interagir como sistema; os problemas

encontrados são comumente classificados considerando a gravidade, a frequência e os

fatores de qualidades afetados.

No que se refere aoporque avaliar, deve-se considerar que o desenvolvimento de um sis-

tema interativo possuiu diversos profissionais envolvidos, dessa forma, é fundamental que se

busque evitar problemas na coleta, interpretação, processamento e compartilhamento dos dados

entre osstakeholders. Além disso, frustrações com a primeira versão do sistema, motivadas por

problemas que prejudiquem ou inviabilizem o uso, poderão impactar negativamente na acei-

tação do produto. Dessa forma,Tognazzini(apudPREECE; ROGERS; SHARP; BARBOSA;

DA SILVA , 2002, 2010, p. 321, p. 288) apresenta as seguintes razões para investirem testes

com os usuários:

• os problemas são corrigidos antes do lançamento do produto enão depois, durante as

primeiras experiências de uso;

• a equipe de desenvolvimento pode se concentrar em problemasreais experimentados du-

rante a avaliação e não em especulações e preferências de cada membro;

• a equipe de engenheiros já possuem suas preocupações - a codificação, não estão, portanto

em condições de discutir os aspectos de qualidade de uso;

• o tempo para liberar o produto para o mercado é diminuído, visto que os problemas são

corrigidos logo que descobertos, especialmente nas fases iniciais do processo, onde a

correção é menos custosa;

• o produto entregue na primeira versão possui considerável robustez, não demandando,

logo após sua liberação, que uma nova versão corretiva seja iniciada de imediato.

No que se refere aoquando avaliar, Barbosa e da Silva(2010) enfatizam que a avaliação

pode ser aplicada ao longo de todo o processo de desenvolvimento, sendo que isso irá depen-

der dos dados disponíveis sobre o produto sendo desenvolvido. ParaPreece, Rogers e Sharp

(2002), as avaliações feitas durante o design com o objetivo de checar se o produto preenche as
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necessidades dos usuários são conhecidas comoavaliações formativas, enquanto as avaliações

que são feitas para aferir o sucesso de um produto finalizado,tais como aquelas para satisfazer

alguma agência de fomento ou checar que um padrão está sendo mantido, são conhecidas como

avaliações somativas.

2.2.2 Métodos ou técnicas de avaliação

ParaPreece, Rogers e Sharp(2002, p. 340), qualquer tipo de avaliação é sempre guiado

(explicita ou implicitamente) por um conjunto de crenças, que podem ser respaldadas por algum

fundamento teórico, e realizado por meio de um conjunto de práticas associadas a essas crenças.

É esta composição, de crenças e práticas, que as autoras definem como paradigma de avaliação.

Na literatura, os termos métodos ou técnicas de avaliação são usados para designar as prá-

ticas associadas a um paradigma de avaliação. Dessa maneira, cada paradigma possui seu con-

junto de práticas para realização da avaliação que são definidas de acordo com essas crenças.

Assim, para detalhar algumas dessas práticas, cabe descrever esses paradigmas, como é feito a

seguir (PREECE; ROGERS; SHARP, 2002).

• Avaliação “rápida e suja”: Estas práticas de avaliação são comumente feitas de maneira

rápida e informal. Além disso podem ser realizadas a qualquer momento, bastando ape-

nas que o designer encontre o usuário e solicite algum feedback sobre algum ponto do

design. São práticas centradas no usuário, onde este age de maneira natural ao responder

ao designer, produzindo basicamente dados qualitativos.

• Teste de usabilidade: Estas práticas predominaram nos anos oitenta, quando se costumava

avaliar o produto (ou protótipo) com alguma funcionalidadesendo testada pelo usuário.

São práticas baseadas, principalmente, na observação do usuário durante a realização de

tarefas usando o sistema (ou protótipo), em um ambiente controlado como um laboratório.

Elas permitem a produção de relatórios de desempenho com o número de erros e tempo

gasto em cada tarefa, produzindo essencialmente dados quantitativos, contudo, é possível

produzir dados qualitativos a partir da opinião dos usuários, coletadas via formulários ou

entrevistas.

• Estudo de campo: Estas práticas são realizadas em ambientes reais, visandoestabelecer

o entendimento sobre o impacto que a tecnologia introduzidaestá causando nas ativida-

des dos usuários em seu ambiente natural. São frequentemente empregadas no início do

design, visando verificar se as necessidades dos usuários estão sendo atendidas. Podem
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produzir dados qualitativos e quantitativos, pois as observações podem ser registradas

através de várias formas, como áudio e vídeo, além de outros artefatos (rascunhos, cená-

rios, etc.) que mais tarde podem ser analisadas.

• Avaliação preditiva: Nestas práticas de avaliação, os especialistas aplicam seus conhe-

cimentos, geralmente guiados por heurísticas, com o objetivo de antever problemas de

usabilidade que poderão ser experimentados pelos usuáriosao interagir com o sistema.

Como não obriga a presença dos usuários durante a avaliação, torna o processo menos

custoso, mesmo apresentando suas limitações. Eles podem ser realizadas tanto em labo-

ratório quanto no ambiente real de uso. Também permitem avaliação de outros artefatos

que não sejam o software em sim, como seus modelos, por exemplo. Normalmente,

produzem dados quantitativos, como uma lista de problemas encontrados durante uma

inspeção, por exemplo.

Como visto, uma importante característica das práticas de avaliação preditiva, é o fato da

presença do usuário não ser obrigatória, pois elas são geralmente realizadas por especialistas.

Uma das principais práticas para avaliação preditiva é a inspeção, que é realizada ao se exami-

nar (inspecionar) a interface dos sistemas interativos, procurando avaliar as consequências de

algumas decisões no design, que podem impactar negativamente sobre a experiência do usuário

ao interagir com esses sistemas (PREECE; ROGERS; SHARP, 2002; BARBOSA; DA SILVA,

2010).

Preece, Rogers e Sharp(2002, pp. 429-430) destacam que no início da década de noventa

várias práticas para inspeção foram apresentadas como alternativas aos testes de usabilidade,

devido principalmente ao baixo custo, quando comparadas com os testes. ParaBarbosa e da

Silva (2010, p. 301), além da possibilidade de prever problemas de usabilidade sem a presença

do usuário, a inspeção também permite avaliar se a interfaceestá em conformidade com padrões

de interação e/ou guias de estilo, por exemplo. Contudo, ao secolocar na condição do usuário, o

especialista além de contar com sua experiência também faráuso de empatia, o que caracteriza

uma limitação natural desta prática, que pode implicar, porexemplo, na não identificação de

problemas que os usuários reais teriam, ou na identificação de problemas pontuais que não

causariam dificuldades aos usuários reais (BARBOSA; DA SILVA, 2010, p. 302).

Uma das mais conhecidas práticas de avaliação por inspeção éconhecida comoavaliação

heurísticaque foi desenvolvida porNielsen(1994), cujo processo consiste em inspecionar a

interface usando como guia um conjunto de princípios de usabilidade conhecidos comoheurís-

ticas de usabilidade, descritas a seguir:
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1. Diálogo simples e natural: Os diálogos não deveriam conter informações irrelevantesou

raramente necessárias. Toda unidade de informação fora do contexto do diálogo compete

diretamente com aqueles relevantes e dispersa sua visibilidade relativa. Todas as infor-

mações devem aparecer numa ordem natural e lógica. Exemplo de questão empregada na

inspeção:Existem, na interface, informações desnecessárias ou irrelevantes?

2. Fale a linguagem do usuário: O diálogo deveria ser claramente expressado em função

das palavras, frases e conceitos familiares ao usuário e nãoem função de termos orien-

tados ao sistema. Exemplos de questões empregadas na inspeção: A linguagem utilizada

na interface é simples? As palavras, frases e os conceitos utilizados são familiares ao

usuário?

3. Minimize o esforço do usuário para memorizar: A memória de curto prazo do usuário

é limitada. O usuário não deve ter que lembrar das informações ao ir de uma parte do

diálogo para outra. Instruções para o usuário do sistema devem estar visível ou facilmente

recuperável, se necessário. Instruções complicadas devemser simplificadas. Exemplo

de questão empregada na inspeção:Os objetos, ações e opções estão sempre visíveis e

identificáveis?

4. Seja consistente: Os usuários não deveriam ter que se maravilharem se as palavras, situ-

ações ou ações diferentes significassem a mesma coisa. Uma ação específica do sistema

(quando apropriada) deveria sempre ser alcançada por uma ação específica do usuário.

Consistência também significa a coordenação entre os subsistemas e entre os sistemas

maiores com as populações de usuários comuns. Exemplos de questões empregadas na

inspeção:As maneiras de se organizar e realizar ações similares são consistentes?

5. Forneçafeedback: O sistema deveria sempre manter o usuário informado sobre o que

está acontecendo através defeedbackdentro de um tempo razoável. Exemplos de ques-

tões empregadas na inspeção:Os usuários são mantidos informados sobre o que está

acontecendo? Umfeedbackapropriado sobre as ações do usuário é fornecido dentro de

um tempo razoável?

6. Forneça saídas claramente destacadas: Um sistema nunca deveria prender o usuário em

situações sem uma saída visível. Usuários frequentemente selecionam funções por en-

gano e irão necessitar uma “saída de emergência” claramenteassinalada para deixar o

estado indesejado sem ter que percorrer um extenso diálogo.Exemplo de questão empre-

gada na inspeção:Existem formas de permitir ao usuário sair, facilmente, de um lugar no

qual ele inesperadamente se encontra?



2.2 Avaliação de usabilidade 15

7. Forneça atalhos: As características que fazem um sistema fácil de aprender,tais como

diálogos longos e com poucos campos de entrada em cada tela, são frequentemente incô-

modos para usuários experientes. Atalhos inteligentes, não vistos por novatos, podem

frequentemente ser incluídos num sistema de maneira que elesirva tanto a usuários inex-

perientes quanto experientes. Exemplo de questão empregada na inspeção:São ofere-

cidas alguma forma (como atalhos) para acelerar ações do usuário que permitam aos

usuários mais experientes conduzirem suas tarefas mais rapidamente?

8. Forneça boas mensagens de erro: Boas mensagens de erros são defensivas, precisas e

construtivas. Mensagens de erro defensivas assumem a responsabilidade sobre o pro-

blema com as deficiências do sistema e nunca criticam o usuário. Mensagens de erros

precisas proveem o usuário com informações exatas sobre a causa do problema. Mensa-

gens de erro construtivas proveem sugestões significantes para o usuário sobre o que fazer

a seguir. Exemplos de questões empregadas na inspeção:As mensagens de erros são, de

fato, úteis? Elas usam uma linguagem simples para descrevera natureza do problema e

sugerir uma forma de resolvê-lo?

9. Prevenção de erros: Melhor que boas mensagens de erros é um design cuidadoso que

previna, em primeiro lugar, que um problema ocorra. Exemplos de questões empregadas

na inspeção:É fácil cometer erros? Se sim, onde e porque?

10. Sistema de ajuda e documentação: Apesar de ser melhor que o sistema possa ser usado

sem documentação, pode ser necessário prover sistema de ajuda e documentação. Qual-

quer informação desse tipo deverá ser facilmente localizável, ser focada nas tarefas do

usuário, listar passos concretos a serem conduzidos e não ser muito extensa. Exemplos

de questões empregadas na inspeção:São fornecidas informações de ajuda que podem

ser facilmente consultadas e seguidas?

Outra importante contribuição para as práticas de avaliação por inspeção é conhecida como

asregras de ouropara design de interfaces propostas porShneiderman(1998), cujas descrições

são feitas a seguir:

1. Empenhe-se pela consistência: Sequencia de ações consistentes devem ser obrigatórias

em situações similares; a mesma terminologia deve ser usadaem todas as partes da in-

terface, como formulários, menus e telas de ajuda; e consistentes comandos devem ser

empregados em toda parte. Por exemplo: (a) toda tela que tenha um menu “Arquivo” no

canto superior esquerdo; (b) toda ação que resulta em perda de dados, solicite confirma-

ção, para possibilitar ao usuário a possibilidade de mudar de ideia.
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2. Permita que usuários frequentes usem atalhos: À medida que a frequência de uso aumen-

tar, os usuários desejam reduzir o número de interações e aumentar o passo na interação.

Abreviações, teclas de função, comandos ocultos e suporte amacros são muito úteis para

um usuário experiente. Por exemplo, na maioria dos pacotes de processamento de texto,

os usuários podem acionar suas funcionalidades usando menus, teclas de atalho ou bo-

tões.

3. Ofereçafeedbackinformativo: Para toda ação do usuário deverá haver algumfeedback

por parte do sistema. Para ações simples e frequentes a resposta pode ser modesta, já

para ações complexas e esporádicas a resposta deve ser mais substancial. Por exemplo:

ao invés de simplesmente dizer “Error 404”, deixe claro o queo erro significa, isto é, “A

URL não foi encontrada.”. Ofeedbacké influenciado pelo tipo de usuário, pois o que é

significante para um cientista pode não ser para um administrador ou arquiteto.

4. Projete diálogos que indiquem seu encerramento: Sequencias de ações devem ser orga-

nizados em grupos com um início, meio e fim. Umfeedbackinformativo ao finalizar um

grupo de ações dá ao usuário a satisfação de ter completado umgrupo de ações, a sensa-

ção de confiança para avançar para o próximo grupo de ações. Por exemplo: torne claro

quando uma ação (ou grupo) é completada com sucesso.

5. Ofereça prevenção de erros e manipulação simples dos mesmos: Na medida do possível,

projete o sistema para não permitir que o usuário cometa erros sérios. Mas se um erro

ocorrer, o sistema deve ser capaz de detectá-lo e oferecer ummecanismo compreensível

para o usuário tratá-lo. Por exemplo: possibilite que o usuário volte a algum ponto da

interface, antes da ocorrência do erro, podendo rever as ações que o levarão aquele estado.

6. Permite a fácil reversão de ações: Esta característica alivia a ansiedade, pois, ao saber

que seus erros podem ser desfeitos, o usuário se sentirá encorajado a explorar opções do

sistema com as quais ele não está familiarizado. As unidadesreversíveis podem ser uma

ação simples, uma entrada de dados ou complexos grupos de ações. Por exemplo: forneça

a função “desfazer” (undo) onde for possível.

7. Deixe o usuário no controle da interação: Usuários experientes desejam fortemente sentir

que eles são os responsáveis pelo processo de interação e queo sistema apenas responde

às suas ações. O sistema deve ser projetado para possibilitar que o usuário se sinta o

responsável por acionar e controlar o sistema, e não o contrário.

8. Reduza o esforço de memorização do usuário: A limitação de processamento humano

de informações, usando a memória de curto prazo, requer que as telas do sistema sejam
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simples, as telas múltiplas devem ser consolidadas, a frequência de movimentação entre

janelas deve ser reduzida e o tempo de treinamento deve ser suficiente para o que se

deve aprender, como códigos, mnemônicos e sequências de ações. Por exemplo, onde for

possível, ofereça opções aos usuários ao invés de perguntá-los sobre alguma informação

quando passarem de uma tela a outra.

2.3 Desenvolvimento dirigido por modelos

O desenvolvimento de software dirigido por modelos (STAHL; VOELTER; CZARNECKI,

2006), do inglês MDD (Model Driven Development), é uma abordagem para o desenvolvimento

de software baseada na criação de modelos, onde estes proporcionam a redução do tempo de

desenvolvimento e dos custos do projeto reduzindo a preocupação com a codificação. Estes

modelos devem abstrair as funcionalidades e os recursos do sistema, assim o empenho na sua

construção não fica mais na atividade da codificação e sim na atividade de modelagem.

SegundoMilicev (2009), nesta abordagem, a principal atividade é amodelagemque é ati-

vidade de criar representações simplificadas de um sistema em construção, cuja finalidade é

analisar as características do futuro sistema antes dele ser, de fato, construído. Dessa forma, o

principal artefato produzido nesta atividade é conhecido comomodelo. Esta abordagem permite

a redução dos riscos de falhas na construção do sistema real,o que pode acarretar consequências

potencialmente desastrosas e de elevado custo.

Durante a atividade de modelagem, os modelos são construídos usando-se umalinguagem

de modelagemdefinida por um conjunto de conceitos, junto com a semânticasdestes conceitos,

suas propriedades, relacionamentos e sintaxe, isto é, seu vocabulário. Assim, usando uma certa

linguagem de modelagem, o designer constrói sentenças que podem ser usadas para comunica-

ção entre os envolvidos, visto que o vocabulário da linguagem prover um significado comum

entre a equipe (MILICEV , 2009).

ParaStahl, Voelter e Czarnecki(2006), nessa abordagem, os modelos já não são apenas a

documentação do software, mas fazem parte do mesmo, constituindo um fator decisivo para

aumentar tanto a velocidade quanto a qualidade do desenvolvimento do software. Nesta abor-

dagem, os modelos têm o exato significado de códigos como na programação, isto porque, a

partir deles, é possível gerar completamente toda a massa final de código da implementação,

não apenas os esqueletos das classes e métodos. Isto é possível, graças ao fato da abordagem

usar os modelos como artefatos produzidos e consumidos pelas diferentes fases do processo de

desenvolvimento, como pode ser observado na figura2.2.
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Figura 2.2: Processo de desenvolvimento com abordagem MDD.

Nestas abordagens, os modelos empregados são criados com umtipo especial de lingua-

gens conhecidas como linguagens específicas de domínios, doinglês DSL (Domain Specific

Language), que podem ser textuais, diagramáticas ou híbridas, elas são as responsáveis por de-

finir os conceitos de um domínio específico, empregados num modelo, em diversos níveis de

abstração. Dessa forma, nas subseções a seguir, são apresentados os conceitos envolvendo a

arquitetura dirigida por modelos e as linguagens específicas de domínios, respectivamente.

2.3.1 Arquitetura dirigida por modelos

A arquitetura dirigida por modelos (KLEPPE; WARMER; BAST, 2003), do inglês MDA

(Model Driven Architecture), é um framework para desenvolvimento de software, definido

como um padrão pela OMG (Object Management Group), para promover o desenvolvimento

de software dirigido por modelos (OMG, 2001). Como nas demais abordagens MDD, a chave

da MDA é a importância do modelo no processo de desenvolvimento, visto que o processo de

desenvolvimento é totalmente dirigido pela atividade de modelagem do software. Tudo começa

com a clara ideia de separação entre a especificação das operações do sistema e os detalhes de

como ele usa os recursos das plataformas, nas quais ele é executado. Para isso, a MDA fornece

uma abordagem (e um conjunto de ferramentas) para (MILLER; MUKERJI, 2003):

• especificar um sistema independentemente da plataforma queo suporte;

• especificar plataformas;

• selecionar uma plataforma particular para o sistema; e
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• transformar a especificação do sistema dentro da plataformaespecífica.

De acordo comKleppe, Warmer e Bast(2003), o ciclo de vida do processo de desenvol-

vimento usando MDA, como pode ser observado na figura2.3, não difere muito dos ciclos

tradicionais, principalmente no que se refere às fases. As principais diferenças residem nos

artefatos resultantes de cada uma delas, os modelos formais, ou seja, modelos computacional-

mente processáveis.

Figura 2.3: Ciclo de vida usando MDA, adaptado deKleppe, Warmer e Bast(2003, p. 6).

SegundoMiller e Mukerji (2003), os três principais objetivos da abordagem MDA estão

relacionados à obtenção da máximaportabilidade, interoperabilidadeereusabilidadedos siste-

mas desenvolvidos, através da separação arquitetural dos conceitos envolvidos, por meio da es-

pecificação dos seguintes artefatos (KLEPPE; WARMER; BAST, 2003; MILLER; MUKERJI,

2003; SOLEY; GROUP, 2000):

• Modelo independente de computação– CIM (Computation Independent Model): Esse

modelo representa uma visão do sistema que independe de computação, também chamado

de modelo de domínio, por representar apenas o vocabulário econceitos do domínio da

aplicação em questão. Assim, ele também representa o modelode requisitos no processo,

preenchendo a lacuna entre os experts do domínio e os expertsde desenvolvimento.

• Modelo independente de plataforma– PIM (Platform Independent Model): Esse modelo

representa uma visão mais concreta do sistema, porém, abstrata o suficiente para ser inde-
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pendente de plataforma, ou seja, da tecnologia de implementação. Podendo acrescentar

detalhes de arquitetura, como camadas de software e esquemade persistência.

• Modelo específico de plataforma– PSM (Platform Specific Model): Aqui tem-se uma

visão baseada nas estruturas de implementação disponíveisem uma tecnologia especí-

fica. Assim, podemos ter os elementos da aplicação definidos em termos dos conceitos e

recursos utilizados na plataforma, como, por exemplo, “entity bean”, “home interface” e

“session bean”; ou “table”, “column” e “foreign key”.

• Transformação de modelos: Aqui está o processo de traduzir um modelo (normalmente

de um nível mais alto de abstração) em outro (geralmente em umnível mais baixo de

abstração), acrescentando detalhes, tornando-o menos abstrato e mais específico. O ob-

jetivo desse processo de transformações é chegar finalmenteao código para o sistema

em questão. A abordagem MDA, defende que as transformações sejam sempre execu-

tadas por ferramentas automatizadas. A figura2.4, apresenta os principais processos de

transformação.

Figura 2.4: Principais transformações em MDA, adaptado deMiller e Mukerji (2003).

Considerando os processos de transformações apresentados na figura2.4 e o uso da lin-

guagem ALaDIM, tem-se que os requisitos, representados pordiagrama de casos de uso, cor-

respondem ao CIM, os modelos de interação descritos com ALaDIM, correspondem ao PIM,

sendo possíveis, a especificação e construção de modelos correspondentes ao PSM, com aspec-

tos específicos de cada plataforma. Com o uso da regras de transformações, isso irá permitir o

refinamento dos modelos, até a produção de código efetivo, nas plataformas especificadas.

ParaKleppe, Warmer e Bast(2003, p. 131), os conceitos que servem de alicerce para MDA

podem ser aplicados sem uso de qualquer padrão. Entretanto,para se fazer uso produtivo da

abordagem é necessário ter um conjunto de padrões relacionados durante a atividade central

da abordagem, a modelagem. Essa padronização visa permitirque a indústria possa desen-

volver ferramentas e possibilitar a interoperabilidade tanto das soluções quanto das ferramen-

tas. Entre os padrões OMG, destacam-se: MOF (Meta Object Facility), UML (Unified Mo-

deling Language), OCL (Object Constraint Language), XMI (XMI Metadata Interchange) e

QVT (Query/View/Transformation).
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O MOF (OMG, 2006) é um padrão para a definição de linguagens de modelagens, isto

é, um padrão para a definição de metamodelos. A UML (OMG, 2011b) é a linguagem padrão

para definição de modelos, ela mesma é definida usando o MOF. A OCL (OMG, 2012) é um pa-

drão para linguagem de expressão na qual é possível escreverexpressões sobre modelos, como

regras de derivação para atributos, operações de consulta,invariantes, pré e pós-condição. O

XMI ( OMG, 2011c) é um formato padrão para intercâmbio de modelos MOF, usandodocu-

mentos XML. Como MOF é definido usando ele mesmo, XMI é, por consequência, um padrão

para intercâmbio de metamodelos. O QVT (OMG, 2011a) é um padrão para linguagem de

transformação entre modelos.

2.3.2 Linguagens específicas de domínio

SegundoCooket al.(2007, p. 11), uma linguagem específica de domínio “é uma linguagem

personalizada que endereça um pequeno domínio de problema,que descreve e valida em termos

nativos para o domínio.”. Haja vista, que “é uma linguagem especialmente concebida para

trabalhar dentro de uma área de interesse particular: em um domínio vertical, o design de um

telefone; em um domínio horizontal, um fluxo de trabalho, podendo ser uma linguagem de

programação, especificação ou design.”

As linguagens específicas de domínio, já fazem parte do cotidiano dos desenvolvedores

de software, há muitas décadas.Cook et al. (2007) citam como exemplos bem conhecidos

as linguagens HTML (HyperText Markup Language), usada na apresentação de conteúdo para

páginas Web; SQL (Structured Query Language), usada para gerenciar dados armazenados em

sistemas de banco de dados relacionais; e as expressões regulares, usadas para permitir que

desenvolvedores de programas, como compiladores, capazesde reconhecer padrões textuais

e verificar a atribuição de valores apropriados para variáveis. Considerando que estas tarefas

já são, de relevante complexidade, sem estas linguagens, a realização dessas tarefas teria um

grau de complexidade mais elevado, principalmente se fossem realizadas com linguagens de

propósito geral.

Durante muito tempo a maioria das linguagens associadas ao desenvolvimento de software

eram textuais, com suas instruções e expressões consistindo de sentenças de caracteres em uma

conjunto padrão de caracteres. Contudo, as linguagens gráficas ou diagramáticas estão se tor-

nando grandemente populares, especialmente, depois que a UML emergiu como um padrão

mundial para modelagem de sistemas orientados a objetos (COOK et al., 2007). Estas carac-

terísticas são mais significativas para atividades de modelagem, enquanto que as primeiras são

mais as atividades de especificação.
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Apesar disso, dentro do desenvolvimento de software orientado a objetos, a linguagem

UML é uma linguagem de modelagem de uso geral. Dessa forma, dependendo do que se

pretende realizar, como por exemplo modelar os aspectos envolvidos no processo de interação

usuário e sistema, a UML se apresenta como uma alternativa com pouca eficácia, especialmente

sob a perspectiva dos profissionais de IHC (PATERNÒ, 2001), o que evidencia o quanto essa

tarefa pode se beneficiar do uso de uma linguagem de domínio específico.

2.4 Considerações sobre o capítulo

Grande parte do código dos sistemas interativos estão associados à interface com usuário,

que muitas vezes é confundida com a própria aplicação (VEER; VLIET, 2001), isto porque, “a

interface de um sistema consiste daqueles aspectos com os quais o usuário entra em contato, de

maneira física, perceptiva e conceitual (MORAN, 1981, p. 4) . O advento das interfaces gráficas

de usuários, do inglês GUI (Graphical User Interface), fez com que estas interfaces passassem

a representar mais da metade do código final da aplicação (VINTER; POULSEN; LAUESEN,

1996; MEMON, 2001).

Considerando estes aspectos e a necessidade da produção dessa imensa quantidade de có-

digo, que precisa implementar todos os aspectos do processointerativo, possibilitando que o

usuário execute todas asaçõesnecessárias para realizar suas tarefas e garantindo que o sistema

apresente corretamente as suasreaçõesàs solicitações do usuário. Dessa forma, este capítulo

reuniu alguns dos fundamentos necessários à proposição da linguagem ALaDIM, com respeito

aos requisitos estabelecidos na introdução deste trabalho.

O uso, neste trabalho, da abordagem baseada em modelos para odesenvolvimento de siste-

mas interativos se dá por uma série de fatores, dentre eles, vale ressaltar seu foco em caracte-

rísticas específicas do nível de abstração empregado no modelo de interação, isto é, apenas os

aspectos sobreo queo usuário pode fazer ecomodeve agir para realizar suas atividades, usando

o sistema.

Outra importante vantagem da abordagem é o mapeamento entreos modelos em diferentes

níveis de abstração, o que permite que modelos mais abstratos sejam mapeados em modelos

mais concretos, através de derivação ou refinamento, sendo oprocesso inverso também possível

pela mesma técnica. Essa característica dá a esta abordagemum grande poder de automação,

possibilitando, dependendo do propósito, a geração automática do código de uma aplicação

completamente funcional, a partir do refinamento de um modelo no mais alto nível de abstração

permitido, até o código final da aplicação em alguma linguagem de programação.
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O foco no modelo de interação também se dá por uma série de fatores. De maneira especial,

o fato de ele poder ser um artefato de integração entre os diversos profissionais envolvidos no

processo de desenvolvimento de um sistema interativo (BROWN; MARSHALL, 1998; DE

PAULA, 2007), inclusive, quando for o caso, o próprio usuário. Como o modelo de interação

descreve, basicamente, o diálogo entre usuário e sistema, através das ações do usuário e das

reações do sistema, ele possui informações essenciais parasua análise, tanto pelos profissionais

de ES, quanto pelos de IHC. Tal como ocorre com os cenários e os protótipos, porém em um

nível de abstração não tão extremo, o que possibilita seu usocomo um artefato complementar.

No que se refere à abordagem MDA, a linguagem de modelagem da interação ALaDIM,

encontra-se no nível PIM. Como será visto no capítulo4, um modelo ALaDIM pode ser cons-

truído a partir de casos de uso, que são representações para os requisitos, que na abordagem

MDA, encontram-se no nível CIM. Apesar das diversas transformações MDA não serem abor-

dadas neste trabalho, a especificação da linguagem e implementação do editor foram desenvol-

vidos (usando o EMF) para permitir que eles sejam utilizadosdiretamente nas transformações,

de maneira completa e/ou parcialmente automática, entre osvários níveis de abstração da abor-

dagem. O que significa que, a partir dos modelos ALaDIM é possível produzir modelos para

plataformas específicas, ou seja, no nível PSM e, consequentemente, nos códigos para estas

plataformas.
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3 Trabalhos relacionados

Este capítulo apresenta alguns trabalhos que abordam aspectos relacionados ao escopo desta

tese. Mais especificamente no que se refere à cobertura dos requisitos enumerados no capítulo1

e que motivaram o desenvolvimento da linguagem ALaDIM ou seja, modelar a interação com

uma mensagem interativa, especificar a interação num nível de abstração que não esteja nos

extremos dos cenários e protótipos, além de possibilitar inspeção dos modelos, como forma de

se realizar avaliação formativa.

Considerando estes critérios, o número de trabalhos relacionados é bem reduzido. Dessa

forma, os poucos trabalhos analisados são apresentados, nas seções a seguir, de acordo com as

duas categorias, aqueles relacionados à modelagem e aqueles relacionados à avaliação forma-

tiva, como apresentados.

3.1 Modelagem da interação

O trabalho deBarbosa e de Paula(2003) apresenta uma proposta, baseada na Engenharia

Semiótica (DE SOUZA, 2005), para auxiliar o designer na realização do design e da avaliação

da interação como uma conversa, fazendo uso da linguagem MoLIC proposta porde Paula

(2003). Os autores argumentam que o trabalho tem o duplo objetivo de (i) motivar os designers a

refletirem sobre as soluções que estão desenvolvendo para sistemas interativos; e (ii) ao mesmo

tempo, fornecer um “esqueleto” para especificação da interação.

Baseada na Engenharia Semiótica, essa proposta coloca os modelos de interação criados

usando MoLIC como artefatos complementares aos cenários. Propondo que estes sejam es-

critos usando questões ‘anotadas’ que possam ser respondidas pelo usuário, durante a fase de

especificação dos requisitos. Dessa forma, essas questões irão nortear as decisões do design

da solução. A MoLIC permite que o design seja feito através detrês representações inter-

relacionadas, cujas informações que as irão compor podem ser extraídas das descrições dos

cenários, devidamente anotados. Essas representações são(BARBOSA; DE PAULA, 2003):
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• Metas do usuário: definir os objetivos do usuário é o primeiro passo. Eles serão extraídos

dos cenários e representam os objetivos de mais alto nível que o usuário pode ter ao

usar a aplicação. Para cada objetivo identificado é construída uma porção do modelo

de interação, que é inter-relacionada com os objetivos correspondentes, permitindo uma

compreensão de toda interação.

• Ontologia dos signos: representando os conceitos envolvidos na realização dos objetivos,

quer sejam aqueles fornecidos pelo usuário ou aqueles produzidos pelo sistema e consu-

midos pelo usuário nas suas decisões sobre o curso da interação. Eles possuem as mais

diversas classificações. Quanto ao grau de familiaridade podem ser:de domínio, aqueles

já conhecidos no mundo real e transportados diretamente para aplicação;transformados,

aqueles que já existem no mundo realmente, mas que sofrem algum tipo de transformação

ao serem transportados para aplicação; ede aplicação, aqueles introduzidos apenas pela

aplicação, não possuindo significado fora dela. Quanto à manipulação do usuário, podem

ser: de entrada e/ou saída. Quanto ao tipo da informação armazenada podem ser: textu-

ais, numéricos, etc., nessa classificação, eles podem necessitar de informações adicionais,

tais como tamanho, formato, faixa de valores, etc.

• Modelo de interação: representando quando e como os signos são manipulados. Com as

demais representações, o designer já possui elementos suficientes para construir um mo-

delo de interação e moldar sua solução computacional. Assim, visto como uma conversa,

o modelo de interação pode representar todas as trocas comunicativas que podem ocorrer

entre o usuário e o preposto (“representante”) do designer durante a interação. Isso esta-

belecequandoe sobreo queo usuário pode falar, bem como quais tipos derespostasele

pode esperar do preposto. O modelo de interação permite a representação de diferentes

formas de se alcançar um certo resultado, os critérios para se escolher uma dentre elas e o

que ocorre quando algo de errado acontecer durante a interação, através de um consistente

mecanismo de prevenção da ruptura da comunicação. Essa visão da interação como uma

conversa é possível pela promoção da reflexão sobre como as decisões, feitas durante o

design da interação, serão conduzidas ao usuário através dainterface.

A proposta deBarbosa e de Paula(2003) busca usar representações que favoreçam a com-

preensão do domínio e das tarefas (os cenários), bem como a reflexão sobre as soluções alter-

nativas para o modelo de interação. As autoras defendem que ouso de modelos no design de

sistemas interativos é essencial para possibilitar (ao designer) uma reflexão sobre as soluções

que ele está criando, desde as fases iniciais e não apenas na avaliação pós-implementação. Sob

essa ótica, a proposta considera a MoLIC uma ferramenta epistêmica.
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O trabalho chama atenção para o design e avaliação da interação. Contudo, a avaliação em-

pregada na abordagem consiste da reflexão sobre os caminhos interativos propostos, não sendo

enfatizada ou explicitada, a realização de uma avaliação formativa, neste caso, da usabilidade da

interface resultante destes modelos, caraterizando-se mais subjetiva e informal que sistemática.

Outro destaque feito pelas autoras é que MoLIC foi concebidade maneira tão independente das

questões específicas de interfaces e plataformas tecnológicas quanto possível.

3.2 Avaliação formativa

No que se refere à avaliação de usabilidade, a partir de modelos,da Silva e Silveira(2010)

propõem um método para identificação de problemas de usabilidade a partir de diagramas UML.

Os autores defendem que a avaliação de usabilidade seja realizada nas etapas iniciais do pro-

cesso de desenvolvimento, a partir de modelos, para “prevera usabilidade do produto ou de

algum aspecto dele” (DA SILVA; SILVEIRA , 2010, p. 179). Os modelos aplicados na avali-

ação são aqueles bem comuns na ES, produzidos usando a linguagem UML, cujo sucesso se

deve à abordagem orientada a objetos, mas que ao longo de sua evolução, apesar da interface

ter se tornado parte crucial ao projeto de software, pouca atenção foi dispendida durante o seu

desenvolvimento, como enfatizado porPaternò(2001, p. 7).

Trata-se de um método informal, que foi produzido a partir darealização do estudo pu-

blicado emda Silva e Silveira(2008), e consiste de um conjunto de diretrizes (checklist) para

inspeção nos modelos. Sua perspectiva inicial era permitira avaliação antecipada de problemas

de usabilidade sem a presença de especialistas de IHC durante essa tarefa, mas como relatado,

os experimentos demostraram que para aplicação do método, era necessária alguma experiên-

cia, principalmente para se interpretar as diretrizes.

Outro trabalho relacionado, no que se refere à avaliação formativa, foi apresentando por

Valentim, de Oliveira e Conte(2012), trata-se de um conjunto de três técnicas de inspeção

conhecido como MITModel Inspection Techniques, que são enumeradas de MIT-1, MIT-2 e

MIT-3, e são destinadas, respectivamente, à inspeção decasos de uso, mockupse diagramas

de atividades. Estas três técnicas foram produzidas a partir de uma revisão sistemática, feita

pelas autoras, que buscou identificar técnicas de inspeção em modelos destinadas à melhoria da

usabilidade dos sistemas inspecionados.

Cada técnica consiste de um conjunto de diretrizes construídas com base nasheurísticas

de Nielsen, considerando os aspectos inerentes a cada tipo de modelo inspecionado. Ainda

no trabalho é relatada um estudo experimental, que buscou avaliar a viabilidade das MIT’s em
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comparação com aavaliação heurística, visto que esta foi a base para as MIT’s. Para isso, foram

usados os indicadores de eficácia e eficiência, na inspeção deum caso de uso, doismockupse

um diagrama de atividades.

Os achados do experimento mostraram indícios de que todas asMIT’s são viáveis para

avaliação de usabilidade, através da inspeção dos seus respectivos artefatos. Isto porque, nume-

ricamente, os resultados comparativos de eficácia e eficiência entre elas e a avaliação heurística

foram, relativamente, equilibrados, apesar de: a MIT-1 se mostrar mais eficaz e eficiente; a

MIT-2 se mostrar menos eficiente e mais eficaz; a MIT-3 se mostrar mais eficiente e mais efi-

caz.

3.3 Considerações sobre o capítulo

Assim, como emBarbosa e de Paula(2003), este trabalho também considera a necessidade

de que o designer reflita sobre suas decisões durante o designde sistemas interativos, principal-

mente no que se refere às dificuldades que podem ser impostas ao usuário, por meio de interface

cuja interação apresenta problemas de usabilidade. Contudo, apesar da metáfora de conversa

aplicada ao processo de interação ser muito positiva para profissionais de IHC, este trabalho

considera a hipótese de que os engenheiros de software são mais pragmáticos e há décadas

estão familiarizados com a perspectiva de ação e reação, queé empregada em ALaDIM.

Em da Silva e Silveira(2010), os resultados apresentam certa limitação por ter sido focado

em artefatos, já reconhecidamente vistos pela comunidade de IHC, de sucesso para representa-

ção dos aspectos funcionais, mas não interativos (interação usuário-sistema), os diagramas de

casos de uso e de atividades. Apesar do foco na utilização porprofissionais de ES, a busca por

problemas de usabilidade nesses artefatos pode ser, menos eficiente que em artefatos de IHC,

apropriados para representação dos aspectos interativos do software.

Apesar do trabalho deValentim, de Oliveira e Conte(2012) apresentar um conjunto de

técnicas para inspeção de modelos, como uma maneira de se realizar a avaliação formativa, dois

deles são os mesmos (casos de uso e diagrama de atividades, respectivamente MIT-1 e MIT-3),

cujas limitações para este tipo de avaliação sob a perspectiva dos profissionais de IHC já foram

apontadas porda Silva e Silveira(2010). Contudo, sua avaliação de viabilidade, demonstra que

as técnicas são viáveis, tecnicamente, para avaliação formativa de usabilidade.
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4 Abstract Language for Description of
Interactive Message

A ALaDIM ( Abstract Language for Description of Interactive Message) é uma linguagem

de modelagem construída para atender aos requisitos estabelecidos no capítulo1, cujos enunci-

ados são resgatados a seguir:modelar a interação como um processo deaçõese reações,estar

consoante com alguma abordagem de desenvolvimento dirigido por modelos padronizadae

possibilitar a avaliação formativa da usabilidade.

A linguagem possui alguns conceitos cujas origens remontama linguagem IMML (Inte-

ractive Message Modeling Language) (LEITE, 2003; COSTA NETO, 2005; COSTA NETO;

LEITE, 2006), uma linguagem concebida com base na Engenharia Semiótica(DE SOUZA,

2005). Na IMML, segundoLeite (2005), a interface de usuário tem o objetivo decomunicar

ao usuário as respostas a duas questões fundamentais: (i) “quais tipos de problemas que essa

aplicação está preparada para solucionar?” (que corresponde às funcionalidades da aplicação);

(ii) “como estes problemas podem ser resolvidos?” (que corresponde ao processo de interação

da aplicação).

Em linhas gerais, este trabalho considera que oprocesso de interaçãoocorre quando o

usuário entra em contato física, perceptiva e conceitualmente com a interface de umsistema

interativo(MORAN, 1981), com o objetivo de usufruir de determinadasfuncionalidadesofere-

cidas pela aplicação. Modelar esse processo, requer que sejam explicitadoso queé permitido

fazer ecomoo usuário deve agir para fazer uso das funcionalidades.

Isso é feito como uma alternância entre ações do usuário e reações do sistema realizadas à

medida que o usuário interage, produzindo informações, solicitando ao sistema que as processe,

bem como quando o sistema apresenta os resultados desse processamento. Assim, o usuário

tem seu objetivo alcançado quando, ao interagir com o sistema ele é, finalmente, informado

sobre os resultados e estes são aqueles esperados por ele. Uma vez que esses aspectos estejam

explicitados no modelo de interação, ele pode ser usados como artefato para comunicar à equipe

de desenvolvedores, como proceder a implementação da interface.
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4.1 Ciclo de design

Este trabalho considera que o designer necessita conceber,representar e avaliar o modelo

de interação entre usuário e sistema que será concretizada através da interface do sistema que

está sendo projetado, ele terá que contar com outros profissionais que irão traduzir esse modelo,

em código efetivo para implementação do sistema e da sua interface. Dessa forma, alguns

aspectos do ciclo de design da interação usando ALaDIM para modelar a interação precisam

ser discutidos, antes da apresentação da linguagem e da descrição dos seus elementos.

O primeiro aspecto refere-se ao próprio ciclo adotado que é aquele proposto porPreece,

Rogers e Sharp(2002), representado na figura2.1. A escolha deste ciclo de vida é motivada

pelo fato de se considerar que no primeiro estágio, vários artefatos podem ser usados para

representar os resultados das atividades realizadas. Entre eles pode-se ter: diagrama de casos

de uso, modelos de tarefas e/ou cenários, que podem ser usados de maneira complementar. As

atividade básicas deste ciclo, usando ALaDIM são descritasseguir:

1. Identificação das necessidades e estabelecimento dos requisitos: Nesta atividade, busca-

se descobrir quem são os usuários e qual o tipo de suporte de umsistema interativo que

eles precisam. As necessidades identificadas formam a base para se estabelecer os re-

quisitos e irão sustentar as atividades subsequentes do design e desenvolvimento. Esta

atividade não será coberta diretamente pela linguagem ALaDIM. Contudo, os requisitos

estabelecidos aqui e representados por diagramas de casos de uso, serão a base para a

construção dos modelos de interação.

2. Desenvolvimento de soluções alternativas para os requisitos estabelecidos: Esta é a ati-

vidade central. Ela se desmembra em duas sub-atividades: o design conceitual e o design

físico. Na primeira é produzido o modelo conceitual que descreve o que o sistema deverá

fazer, como se apresentar e se comportar. Já na segunda, são considerados todos os deta-

lhes da interface do sistema, incluindo cores, sons, imagens, menus e ícones. As soluções

alternativas para ambos os modelos devem ser uma preocupação constante. ALaDIM é a

linguagem proposta para auxiliar o designer na construção do modelo interação para o sis-

tema, onde são endereçados vários aspectos, tanto do modeloconceitual quanto modelo

físico. Cabe ressaltar que os aspectos físicos (widgets) da interface não são fortemente

contemplados.

3. Construção de uma versão interativa: Esta atividade é necessária para auxiliar na ativi-

dade de avaliação. Isto porque a forma mais apropriada de se avaliar o produto de design

é interagindo com ele. Aqui, não há a necessidade de que seja um protótipo em software
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executável do sistema interativo. Dessa forma, ALaDIM irá permitir o desenvolvimento

de ferramentas que simulem o processo de interação sobre os modelos desenvolvidos.

4. Avaliação do que tem sido ou está sendo construído: Nesta atividade, a preocupação

é determinar a usabilidade e a aceitabilidade tanto do produto quanto do processo do

design. Estas qualidades podem ser medidas por vários critérios, dentre eles o número

de erros cometidos ao usar o sistema, o quão atrativo ou interessante ele é e o quanto ele

atende aos requisitos. No que se refere aos problemas de usabilidade, no capítulo7 será

apresentado ométodo de inspeção ALaDIM. O que também irá permitir a construção de

ferramentas computacionais para automatizar tarefas comoa inspeção.

O segundo aspecto, diz respeito ao fato desta proposta optarpelo diagrama de casos de

uso, como artefato resultante do primeiro estágio, a ser usado como insumo para modelar a

interação. Haja visto que o diagrama de casos de uso é usado demaneira mais intensa pelos

engenheiros de software, sendo que em alguns processos comoRUP (Rational Unified Pro-

cess) (RATIONAL, 2001), ele é o artefato que conduz a construção dos demais diagramas, bem

como a implementação e até os testes do sistema. Outra importante vantagem está na segurança

de sua sintaxe e semântica, que é especificada por meio de uma linguagem padronizada entre os

engenheiros de software, a UML (Unified Modeling Language) (RUMBAUGH; JACOBSON;

BOOCH, 2004). Já no modelo de tarefas, existem várias propostas de linguagens para mo-

delagem, com diferentes níveis de abstração e até divergência conceituais (CARD; MORAN;

NEWELL, 1983; ANNETT; DUNCAN, 1967; PATERNÒ; MANCINI; MENICONI, 1997).

O terceiro aspecto refere-se ao fato da linguagem ser especificada com base na abordagem

MDA (OMG, 2001), através do EMF, e que possibilitou uma consonância com o primeiro (o

ciclo adotado) ao se empregar o digrama de casos de uso, representando os requisitos (primeira

atividade do ciclo), como o nível CIM abordagem MDA. O modelo de interação ALaDIM

representando osdesignsalternativos (construído na segunda atividade do ciclo), como o ní-

vel PIM da abordagem. Usando a abordagem MDA, estes modelos podem ser transformados

em códigos de interface em diversas plataformas, representando as versões interativas (terceira

atividade do ciclo). Na quarta atividade, tanto os modelos ALaDIM quanto os protótipos da

interface podem ser avaliados, usando respectivamente, o método de inspeção ALaDIM e as

demais técnicas para avaliação, como teste de usabilidade eavaliação heurística.
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4.2 Visão geral

Como já dito, a linguagem ALaDIM tem por objetivo auxiliar o designer na concepção, re-

presentação e avaliação do modelo de interação. Portanto, como qualquer notação, esse modelo

é usado para o designer comunicar dois importantes aspectosdo processo interativo,o queo

usuário deve fazer ecomoagir para usufruir das funcionalidades oferecidas. Para osdesenvol-

vedores, estes aspectos representam, principalmente, a troca de ações e reações entre usuário

e sistema. Nesta perspectiva, os elementos essenciais de ALaDIM usados pelo designer na

modelagem da interação são:

• interações básicas: usadas para comunicar cada uma das ações básicas que o usuário

pode/deve realizar dentro de um espaço de interação. É esse conjunto de interações bá-

sicas, organizadas usando os operadores de interação, que comunica ocomoo usuário

deve/pode agir para usufruir de uma determinada funcionalidade;

• espaço de interação: usado para organizar a comunicação em espaços que revelam para

o usuárioo queele pode fazer naquele ponto, através de determinada funcionalidade do

sistema, ecomoele deve agir para produzir as informações necessárias, ativar e perceber

os resultados de tal funcionalidade;

• função da aplicação: usado para comunicar, dentro do processo de interação,o queo

sistema está processando, em decorrência de uma solicitação do usuário;

• operadores de interação: usados para organizar (temporal e espacialmente) as interações

básicas dentro de um espaço de interação, comunicando, por exemplo, ordem de execu-

ção, dependência, alternativas e repetição;

• transições: usadas para comunicar onde e quando irão ocorrer solicitações de mudanças

de um espaço de interação para outro e/ou de execução de uma funcionalidade, bem

como, as reações do sistema a estas solicitações, indicandoo fim de sua execução.

ALaDIM possui tanto elementos diagramáticos quanto elementos textuais. Os elementos

diagramáticos são responsáveis por fornecer uma visão maisglobal do processo de interação.

Eles compreendem os espaços de interação, as funções da aplicação e as transições que permi-

tem descrever onde e quando se dá a participação do usuário e do sistema ao longo do processo

de interação. Isto é, umespaço de interação(4.3.3) é usado para comunicar onde o usuário irá

atuar e umafunção da aplicação(4.3.4) onde o sistema irá atuar. Já as transições (4.3.5) comu-

nicam quando é a vez de cada um atuar no processo, ou até mesmo,como será visto adiante, a

atuação simultânea de ambos, como pode ser observado na figura4.1.



4.2 Visão geral 32

Figura 4.1: Visão geral dos elementos diagramáticas de ALaDIM.

Os elementos textuais, que são adicionados ao compartimento inferior dos espaços de in-

teração, são as interações básicas (4.3.1) e os operadores (4.3.2) que as organizam. Eles são

usados para complementar a descrição da interação, atravésdo detalhamento sobre quais in-

formações o usuário poderá manipular e sobre quais ações o usuário poderá realizar em cada

espaço de interação. Nas próximas seções serão apresentados todos esses elementos, com exem-

plos de como utilizá-los para construir modelos de interação.

Como exemplo desses elementos, tem-se as interações básicas: (a) enter <nome>, usada

para comunicar que a ação básica a ser executada pelo usuárioé a entrada, através de quaisquer

dispositivos de entrada do sistema, da informação em destaque, ou seja, é como se o designer

explicitasse que a interface deve solicitar ao usuário “entre comnome”; (b) selet <estado>,

usada para comunicar que a ação básica a ser executada pelo usuário é a seleção, através de

qualquer dispositivo de entrada do sistema, da informação na lista em destaque, ou seja, é como

se o designer explicitasse que a interface deve solicitar aousuário “selecione oestadona lista

disponível”.

Também tem-se os operadores de interação: (a)hoose {enter <pf>; enter <npj>},

usado para comunicar que, das ações básicas desse grupo, o usuário deverá escolher e executar

apenas uma, ou seja, é como se o designer explicitasse que a interface deve solicitar ao usuá-

rio “você deve ou entrar com ocpf ou entrar com ocnpj”; (b) sequene {enter <termo>;

ativate <busar>}, usado para comunicar que as ações básicas desse grupo, o usuário de-

verá executá-las sequencialmente, uma após a outra, ou seja, é como se o designer explicitasse

que a interface deve solicitar ao usuário “você deve entrar com otermoe depois acionarbuscar”.
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4.3 Elementos da linguagem

Esta seção apresenta os elementos da linguagem, descrevendo e exemplificando cada um

deles nas subseções a seguir.

4.3.1 Interação básica

Umainteração básicaé usada para comunicar a troca pontual de informações entre ousuá-

rio e o sistema, representando as ações mais básicas que o usuário pode executar, utilizando os

elementos da interface. Trata-se de uma abstração para ações comoclicar em um botão, marcar

ou desmarcar um checkbox, selecionar uma opção em um combo-box, etc. Toda interação bá-

sica deve possuir a sintaxe apresentada na figura4.2. As interações básicas permitidas em um

espaço de interação são as seguintes:

• enter: É usada para comunicar que, naquele ponto da interação, o usuário deve agir,

efetuando a entrada de alguma informação. Pode, por exemplo, ser codificada como uma

caixa de texto;

• select: É usada para comunicar que, naquele ponto da interação, o usuário deve agir,

realizando a seleção de alguma informação em uma lista de opções. Pode, por exemplo,

ser codificada por uma lista combinada;

• activate: É usada para comunicar que, naquele ponto da interação, o usuário deve agir,

ativando um controle. Pode, por exemplo, ser codificada comoum botão.

• perceive: É usada para comunicar que, naquele ponto da interação, o usuário precisa per-

ceber alguma informação, produzida como reações do sistemaa alguma ação executada

anteriormente. O conteúdo da informação poderá ser resultar de algum processamento ou

explicitada diretamente pelo designer. Pode, por exemplo,ser codificada como um texto

ou figura;

tipo[*℄ <informação>|"informação" [(ondição)℄

Figura 4.2: Sintaxe para interações básicas.

O significado dos elementos da figura4.2, são descritos a seguir:



4.3 Elementos da linguagem 34

• tipo: Tipo da interação, pode serperceive, enter, selectouactivate.

• [*℄: Opcional indicando a obrigatoriedade da interação básica.

• <informação>: Rótulo ou nome da informação que será manipulada pelo usuário ou

sistema, através da interação básica, cujo valor é dinamicamente definido pelo usuário ou

sistema apenas em tempo de execução.

• �informação�: Rótulo ou nome da informação que será manipulada pelo usuário ou

sistema, através da interação básica, cujo valor é estaticamente definido pelo designer em

tempo de projeto, sempre delimitado por aspas.

• [(ondição)℄: Opcional que estabelece as restrições impostas ao usuáriopara executar

a interação básica.

As interações básicas podem ser: apenas de saída usadas paraapresentar informações, quer

sejam explicitadas pelo designer ou implicitamente produzidas pelo sistema, comoperceive;

de manipulação (entrada e saída) de informações e controle do diálogo (disparam transições

entre espaços de interação e/ou funções da aplicação), comoentereselect; daquelas que apenas

controlam o diálogo, comoactivate. Os tipos de transição são detalhadas na seção4.3.5.

Na figura4.3, podemos perceber o exemplo de um conjunto de interações básicas, onde

está especificado que, em um ambiente GUI (Graphical User Interface), por exemplo, o usuário

pode digitar dois valores, clicar em um botão para realizar cálculo com esses valores e visualizar

o resultado desse cálculo. O que poderia estar descrevendo uma interface simples para uma

aplicação que calcula o valor baseado na quantidade e preço informados pelo usuário.

enter <quantidade>

enter <preço>

ativate "alular"

pereive <valor>

Figura 4.3: Exemplo de interações básicas.

É possível especificar condições para as interações básicas. O que significa que uma inte-

ração básica que possuir uma condição, só estará disponívelpara o usuário se sua condição for

avaliada como verdadeira. A expressão que descreve a condição, de formato livre, é delimitada

por parênteses e se localiza após a identificação da informação associada à interação básica.

As condições não são sistemáticas como em uma linguagem de programação, mas devido

ao contexto, algumas palavras reservadas podem fazer sentido quando usadas para compor as
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expressões condicionais, por exemplo,entered, selected, activated, required, returned (usa-

dos para indicar a ocorrência de determinada interação básica, ou retorno de uma função de

aplicação), operadores aritméticos, operadores relacionais, operadores lógicos e referências às

informações do domínio. Isto pode ser exemplificado, acrescentando algumas condições às

interações básicas da figura4.3, como mostra a figura4.4.

enter <quantidade>

enter <preço>

ativate "alular" (if <quantidade> and <preço> were entered)

pereive <valor> (if "alular" was ativated)

Figura 4.4: Exemplo de interações básicas condicionadas.

As interações básicas podem disparar transições (vistas naseção4.3.5) que podem deman-

dar algum processamento do sistema ou simplesmente controlar o fluxo da interação para outro

espaço de interação. Em ambos os casos, as transições serão rotuladas com os respectivos

nomes da interações básicas.

4.3.2 Operadores de interações

Um operador de interaçãoé usado pelo designer para comunicar como o usuário irá exe-

cutar cada uma das interações básicas necessárias para usufruir da funcionalidade associada ao

espaço de interação em questão. Isto é, eles são responsáveis por organizar as interações bá-

sicas. Vale ressaltar que os operadores, além de agrupar as interações básicas, são recursivos,

ou seja, podem agrupar a si mesmos. Os operadores suportadospor ALaDIM devem seguir a

sintaxe apresentada na figura4.5e possuem os seguintes significados:

• sequence: quando o usuário deve executar as interações de maneira ordenada;

• repeat: quando o usuário precisa repetir várias vezes as interações;

• choose: quando o usuário precisa escolher apenas uma entre várias interações;

• combine: quando duas ou mais interações têm dependência entre si;

• join: para agrupar interações que têm algum relacionamento, masnão requerem uma

ordem de realização nem há dependência entre elas.

Um operador também pode possuir restrições para que o usuário possa interagir com as

interações básicas por ele agrupadas, que também seguirão omesmo formato das condições
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tipo[(ondição)℄{

// interações básias e/ou outros operadores

}

Figura 4.5: Sintaxe para operadores de interações.

das interações básicas, indicando as condições necessárias para o usuário interagir com aquele

grupo de interações básicas dentro do operador. O conjunto de interações básicas agrupadas

por um operador será delimitado por “{” e “}”. Para o caso em que todas as interações básicas

dentro do operador sejam obrigatórias, basta acrescentar-lhe um asterisco.

No exemplo da figura4.3, mesmo existindo a ordem de escrita, na descrição não há qualquer

determinação para que o usuário siga alguma ordem em executar tais operações. Contudo, o

designer poderá indicar a organização das interações por meio dos operadores. Assim, pode-se

acrescentar alguns operadores ao exemplo, produzindo os exemplos das figuras4.6e4.7.

sequene{

enter <quantidade>

enter <preço>

ativate "alular"

pereive <valor>

}

Figura 4.6: Exemplo de operadores de interações.

No exemplo da figura4.6, o usuário deverá executar cada uma das interações, exatamente

na ordem em que elas estão descritas como uma sequência, ou seja, primeiro deverá informar

a quantidade, depois o preço, depois ativar o cálculo, para finalmente perceber o resultado.

Apesar de lógica, essa sequência não é usual, e na prática precisamos apenas garantir que o

usuário não ative o cálculo sem ter ainda informado a quantidade e o preço (não necessitando

de ordem entre eles), para depois visualizar o resultado. Assim, podemos fazer um novo arranjo

com os operadores e produzir o exemplo da figura4.7.

Na figura4.8, é apresentada uma situação muito comum em sites, especialmente os de

comércio eletrônico, na hora de autenticar-se, o usuário deve escolher qual sequência de inte-

rações básicas irá executar, aquelas necessárias para entrar no sistema, caso ele já seja cliente,

ou aquelas necessárias para iniciar um cadastro, caso ele ainda não seja cliente, isso está sendo

comunicado através do operadorchoose.
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sequene{

join{

enter <quantidade>

enter <preço>

}

ativate "alular"

pereive <valor>

}

Figura 4.7: Exemplo de operadores de interações, flexibilizando.

hoose{

sequene{

pereive "Já sou liente"

enter <email>

enter <senha>

ativate "Continuar"

}

sequene{

pereive "Ainda não sou liente"

enter <ep>

ativate "Iniiar adastro"

}

}

Figura 4.8: Exemplo de operadores escolhendo interações básicas.

O exemplo da figura4.9 evidencia uma situação na qual o usuário precisa repetir uma

sequência de interações, quantas vezes lhe for conveniente. Essa situação pode ser observada

ao se adicionar endereços na lista de sites nos quais se pode ou não carregar automaticamente

suas imagens, o que é comum na maioria dos navegadores. Bastando para isso que o usuário

informe o endereço e clique no botãoPermitir ouNegarpara sua inclusão da lista.

repeat{

sequene{

enter <endereço>

hoose{

ativate "Permitir"

ativate "Negar"

}

}

}

Figura 4.9: Exemplo de repetições de interações básicas.
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Como visto na seção4.3.1, é possível organizar completamente um conjunto de interações

básicas usando suas condições. Em algumas situações, é possível que um grande número delas

torne a descrição complexa e confusa. Assim, é possível usaros operadores para substituir

várias condições num conjunto de interações básicas. Como pode ser observado nos exemplos

das figuras4.6e4.7, que substituem as condições da figura4.4.

4.3.3 Espaço de interação

Um espaço de interaçãoé usado para comunicar onde e quando o usuário irá atuar no pro-

cesso de interação, produzindo as informações necessárias, ativando a execução de determinado

processo computacional e percebendo os resultados desse processamento, isto é, ele explicita

uma funcionalidade do sistema e quais informações são necessárias à sua execução. Estas infor-

mações serão manipuladas pelo usuário naquele ponto do processo de interação, através do seu

conjunto de interações básicas, que irá comunicar como o usuário deverá agir para comandar a

execução dessa funcionalidade.

Um espaço de interação é graficamente representado por um retângulo de cantos arredon-

dados com dois compartimentos. O primeiro é destinado à sua identificação, cuja nomenclatura

deve ser consistente com a principal funcionalidade associada a ele. O segundo compartimento

é destinado aos elementos que irão compô-lo, isto é, as interações básicas e os operadores ne-

cessários naquele espaço de interação. Na figura4.10, é ilustrado um exemplo que apresenta

(a) um espaço de interação para modelar o processo de interação que ocorre no (b) formulário

de autenticação do gMail.

(a) Espaço de interação (b) Formulário web

Figura 4.10: Exemplo de um espaço de interação representando um formulário web.

O espaço de interação da figura4.10(a), expressa a seguinte semântica: “neste ponto do

processo interativo, o usuário pode efetuar oLoginna aplicação, para isso você deverá primeiro

fornecer, pelo menos, as informações paraNome do usuárioeSenha, depois ativar oLoginpara
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acionar a função da aplicação correspondente. Se houver interesse que o sistema mantenha suas

informações para uso em sessões futuras, o usuário deve selecionarContinuar conectado, antes

de ativarLogin. Caso tenha problemas na autenticação, ele deve ativar o linkNão consegue

acessar sua conta?para mais informações”. Dito de outra forma, o designer usouALaDIM para

explicitar quais as ações do usuário e quais as reações do sistemas, naquele ponto do processo

de interação. Em resumo,o quee comoo usuário deve agir para usufruir da funcionalidade

oferecida pelo sistema.

Concretamente, tem-se como exemplo uma janela, em uma interface gráfica, ou um formu-

lário, em uma página Web, onde existem várioswidgetsusados pelo usuário para entrar com

os dados, ativar a execução da funcionalidade correspondente e visualizar os resultados. Como

visto, oswidgetspara entrada de dados, ativação de processos e visualizaçãodos resultados

são representados pelasinterações básicas. Na figura4.10(b), é possível perceber um formu-

lário associado a uma funcionalidade específica oferecida pelo sistema, com seus respectivos

widgets, para o usuário comandar aquela funcionalidade.

Como já dito, em geral, um espaço de interação está ligado a, pelo menos, uma função da

aplicação, que deve ser sua principal funcionalidade. Issopode confundir o leitor levando-o a

imaginar que um espaço de interação permite ao usuário comandar mais de uma funcionalidade

da aplicação. Em termos de objetividade, não é isso que ocorre. Contudo, em muitas situações, a

interface realiza, por exemplo, diversas consultas ao sistema, principalmente para produzir listas

de faixa de valores a serem usados pelo usuário para se produzir as informações necessárias à

execução da função da aplicação principal.

Para exemplificar tal situação, tem-se uma interface onde o usuário deve selecionar uma

cidade para indicar seu endereço, porém, antes deve selecionar o estado, fazendo com que a

ativação de uma consulta seja realizada pelo sistema e a lista de cidades seja disponibilizada

na interface para posterior seleção do usuário. Outro exemplo, bem comum atualmente, são

as aplicações Web, com suporte a camposautocomplete, que realizam consultas ao sistema a

cada caractere digitado naquele campo e produzem uma lista de sugestão de valores para que o

usuário possa selecionar aquele que lhe interessar, sem terque completar a digitação.

Para mostrar como o designer pode usar ALaDIM para modelar essa situação, pode se ob-

servar o exemplo da figura4.11. Como as transições são provocadas sempre por uma interação

básica dentro do espaço de interação é possível perceber que, quando a interação básica “select

<estado>” é executada, ocorre a transição de ativação da função da aplicação “consultaCida-

des”. Após a execução do processo, sua transição é uma reaçãode sucesso, com uma lista de

cidades associada à informação <cidade>, para o espaço de interação, no qual o usuário poderá
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continuar no processo de interação e selecionar uma cidade dentre aquelas listadas para o estado

selecionado na interação básica anterior.

Figura 4.11: Espaço de interação com múltiplas funções da aplicação.

É importante ressaltar que numa perspectiva comunicativa ecom uma preocupação na es-

colha de signos que mantenham o mínimo de consistência dentro do modelo, sugere-se que a

principal função da aplicação que estabelece a motivação dese interagir com aquele espaço de

interação, apresente-se estritamente relacionada à identificação do espaço de interação. Essa

preocupação acontece no exemplo da figura4.11, onde o espaço de interação está associada às

funções de aplicação “consultarCidades” e “incluirCliente”. Nela é possível observar que essa

última função possui a mesma identificação que o espaço de interação. Isso permite que não

se levante dúvida sobre qual é a função principal e qual é a secundária, usada para auxiliar o

usuário no processo interativo necessário para comandar a função principal.

A modelagem da interação do usuário com o sistema, usando ALaDIM, é guiada pelo

diagrama de casos de uso, o que torna possível ter-se apenas um modelo para uma aplicação

modesta com poucos casos de uso. Contudo, é comum que se tenha aplicações com elevado

número de casos de uso, de maneira que produzir e ler apenas ummodelo ALaDIM para todos

os casos de uso pode ser frustante.

Diante disso, é possível construir um modelo ALaDIM para cada caso de uso ou até um

conjunto deles. Contudo, para se manter a consistência do modelo como um todo, é necessário

se garantir a rastreabilidade das transições possíveis entre os respectivos espaços de interação,

definidos ao longo dos vários modelos de cada caso de uso. Portanto, ao se modelar a interação

para um determinado caso de uso, é possível identificar a necessidade de referenciar espaços de

interações presentes ou definidos em modelos de interação deoutros casos de uso.

Com o exemplo dessa situação pode-se observar a figura4.12, cujo modelo de interação
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para um caso de uso de “Escrever mensagem”, apresenta a intenção do designer em comunicar:

(a) que o processo de interação inicia-se com uma transição vinda de um espaço de interação

definido noutro modelo, de outro caso de uso e que foi provocada por uma interação básica

identificada (naquele espaço de interação) por “escrever”;(b) que a interação usuário-sistema

se dará através de um espaço de interação para o usuário produzir as informações necessárias,

ativação da funcionalidade correspondente, incluindo situações de exceção na execução e a

desistência por parte do usuário; (c) que no sucesso do envioda mensagem, ou na desistência

do usuário de postar a mensagem, o processo de interação se encerrará com as respectivas

transições para o espaço de interação “Examinar mensagens”.

Figura 4.12: Exemplo de referência para um espaço de interação.

Isso permite dizer que, apesar da fragmentação do modelo de interação, é possível se man-

ter a rastreabilidade sobre os artefatos, e principalmente, a consistência na representação do

processo global de interação. Isto é, mesmo modelando a interação para um caso de uso especí-

fico, busca-se facilitar a identificação da seguinte situação dentro do processo de interação: “de

onde o usuário veio, antes de chegar naquele ponto do processo de interação, o que ele pode

fazer e como fazê-lo e para onde ele irá a partir daquele ponto”.

Na figura4.12, no contexto de “Escrever mensagem”, é possível reconhecerque o fluxo de

interação veio do espaço de interação “Examinar mensagens”, detalhado noutro contexto, e irá

voltar para o mesmo, logo após a execução, com sucesso, da função de aplicação “enviarMen-

sagem”, ou pela desistência do envio por parte do usuário.

Existem ainda situações em que a aplicação sendo modelada permite ou exige que o usuá-

rio interaja com outra aplicação. Nesse caso, o processo de interação irá ocorrer dentro dos

espaços de interação daquela aplicação, que por sua vez não estão sendo modelados e, portanto,

são desconhecidos. Assim, o processo de interação modeladoirá transitar para um espaço de
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interação especial, representado por um retângulo de cantos arredondados com apenas um com-

partimento contendo o nome da aplicação e terá suas bordas desenhadas com linhas tracejadas,

como ilustrado na figura4.13.

Figura 4.13: Exemplo de um espaço de interação externo à aplicação.

4.3.4 Função da aplicação

Uma função da aplicaçãoé usada para representar onde e quando o sistema irá atuar no

processo de interação, especificamente, executando um processo que realiza alguma das regras

(ou lógica) de negócio da aplicação, ou seja, os serviços quea aplicação oferece ao usuário

para ele realizar suas tarefas. Uma função da aplicação poderá produzir novas informações

e retornar aos espaços de interação para informar o usuário dos resultados do processo. São

representadas por retângulos com dois compartimentos, sendo o primeiro usado para sua iden-

tificação e o segundo reservado para alguma possível expansão futura. Uma função da aplicação

é exemplificada na figura4.14.

Figura 4.14: Exemplo de função da aplicação.

Como todo processo computacional, as funções da aplicação consomem e produzem in-

formações quando são executadas pelo sistema, contudo, a especificação das funcionalidades

da aplicação, como se faz na ES, não é endereçada em ALaDIM. O designer, como já dito,

está preocupado em modelaro queo usuário pode fazer ecomoele deve agir para usufruir do

sistema e não em modelar em o que o sistema faz ecomose comporta para atender ao usuário.

Dessa forma, alguns desses aspectos sobre a função da aplicação já são cobertos no modelo,

sem os rigores da ES, através das interações básicas postas nos respectivos espaços de interação

associados à função da aplicação; de maneira que as informações que esta necessita e produz



4.3 Elementos da linguagem 43

sejam, respectivamente, fornecidas e percebidas, nesses espaços de interação, vide exemplos da

figuras4.15. Além disso, mesmo não endereçando seus mecanismos de controle interno como

suspensão ou interrupção, por exemplo, ALaDIM permite modelar o que o usuário precisa fazer

para controlar a execução também nos espaços de interação, através das respectivas interações

básicas, como pode ser observado no exemplo da figura4.16.

Também é importante destacar que as funções da aplicação sãoabstrações para as funci-

onalidades oferecidas pelo sistema, e consequentemente, também estão associadas aos casos

de uso, levantados durante a análise dos requisitos da aplicação. Portanto, se o designer esti-

ver modelando a interação num único diagrama, ele deverá possuir no mínimo uma função de

aplicação para cada caso de uso.

4.3.5 Transições

Para comunicar onde e quando irão ocorrer as mudanças de atuação no processo de intera-

ção, deve-se usar umatransição. As transições de um espaço de interação para outro podem ser

disparadas por qualquer interação básica dentro do espaço de interação de origem. Cada uma

delas deve ser representada por uma linha sólida e possuir, como rótulo, o nome da interação

básica que a disparou. Outra possibilidade é por inatividade do usuário, nesse caso, a seta de-

verá possuir rótulo com um valor temporal (ex. 50s, 3min) indicando que após aquele tempo de

inatividade do usuário, a transição irá ocorrer.

Existem duas situações de transição entre espaços de interação. Na primeira não há de-

manda por funcionalidade da aplicação, isto é, tem-se apenas umanavegação. Nesse caso não

há mudança da atuação do usuário para o sistema, apenas que o usuário poderá/deverá conti-

nuar atuando em outro espaço de interação. Essa situação é comum em espaços de interação

que concentram chamadas a outros espaços, como janela com menus, por exemplo. A segunda

é quando a transição demandar a execução de uma função da aplicação, sendo tratada de duas

maneiras.

Quando partir do espaço de interação para a função da aplicação, onde é considerada uma

açãodo usuário solicitando alguma funcionalidade do sistema, deve ser representada por uma

linha sólida. Quando a transição parte da função da aplicação para o espaço de interação,

é considerada umareaçãodo sistema à ação do usuário, podendo ser representada de duas

formas: (a) se a execução da função da aplicação terminar normalmente será representada por

uma linha sólida, cujo rótulo poderá ser alguma informação retornada pela função ou uma

mensagem explícita do designer para o usuário; (b) no caso daexecução terminar de maneira

anormal, a linha será tracejada e seu rótulo poderá ser alguma indicação do motivo da falha,
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através de uma mensagem explícita do designer e/ou alguma informação do domínio ou da

aplicação, como podemos observar na figura4.15.

Figura 4.15: Exemplo de um espaço de interação e função da aplicação.

As transições são usadas para indicar uma mudança do fluxo de ações do usuário, executa-

das num espaço de interação através das interações básicas,para o fluxo de reações do sistema,

executadas através de uma função da aplicação. Ainda nesse contexto, existem situações espe-

ciais em que o usuário poderá realizar novas interações básicas enquanto aguarda uma reação

do sistema para uma ação já executada. Nesse caso, o espaço deinteração deve estar em “sin-

cronismo” com a função da aplicação, através de alguma informação manipulado pelo sistema

e percebida pelo usuário. Esta ligação é representada por setas bidirecionais. Elas são destina-

das exclusivamente para representar uma ligação síncrona entre um espaço de interação e uma

função da aplicação.

Nas situações de sincronismo, mesmo quando o processo está em execução, o usuário po-

derá observar seu progresso e/ou intervir sobre o mesmo. Comoé exemplificado na figura4.16,

onde: “depois de ter iniciado a execução do processo emCopiar arquivos, o usuário, além de

acompanhar o seuprogresso, poderásuspender, reiniciar oucancelara execução do mesmo em

Copiando arquivos”.

4.4 Construindo um modelo completo

Nesta seção, é apresentado um exemplo de como se construir ummodelo completo, mesmo

que de tamanho limitado, usando a linguagem ALaDIM, mostrando principalmente como iden-

tificar as porções do modelo associadas aos casos de uso da aplicação. Nesse exemplo, trata-se
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Figura 4.16: Modelo para um cenário para cópia de arquivos.

de um modesto sistema de correio eletrônico, com um número restrito de funcionalidades, cujos

requisitos são especificados no diagrama de casos de uso apresentado na figura4.17, construída

usando uma versão grátis da ferramentaastah1. O modelo de interação correspondente, na

linguagem ALaDIM, é apresentado no diagrama da figura4.18.

Na figura4.18, pode-se observar a correspondência unitária entre os casos de uso e os

espaços de interação. Isso está ligado ao fato de um espaço deinteração ser usado para comu-

nicar todo o conjunto de interações básicas necessárias para se usufruir de determinada funci-

onalidade da aplicação, o que é identificado como um requisito funcional e representado pelo

respectivo caso de uso. Outra importante observação é quanto à visualização dos anexos das

mensagens, que não será realizada pela própria aplicação e sim pelo visualizador de arquivos,

definido no sistema operacional, o que foi modelado como uma referência para um espaço de

interação definido numa aplicação externa.

A figura 4.18, traz um modelo de interação para um sistema simples de correio eletrônico,

cujos requisitos estão especificados no diagrama de caso de uso da figura4.17. Sendo que para

cada caso de uso, com duas exceções, foi modelado um espaço deinteração e associado a ele

1http://astah.net/editions/uml
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Figura 4.17: Diagrama de casos de uso para um sistema de correio eletrônico.

uma função da aplicação representando o processo computacional responsável pela realização

do caso de uso.

A primeira exceção foi do caso de usoEfetuar logout, que não precisou de um espaço

de interação para isso, bastando apenas uma interação básica no espaço de interaçãoExaminar

mensagens. A outra exceção foi do caso de usoVisualizar anexos, que na verdade, foi modelado

com uma referência para uma aplicação externa ao sistema sendo desenvolvido.

4.5 Considerações sobre o capítulo

Neste trabalho, o design da interação como proposto no ciclode vida da figura2.1, con-

sidera que o primeiro estágio desse ciclo, que compreende principalmente os requisitos, será

finalizado com um diagrama de casos de uso. É a partir desse diagrama que o designer irá lan-

çar mão de ALaDIM para modelar o processo de interação necessário para que o usuário possa

fazer uso das funcionalidades oferecidas pelo sistema, representadas no diagrama de casos de

uso como requisitos da aplicação.
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Figura 4.18: Modelo ALaDIM correspondente ao diagrama de casos de uso da figura4.17.
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ALaDIM foi concebida para auxiliar o designer no processo demodelagem da interação,

explicitando, principalmente para a equipe de desenvolvimento, dois importantes aspectos do

modelo de interação,o queo usuário pode fazer ecomoele deve agir para interagir com o

sistema. O que é feito através de seus elementos, conceitualmente definidos de maneira que

seja possível modelar e refletir sobre a interação, estruturando o modelo de interação como um

fluxo onde se alternam ações do usuário e reações do sistema.

Dessa forma, o modelo de interação é composto porespaços de interação, que comandam

a execução defunções da aplicação. Os comandos ocorrem através dasinterações básicas, que

permitirão ao usuário produzir e consumir as informações necessárias à execução da funcio-

nalidade em questão, bem como acionar sua execução. Cada espaço de interação poderá estar

organizado por meio dosoperadores, que permitem estabelecer vários tipos de relacionamentos

entre as interações básicas; o fluxo de interação entre os vários espaços de interação, bem como

destes com as funções de aplicação, é comunicado através dastransições.

Como demostrado na definição dos elementos da linguagem ALaDIM, muitos deles são

derivados da IMML e, apesar do embasamento na Engenharia Semiótica (DE SOUZA, 2005)

enfocar a comunicação do designer com usuário por meio da interface dos sistemas interativos,

os elementos de ALaDIM não são compromissados em seguir estateoria, pois eles estão limi-

tados a auxiliar o designer na concepção, representação e avaliação da interação entre o usuário

e sistema.
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5 Ferramenta para modelagem ALaDIM

Como já dito, o ciclo de design usando ALaDIM segue aquele proposto porSharp, Rogers

e Preece(2007) e o desenvolvimento da ferramenta para modelagem empregouos padrões que

compõem a abordagem MDA (OMG, 2001). Dessa forma, este capítulo apresenta oEditor

ALaDIM e descreve como ocorreu seu desenvolvimento.

5.1 Requisitos da ferramenta

Como visto na seção4.2, ALaDIM possui elementos diagramáticos e textuais. Contudo,

independente de ser textual ou diagramático, o suporte ferramental para auxiliar na utilização

de determinada linguagem sempre foi visto como um importante diferencial para seus usuários.

Seguindo esta perspectiva, foi desenvolvida uma ferramenta de suporte à linguagem, oEditor

ALaDIM. Para isso, o primeiro passo foi especificar um conjunto de requisitos que a ferramenta

deveria atender. Tais requisitos são listados a seguir:

1. Permitir a edição de diagramas: A ferramenta deveria permitir ao designer a construção

de modelos de maneira intuitiva, muito semelhante aos editores gráficos mais comuns,

empregando uma área de edição e uma paleta de elementos da linguagem. Bastando

arrastar os componentes do diagrama da paleta para área de edição.

2. Suportar uma notação processável: A ferramenta possibilitar que modelos ALaDIM se-

jam empregados em diversos processos, como a geração automática de interface, por

exemplo. Isso irá auxiliar no próximo requisito.

3. Validar sintaticamente o diagrama: As vantagens esperadas pelo suporte de um editor

gráfico estarão comprometidas se o designer tiver um esforçomuito grande para checar

visual e mentalmente se seu diagrama está correto. Assim, é imprescindível que a ferra-

menta garanta ao designer que o diagrama que ele está construindo esteja sintaticamente

correto.
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Buscando atender aos requisitos estabelecidos, optou-se pelo desenvolvimento da ferra-

menta sob a forma deplugin para o Eclipse1, que é uma plataforma de desenvolvimento que

fornece uma gama de serviços, dentre eles a criação deplugins que podem ser carregados,

integrados e executados dentro do próprio ambiente. A plataforma, tecnologias e atividades

desenvolvidas para criação do Editor ALaDIM são apresentadas a seguir.

5.2 Tecnologias utilizadas

A Fundação Eclipse possui vários projetos, onde são criadase mantidas várias ferramentas

integradas. Dentre os vários projetos, oEclipse Modeling Project2 tem o foco na evolução

e promoção das técnicas de desenvolvimento baseado em modelos, dentro da comunidade de

usuários da plataforma. Para isso, ele provê um conjunto unificado de frameworks, ferramentas

e padrões de implementações (STEINBERGet al., 2008).

O EMF (Eclipse Modeling Framework) (BUDINSKY; STEINBERG; ELLERSICK, 2003)

é a base tecnológica para oEclipse Modeling Project, ele oferece toda infraestrutura para se

metamodelar, instanciar e manipular modelos. A linguagem para definição de metamodelos

no EMF é chamada deEcore, que é uma implementação para um subconjunto do MOF. O

EMF possibilita ao usuário gerar, a partir de algum modelo Ecore, o código java (sob a forma

depluginspara a própria plataforma) que irá possibilitar ao usuário acriação e manipulação de

modelos em conformidade com o metamodelo estabelecido, possibilitando inclusive a validação

do mesmo.

No EMF não há necessidade de uma metodologia específica para se definir o metamo-

delo, pois, ele gera automaticamente modelos Ecore a partirde uma série de fontes como por

exemplo, um diagrama UML (Unified Modeling Language), arquivos XML (Extensible Markup

Language) e código java anotado. Contudo, o suporte para criação e manipulação oferecido é

feito por no máximo um editor de árvore, no qual os elementos do modelo são incluídos, mani-

pulados e removidos, sob a forma de nós filhos e irmão ao longo da árvore.

Já o GEF (Graphical Editing Framework) (MAJEWSKI, 2004) é um framework que per-

mite a criação de editores gráficos na plataforma, através dedefinição e customização dos

elementos que irão compor o diagrama, tais como figuras, nós,nós filhos, arestas e compar-

timentos. Os editores criados também são incorporados à plataforma sob a forma deplugins.

Contudo, o GEF oferece suporte apenas à representação dos elementos gráficos, deixando todo

1http://www.eclipse.org
2http://www.eclipse.org/modeling/
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o controle do modelo por trás do diagrama, sob o controle do usuário. Durante muito tempo isso

foi feito através de POJO (Plain Old Java Object), ou seja, toda essa implementação precisava

ser feita de maneira manual.

É nesse contexto que surge o GMF (PLANTE, 2006) para facilitar a integração desses dois

frameworks (EMF e GEF). Assim é possível ao usuário desenvolver um completo editor gráfico,

através da especificação de quatro modelos: de domínio, de definição dos elementos gráficos,

de definição da paleta de ferramentas e de mapeamento entre osoutros modelos, como ilustrado

na figura5.1. O modelo de domínio corresponde ao metamodelo que será usado para instanciar

os modelos que irão alimentar a visão ou diagrama GEF; no casoda linguagem ALaDIM, seu

metamodelo será apresentado na seção5.3, a seguir.

Figura 5.1: Fluxo de atividades do GMF, extraído dePlante(2006).

Dessa forma, para o desenvolvimento doEditor ALaDIM, usando oEclipse Modeling, o

principal recurso usado foi GMF que, como visto, é responsável por prover componentes ge-

nerativos e infraestrutura de tempo de execução para o desenvolvimento de editores gráficos

baseados no EMF e usando o GEF. Integrando todos sob a forma depluginsque podem ser

integrados à própria plataforma.

5.3 Metamodelo da linguagem

Entre as seções4.3.1e 4.3.5, foram apresentados, informalmente (não processável), a sin-

taxe e semântica dos elementos da linguagem ALaDIM. Agora, nesta seção, será apresentado o

metamodelo (processável) da linguagem, especificando a sintaxe e semântica de seus elemen-

tos. Considerando os requisitos estabelecidos para a ferramenta e as tecnologias utilizadas, o

metamodelo é especificado usando um modelo, que é a linguagemusada para representar mo-

delos no EMF, isto é, metamodelos. Como a linguagem de modelagem Ecore é especificada

no EMF, o Ecore se torna um metamodelo de si mesmo (BUDINSKY; STEINBERG; ELLER-
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SICK, 2003).

Um modelo Ecore pode ser criado de várias formas no EMF, como por exemplo, a importa-

ção de diagramas UML, XML e código java com anotações. A formamais básica de manipula-

ção é através de um editor de árvores. Adicionalmente é possível manipular um modelo Ecore

de maneira diagramática, sendo que essa forma foi utilizadapara a criação do metamodelo da

linguagem ALaDIM, cuja representação é feita na figura5.2.

Um modelo de interaçãoé composto por dois conjuntos: doselementose dastransições

entre esses elementos. Dessa forma, são necessários pelo menos dois elementos para uma tran-

sição. Um elemento é uma abstração parafunção da aplicaçãoeespaços, que é outra abstração

paraespaços de interação, pontos iniciaisefinaispara a interação eespaços de interação refe-

renciadoseaplicações externas.

Um espaço de interação é composto por, pelo menos, umainteraçãoque é uma abstração

parainterações básicase operadores de interação. Os operadores podem conter novas intera-

ções, o que os tornam recursivos. Um operador é uma abstraçãoparajoin, sequence, choose,

repeate combine. Assim, como uma interação básica é uma abstração paraselect, enter, per-

ceiveeactivate.

Uma transição é uma abstração paraação, navegação, reação de sucesso, reação de falha

e sincronização. As transições, quando disparadas pelo usuário, devem identificar o nome da

informação associada a interação básica que disparou. Já quando disparadas pelas funções da

aplicação, podem levar aos espaços informações sobre resultados ou falhas no processamento.

Toda transição possui uma origem e um destino.

O EMF oferece suporte para a geração automática de código capaz de editar e validar um

modelo de acordo com as especificações do metamodelo. A validação consiste, dentre outras

coisas, na verificação de todas as associações estabelecidas no metamodelo, incluindo suas

cardinalidades. Contudo, algumas situações em que apenas asassociações, especializações

e cardinalidades não são suficiente para especificar determinadas restrições é possível fazer

uso de OCL (Object Constraint Language), que é uma linguagem formal usada para descrever

expressões em modelos (OMG, 2012).

Como visto na descrição das transições (seção4.3.5), os diferentes tipos de transições têm

algumas restrições específicas. Além disso, o metamodelo dafigura 5.2 não especifica isso.

Dessa forma, considerando que de acordo com o tipo de transição, as origens e destinos devem

ser de tipos específicos, por exemplo, em umaaçãoa origem deve ser um espaço de interação

e o destino uma função da aplicação, essas restrições são especificas através de invariantes
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Figura 5.2: Metamodelo da linguagem ALaDIM.

definidos nas classes que especializam as abstrações, usando OCL, que também são traduzidos

em código para validação durante a modelagem usando o editor. Este invariantes são descritos

a seguir:

• Action: Especialização de transição que liga um espaço de interação a uma função da

aplicação:
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– not self.source.oclIsTypeOf(ApplicationFunction): A origem de uma ação não pode

ser uma função da aplicação;

– self.target.oclIsTypeOf(ApplicationFunction): O destino de uma ação deve ser uma

função da aplicação;

– self.source.oclIsTypeOf(InteractionSpace)

implies self.source.oclAsType(InteractionSpace).getNestedBasicInteractions()

->exists(i: BasicInteraction | i.information = self.information): Se a origem de uma

ação for um espaço de interação, deve existir uma interação básica em seu interior

responsável por disparar a transição.

• Reaction: Especialização de transição que liga uma função da aplicação a um espaço de

interação:

– self.source.oclIsTypeOf(ApplicationFunction): A origem de uma reação deve ser

uma função da aplicação;

– not self.target.oclIsTypeOf(ApplicationFunction): O destino de uma reação não pode

ser uma função da aplicação.

• Navigation: Especialização de transição que liga uma função da aplicação a um espaço

de interação:

– not self.source.oclIsTypeOf(ApplicationFunction): A origem de uma navegação não

pode ser uma função da aplicação;

– not self.target.oclIsTypeOf(ApplicationFunction): O destino de uma navegação não

pode ser uma função da aplicação;

– self.source.oclIsTypeOf(InteractionSpace)

implies self.source.oclAsType(InteractionSpace).getNestedBasicInteractions()

->exists(i: BasicInteraction | i.information = self.information): Se a origem de uma

navegação for um espaço de interação, deve existir uma interação básica em seu

interior responsável por disparar a transição.

• Synchronization: Especialização de transição que liga um espaço de interação a uma

função da aplicação:

– not self.source.oclIsTypeOf(ApplicationFunction): A origem de uma sincronização

não pode ser uma função da aplicação;
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– self.target.oclIsTypeOf(ApplicationFunction): O destino de uma sincronização deve

ser uma função da aplicação.

Os resultados do processo de validação de um modelo ALaDIM podem ser observados na

figura5.3, através de uma janela/painel específico para apresentaçãodos problemas ocorridos.

Além disso, os elementos do diagrama são decorados com os indicadores desses problemas. No

caso apresentado na figura, os erros decorrem justamente pela violação de algumas restrições

especificadas nosinvariantesdescritos acima.

5.4 Editor ALaDIM em execução

Como resultado de tudo que foi descrito nas seções anteriores, foi produzido oEditor ALa-

DIM que pode ser visualizado, em execução sob a forma de umplugin já completamente in-

tegrado ao Eclipse, na figura5.3, onde os componentes principais do editor, distribuídos sob a

forma de janelas ou painéis do ambiente Eclipse, são descritos a seguir.

A primeira janela, mais à esquerda, é doexplorador de pacotes, onde ficam os projetos que

empacotam os diagramas. Cada projeto é armazenado no sistemade arquivo sob a forma de uma

pasta ou diretório. Já os diagramas são armazenados sob a forma de arquivo, sendo dois para

cada diagrama. Um arquivo (.aladim) armazena o XML do modelo, isto é as instâncias dos

elementos do metamodelo, implementados usando o EMF. Outroarquivo (.aladim_diagram),

armazena o XML do diagrama, isto é, os elementos visuais associados aos elementos do mo-

delo, implementados usando o GEF.

A segunda janela, posicionada ao centro, é aárea de ediçãopropriamente dita, é nela que

o designer desenha seus diagramas ALaDIM. Para cada elemento visual presente no diagrama,

desenhado através do GEF, o ambiente, através do GMF, persiste um elemento no modelo,

com auxilio do EMF. As operações relacionadas à aparência dos elementos visuais (cor, fonte,

posição, etc.) são persistidas apenas no diagrama (arquivo.aladim_diagram), enquanto que as

operações conceituais, como adição e/ou remoção, mudançasde propriedades e referências dos

elementos, são persistidas no modelo (arquivo .aladim), sendo que o sincronismo entre esses

dois arquivos é completamente garantido pelo GMF.

Na janela mais à direita fica apaletade elementos da linguagem. No estilodrag-and-drop,

o designer deve selecionar cada elemento e adicioná-los ao diagrama, sendo editado na região

central. Os elementos da paleta estão organizados em cinco categorias, que se comprimem e se

expandem para apresentação dos elementos. Essas categorias são:
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• Geral: Permite adicionar os elementos mais gerais da linguagem, como espaço de intera-

ção ou função da aplicação, por exemplo.

• Operador: Permite adicionar, a um espaço de interação, os operadorescomo junção ou

escolha, por exemplo.

• Interação: Permite adicionar as interações básicas, como “entre com uma informação”

ou “selecione uma informação”, por exemplo.

• Transição: Permite adicionar as transições, com ação ou navegação, entre os elementos

gerais da linguagem.

Na parte inferior ficam várias janelas, entre elas a de ediçãodepropriedadespara elementos

selecionados no modelo e a deproblemasencontrados no modelo que decorrem do processo de

validação do mesmo. No caso apresentado na figura5.3, são apresentados quatro problemas,

propositalmente deixados no modelo. Observe que além da listagem dos problemas com a

indicação do tipo de problema e sua localização, eles tambémsão assinalados no diagrama

através de decoração adicionados ao componente visual corresponde ao elemento do modelo,

que ao posicionar o mouse sobre ele irá informar o tipo de problema ocorrido.

5.5 Considerações sobre o capítulo

Este capítulo apresentou oEditor ALaDIM, uma ferramenta desenvolvida para permitir a

construção de diagramas representando modelos nessa linguagem. Seu objetivo é auxiliar no

processo de comunicação do designer com os demais membros daequipe de desenvolvimento,

especialmente os desenvolvedores.

Desenvolvido usando a abordagem MDA e concretizado comopluginsintegrados ao Eclipse,

a ferramenta permite usar todas as facilidades oferecidas pela plataforma. Além disso, dentro

da abordagem MDA, os modelos ALaDIM estão num nível PIM de abstração, o que permite

que, usando o metamodelo de ALaDIM, possam ser produzidos processos automáticos para

os demais níveis. Possibilitando, inclusive, a geração automática de código da interface para

diversas plataformas.

Tudo isso demonstra que a ferramenta atende aos requisitos (seção5.1) para os quais ela foi

desenvolvida. Além da edição, no estilodrag-and-drop, dos diagramas ALaDIM, a ferramenta

também possui um editor independente, que possibilita a edição do modelo como uma árvore.

Sendo que a ferramenta mantém esses dois arquivos sincronizados e quaisquer alterações em

um é automaticamente refletida no outro.
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Figura 5.3: Editor ALaDIM em execução integrado ao Eclipse.
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6 Análise das dimensões cognitivas de
ALaDIM

Este capítulo apresenta os resultados da realização de uma análise qualitativa da lingua-

gem ALaDIM, de acordo com o CDN (Cognitive Dimensions of Notations) (GREEN; PETRE,

1996), proposto para auxiliar naanálise de usabilidade dos ambientes de programação visual

e, de um modo geral, qualquer tipo de sistema notacional. O framework com suas dimensões e

método de inspeção são apresentados nas seções a seguir.

6.1 Framework das dimensões cognitivas das notações

Em seu trabalho,Green(1989) argumenta que [na condição de designers] “nós devemos ter

habilidade para escrever notações, lê-las e alterar o que foi escrito”. Com isso, ele identificou

um conjunto de fatores determinantes para essa habilidade,asdimensões cognitivas, colocando

que uma dimensão cognitiva de uma notação “é uma característica inerente à forma que a infor-

mação é estruturada e apresentada, característica esta queé compartilhada por diferentes tipos

de notações e por suas interações com a arquitetura cognitiva humana” (GREEN, 1989).

Na sequência de trabalhos com as dimensões cognitivas,Green e Petre(1996) apresentam

o framework das dimensões cognitivas. Nesse trabalho, os autores trazem, além de uma extensa

descrição das dimensões, um rico exemplo de aplicação das dimensões sobre três notações

usadas para programação, sendo uma delas puramente textuale duas diagramáticas.

6.1.1 Componentes do sistema notacional

Buscando sistematizar o processo de aplicação do framework,especialmente visando auxi-

liar os designers de interface,Blackwell e Green(2003) destacam que, no geral, toda técnica

de avaliação busca responder uma questão bem fundamental. Eque para os autores, no que

se refere ao uso do framework CDN, esta questão é:as atividades pretendidas pelos usuários
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são adequadamente suportadas pelo sistema notacional? Sendo que um sistema notacional é

constituído de quatro componentes (BLACKWELL; GREEN, 2003):

• umanotação, que engloba os sinais ou símbolos percebidos que são combinados para

construir uma estrutura de informação ou umprodutoda notação;

• um ambientepara editar a notação, que contém as operações e ferramentaspara manipu-

lação dos sinais e símbolos;

• ummeiode interação, onde os sinais e símbolos são manipulados, quepode ser persistente

como um papel ou transiente como o som;

• e, possivelmente,sub-sistemas, que são partes do sistema principal, que podem ser tra-

tados separadamente porque possuem notação, ambiente e meio próprios, como os vi-

sualizadores de esboço, gerenciadores de referências cruzadas, gravadores de macros,

gerenciadores de anotações, histórico de ações, etc.

Como o título do capítulo sugere, o objeto desta análise é o ALaDIM. Mas o que de fato

isso quer dizer, em termos dos componentes de um sistema notacional descritos anteriormente?

Para esclarecer isso, se faz necessário caracterizar ALaDIM, de acordo com esses componentes.

O que é feito da seguinte forma:

• O sistema notacionalanalisado é o ALaDIM;

• A notaçãoé alinguagem ALaDIM;

• O ambienteé oeditor ALaDIM;

• O meioé persistente e consiste de arquivos XML que armazenam a notação;

• Ossubsistemassão algumas facilidades oferecidas pelo editor ALaDIM;

Ainda no trabalho deBlackwell e Green(2003), é possível perceber o termolinguagem de

interação, como sinônimo de notação. Isso se deve ao fato do usuário1 interagir com a mesma

para construir seu produto, também referenciado como estrutura de informação. Neste trabalho

o produtoresultante da interação do designer com a linguagem ALaDIM através de seu editor

é denominadodiagrama ALaDIM, que é persistido sob a forma de arquivos XML.

1Neste trabalho, o designer é quem faz uso da linguagem ALaDIM.
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Em seu trabalho embrionário,Green(1989) já enfatizava a importância do relacionamento

entre umanotaçãoe oambienteutilizado para suportá-la. Pois há situações em que a notação

está tão intimamente ligada ao ambiente que é difícil fazer uso de um sem a presença do outro.

Assim, o princípio fundamental é que a forma que os usuários se comportam, ao usar o sistema

notacional, será determinada tanto pela notação quanto pelo ambiente. Dessa maneira, um bom

sistema notacional irá demandar um bom ambiente de suporte ànotação e vice-versa (GREEN,

1989). Portanto, serão objetos da análise: a linguagem e o editorALaDIM.

No que se refere aos conceitos da linguagem serão consideradas as abstrações descritas na

seção4.3 e resumidas a seguir. Vale ressaltar que interações básicase os operadores não são

detalhados, pois qualquer análise sobre uma interação básica vale para as demais, o que ocorre

também para os operadores. Os elementos são:

• interações básicas: abstrações para comunicar as ações básicas que o usuário pode exe-

cutar dentro de um espaço de interação, fornecendo e consumindo informações e ativando

a execução de processos;

• espaço de interação: abstrações para locais onde o usuário pode executar um conjunto de

interações básicas para fornecer informações, ativar e perceber os resultados da execução

de uma função da aplicação;

• função da aplicação: uma abstração para o processo computacional sendo executado pelo

sistema para atender uma solicitação do usuário, por meio doespaço de interação;

• operadores de interação: abstrações para elementos usados para organizar (temporal e

espacialmente) as interações básicas dentro de um espaço deinteração, estabelecendo,

por exemplo, ordem de execução, dependência, alternativase repetição;

• transições: abstrações para as solicitações do usuário para mudar de espaço de interação

ou para ativar uma função da aplicação, e para o sistema comunicar ao usuário a resposta

para o processamento de sua solicitação.

6.1.2 Atividades realizadas usando o sistema notacional

SegundoBlackwell e Green(2003) nenhuma análise pode ser realizada sem que se tenha

alguma ideia sobre qual será a utilidade de determinado artefato. Sem pretensão de se realizar

uma análise de tarefas altamente detalhada,Green e Blackwell(1998) sugerem quatro tipos de

atividades comumente realizadas sobre os artefatos construídos usando notações. O sistema
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notacional avaliado pode oferecer suporte diferenciado (bom ou ruim) para estas atividades. A

própria análise das dimensões irá demostrar isso. De maneira que as dimensões irão impac-

tar, também de maneira diferente sobre cada tipo de atividade. Estes tipos de atividades são

descritos a seguir (GREEN; BLACKWELL, 1998, p. 10):

• adição: acrescentar mais informação sem alterar, de nenhuma forma, a estrutura;

• modificação: alterar uma estrutura existente, sem adicionar novo conteúdo;

• transcrição: copiar conteúdo de uma estrutura para outra, comum em processo de expor-

tação e importação;

• exploração: também chamado de design exploratório combina adição e modificação, atre-

lado ao fato de não se conhecer antecipadamente o estado finaldesejado.

Esses tipos de atividades são todos suportados por ALaDIM. Aadição, se faz necessária

em todo o processo de modelagem, pois a criação do diagrama ALaDIM é incremental, visto

que após criar um diagrama ALaDIM é necessário adicionar espaços de interação, funções de

aplicação, transições, etc. Amodificação, também está presente no processo de modelagem da

interação, visto que nenhum modelo criado pode ser considerado uma solução definitiva, ele

pode necessitar ser revisto em várias iterações, após sua criação.

Em face ao suporte dos dois tipos de atividades citadas, evidencia-se que ALaDIM também

suporta o design exploratório, possibilitando ao designer, criar um diagrama ALaDIM, repre-

sentando o comportamento entre usuário e sistema, rever o artefato construído e realizar quantas

modificações forem necessárias para se obter uma solução adequada. Considerando essa carac-

terística iterativa, destaca-se que essa é uma das mais importantes atividades executadas pelo

designer ao modelar a interação de um sistema interativo.

Quanto àtranscrição, ALaDIM permite que um diagrama seja traduzido para diferentes ar-

tefatos, como código para diferente linguagem de programação. Sendo, inclusive, esta atividade

relacionada diretamente ao atendimento de um de seus requisitos, auxiliar na comunicação do

designer como desenvolvedor, que irá transcrever ou traduzir um modelo ALaDIM em código.

6.1.3 As dimensões cognitivas

Em Green(1989) foi abordado apenas um subconjunto das dimensões, onde apenas cinco

delas foram detalhadas. EmGreen e Petre(1996) são apresentadas, em detalhes, treze di-

mensões. Finalmente, emBlackwell e Green(2003) são apresentadas as quatorze dimensões
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cognitivas, demostrando a própria evolução quantitativa ehistórica das dimensões. Essas di-

mensões são as seguintes (GREEN, 1989; GREEN; PETRE, 1996; GREEN; BLACKWELL,

1998; BLACKWELL; GREEN, 2003):

1. Viscosidade: resistência às mudanças.

2. Visibilidade: habilidade de facilmente visualizar os componentes.

3. Comprometimento prematuro: restrições na ordem de fazer alguma coisa.

4. Dependências ocultas: importantes ligações, entre as entidades, que não estão visíveis.

5. Expressividade de papéis2: o propósito de uma entidade é facilmente inferido.

6. Propensão a erros: a notação convida a equívocos e o sistema dá pouca proteção.

7. Gradiente de abstração: tipos e disponibilidade de mecanismos de abstração.

8. Notação secundária: informações extras em outros meios que não a sintaxe formal.

9. Proximidade do mapeamento: quão próximo está a representação do domínio.

10. Consistência: semânticas semelhantes são expressas de maneiras sintaticamente simila-

res.

11. Prolixidade: verbosidade da linguagem.

12. Operações mentais difíceis: alta demanda de recursos cognitivos.

13. Provisoriedade: grau de comprometimento com ações ou marcações.

14. Avaliação progressiva: o trabalho com um todo pode ser checado a qualquer momento.

Blackwell e Green(2003) destacam que uma das principais virtudes do framework é ilumi-

nar as táticas de design, principalmente pela necessidade de se fazer umtrade-offdas dimensões,

isso porque elas impactam positiva e/ou negativamente umassobre as outras. Como exemplos

eles destacam que uma das formas de se reduzir a viscosidade éa introdução de abstração, mas

isso irá sempre requerer um gerente de abstração, no qual serão definidas as abstrações e algum

comprometimento prematuro. Além disso, a própria abstração pode se tornar viscosa, introdu-

zir dependências ocultas, etc. Dessa forma, os autores apontam alguns desses relacionamentos,

que são resumidos na figura6.1.

2Significando um conjunto de atribuições ou funções associado a algo ou alguém.
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Figura 6.1: Algunstrade-offs, como ilustrado porBlackwell e Green(2003).

Além do trade-off, em uma análise das dimensões deve-se considerar o impacto de cada

dimensão sobre os tipos de atividades que podem ser realizadas sobre o objeto da análise, pois

algumas dimensões podem ser úteis, aceitáveis e até prejudiciais para diferentes tipos de ativida-

des. Por exemplo, aviscosidadepode seraceitávelpara atividades comoadiçãoe transcrição,

masprejudicial paramodificaçãoedesign exploratório.

6.2 Análise das dimensões

Nas subseções a seguir, serão analisadas cada uma das dimensões, sobre ALaDIM, conside-

rando seus respectivos impactos (ou relevância) sobre as atividades suportadas. Com base nas

observações sobre os vários trabalhos sobre CDN, o impacto ourelevância de cada dimensão

poderá ser classificado emaceitável, útil, muito útil, importante, muito importante, não vitalou

prejudicial.

6.2.1 Viscosidade

Esta dimensão está relacionada àresistência à mudança, isto é, o grau de esforço para se

realizar pequenas modificações usando o sistema e manter o estado consistente do produto.

Em um sistema viscoso, o usuário precisa executar muitas ações para alcançar esse objetivo.

Assim,Blackwell e Green(2003) distinguem a viscosidadede repetição, que é executar várias

vezes uma determinada ação após a mudança, da viscosidade deefeito dominó, onde ações

subsequentes à mudança são obrigatórias.
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Green e Petre(1996, p. 161) enfatizam que linguagens diagramáticas que adotamo es-

tilo caixa-e-linha (box-and-line), apesar do estilo favorecer essas linguagens, podem facilmente

tornar o sistema notacional viscoso, a menos que um bom editor seja fornecido junto com a no-

tação. Como exemplo, os autores citam a viscosidade de layout, onde, ao se mover um elemento

(caixa) do diagrama, a necessidade de mover as linhas associadas a ele torna o sistema extre-

mamente viscoso. No caso do editor ALaDIM, essa necessidadeé suprimida pelo “conectores

magnéticos” empregados nas linhas que representam as transições. Assim, ao mover qualquer

caixa, como espaços de interação ou funções da aplicação, essas linhas irão automaticamente

acompanhar a caixa movida.

Num diagrama ALaDIM, a inclusão de elementos, como um espaçode interação ou uma

função da aplicação, poderá demandar que sejam adicionadasas respectivas transições, quer

para outro espaço, quer para uma função da aplicação. Já no caso da modificação, ao se re-

mover um espaço de interação ou função da aplicação, será demandada a remoção de todas as

transições ligadas ao elemento removido. Apesar dessas demandas, o editor ALaDIM oferece

suporte automatizado para as remoções, onde, caso seja removido qualquer espaço de interação

ou função da aplicação, suas respectivas transições serão automaticamente removidas.

Já no interior dos espaços de interação, a viscosidade dosoperadoresse deve às suas es-

truturas hierárquicas e recursivas. Contudo, o editor ALaDIM auxilia todo o processo de ani-

nhamento dos operadores, garantindo a consistência nas estruturas ao se incluir ou remover

quaisquer desses elementos. Como exemplo, tem-se a remoção de todos os operadores filhos,

quando da remoção de um operador pai.

6.2.2 Visibilidade

Esta dimensão está relacionada àhabilidade de facilmente visualizar os componentes, isto

é, qual o esforço para se visualizar uma porção desejada do produto sendo construído com a

notação. ParaGreen e Petre(1996, p. 162), “em contraste com asdependências ocultas, essa

dimensão mede o número de passos necessários para tornar visível um determinado item”, caso

ele não esteja visível no momento desejado. Os autores aindadestacam que um importante

componente para a visibilidade é ajustaposiçãode diferentes porções da notação para serem

visualizadas e analisadas lado-a-lado e ao mesmo tempo.

No editor ALaDIM, existem diferentes janelas para visualização dos artefatos sendo cons-

truídos. Além da janela de edição do diagrama, também existeuma janela deoutline (esboço)

de todo o diagrama em questão. Na janela de edição o usuário pode contar com umzoomque

vai de 5% a 400%. Sendo sua posição local dentro da janela de edição, paralelamente visua-
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lizada em relação a todo o diagrama dentro da janela deoutline. Também há uma janela para

a visualização dos vários diagramas presentes em um projetoe outra para visualização e edi-

ção das propriedades de cada elemento modelo ALaDIM. Essas janelas podem ser justapostas

e qualquer movimentação/alteração em uma é refletida na outra, como pode ser observado na

figura6.2.

Figura 6.2: Diferentes janelas justapostas no editor ALaDIM.



6.2 Análise das dimensões 66

Considerando que um diagrama ALaDIM pode se tornar tão extenso quanto se precise, isso

pode demandar um considerado esforço para o designer visualizá-lo na íntegra. Para ajudar

no gerenciamento da complexidade de um diagrama ALaDIM muito extenso, o designer po-

derá construir diferentes diagramas, para cada caso de uso ereferenciar um ao outro através

de espaços de interação referenciados. O editor também permite a visualização e completa

manipulação de uma versão hierárquica (sob a forma de uma árvore) do diagrama em uma ja-

nela separada, onde cada nó da árvore pode ser completa e/ou parcialmente expandido e/ou

encolhido.

6.2.3 Comprometimento prematuro

Esta dimensão está relacionada àsrestrições na ordem de se fazer alguma coisausando

a notação, isto é, o sistema notacional força o usuário a tomar decisões antes das informações

apropriadas estarem disponíveis. ParaGreen e Petre(1996), essa situação pode decorrer quando

há (i) dependências internas entre os componentes e (ii) restrições sobre qual componente será

criado primeiro. O comprometimento prematuro se apresentade três tipos:de layout, de cone-

xões, ordem de criaçãoede escolha de construtos.

Quanto ao tipolayout, como já visto, o editor ALaDIM suporta linhas com “conectores

magnéticos”. Assim, ao mover um espaço de interação ou função da aplicação, alterando sua

localização, as linhas que representam as transições associadas a ele, se esticam ou encolhem

para acompanhá-lo ao longo do diagrama ALaDIM.

Para acrescentar uma transição, o designer terá que selecionar origem e destino (nesta or-

dem), o que é determinado pelo tipo de transição. Enquanto que as interações básicas e opera-

dores, que são elementos que detalham, estrutural e temporalmente um espaço de interação, só

podem ser adicionadas ao diagrama se houver algum espaço de interação criado previamente, o

que vem a caracterizar um comprometimento prematuro do tipoordem de criação.

Quanto maior for o número de espaços de interação e funções daaplicação num diagrama

ALaDIM, possivelmente maior será o número de transições entre eles. O que poderá ocasionar

grande trabalho para organizar essasconexõesde maneira que essas linhas não se cruzem no

diagrama. Mesmo não produzindo um resultado tão elegante, oeditor ALaDIM, possui um me-

canismo automático de arranjo dos elementos buscando minimizar o cruzamento das transições.

Se o designer criar um espaço de interação e, depois de lhe acrescentar vários detalhes (ope-

radores e interações básicas), então perceber queescolheu o construtoerrado, o editor ALaDIM

permite copiar e/ou mover integralmente quaisquer elementos do interior de um espaço de inte-
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ração para outro, inclusive todos os filhos em estruturas hierárquicas formadas pelos operadores.

6.2.4 Dependências ocultas

Esta dimensão está relacionada ao fato deimportantes ligações entre as entidades não esta-

rem visíveis. Isto é, situações onde um elementoA depende de BeB depende de C, geralmente,

são explicitadas, porém, a ligação estendidaA depende de C, não é explicitada, nem as ligações

inversas são explicitadas, comoC causa dependência em BeB causa dependência em A.

Em um diagrama ALaDIM existem muitas ligações de dependências, as transições são os

exemplos mais comuns. Contudo, estas explicitam a dependência entre um espaço de interação

e outro espaço de interação e/ou função da aplicação, bem como as ligações inversas dessas

dependências. Isto é, identificando uma função da aplicaçãoou espaço de interação, como

destino de uma transição é possível facilmente identificar qual o espaço de interação que deu

origem à transição.

Outro tipo muito comum de dependência em ALaDIM existe entreo nome das transições,

principalmenteaçõese navegaçõesque deverão possuir o nome das interações básicas que as

disparam. Esse tipo de dependência é explicitada no diagrama pela validação do editor ALa-

DIM, contudo, a situação inversa não é explicitada. Assim quando o designer, analisando deter-

minada interação básica, desejar saber quais transições dependem dela, ele terá que examinar

quais transições levam o nome da referida interação básica.Isto também traz impactos sobre a

visibilidade, o comprometimento prematuroe asoperações mentais difíceis.

Ainda existe a dependência entre diagramas, esta pode ser ocasionada pelos espaços de inte-

ração referenciados, que são usados num diagrama para fazerreferência a espaços de interação

definidos em outros diagramas. Contudo, esses elementos explicitam apenas os nomes dos es-

paços de interação referenciados, mas não os diagramas nos quais eles foram especificados.

Considerando que o editor ALaDIM permite que o designer organize seus diagramas dentro de

projetos ou pastas (característica observada navisibilidade, vide figura6.2), o designer ainda

precisaria abrir cada um dos demais diagramas até encontraro espaço de interação referenciado.

Contudo, influenciado pelasnotações secundárias, esse esforço pode ser reduzido pelo uso dos

comentários, como pode ser visto na figura6.5.

As dependências entre as interações básicas dentro de um mesmo espaço de interação são

explicitadas por meio dos operadores de interação. Porém, considerando que as condições são

expressas, como proposições lógicas, nas quais é possível referenciar outras interações básicas,

a dependência do tipo inversa (essa interação básicacausa dependênciaem quais outras?) só



6.2 Análise das dimensões 68

poderá ser determinada por meio de uma completa varredura emtodas as condições das demais

interações básicas presentes no espaço de interação. Isto é, para saber se determinada interação

básica, condiciona as demais presentes no espaço de interação, o designer terá que olhar cada

uma delas. Todas essas situações potencializam esta dimensão, tanto para a transcrição quanto

para o design exploratório.

6.2.5 Expressividade de papéis

Esta dimensão está relacionada ao fato dopropósito de uma entidade ser facilmente infe-

rido, isto é, ao se observar um componente, ou conjunto deles, nãoresta dúvidas sobre o seu

significado no produto sendo criado usando a notação.Green(1989) destaca que um exemplo

bem familiar de notação com esta dimensão prejudicada é o fluxograma, onde cada configura-

ção de ações e decisões precisam ser cuidadosamente estudadas para definir se é uma estrutura

condicional ou de repetição. Ainda segundoGreen e Petre(1996), essa dimensão é presumi-

damente melhorada pelo uso de identificadores significativos, modularidade bem estruturada e

uso denotação secundária, por exemplo.

Na linguagem ALaDIM, as linhas que representam as transições podem dificultar a identi-

ficação de seus significados semânticos, especialmente as ações e navegações. Pois, não basta

apenas observar, individualmente, cada uma delas, visto que ambas possuem a mesma repre-

sentação, uma seta de linha sólida. Para diferenciar uma da outra, é necessário observar seu

contexto, especificamente sua origem e seu destino. As navegações sempre partem de um es-

paço de interação para outro, enquanto uma ação parte de um espaço de interação para uma

função de aplicação. Na figura6.3, é possível perceber isso, considerando o contexto das tran-

sições. Adicionalmente, pode-se lançar mão denotações secundárias, como os comentários.

Todas essas situações podem prejudicar essa dimensão, tanto para a transcrição quanto

para odesign exploratório. Contudo, para odesign exploratório, o editor auxilia o designer

na compreensão da semântica das transições, pela validaçãoda sintaxe, de maneira que não é

possível, por exemplo, adicionar ou modificar uma ação para conectar dois espaços de interação.

A transcriçãoautomaticamente feita pelo editor, com os recursos de exportação, será realizada

sobre o diagrama validado, não impactando sobre essa atividade. Porém, essas situações, como

será visto, podem afetar asdependências ocultaseoperações mentais difíceis.
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Figura 6.3: Expressividade das transições, auxiliada por comentários.

6.2.6 Propensão a erros

Esta dimensão está relacionada ao fato danotação induzir o usuário a equívocos e o sis-

tema dar pouca proteção. ParaGreen e Petre(1996), convenciona-se distinguir um equívoco

de um deslize. Sem pretensão de perfeição nesta distinção, eles colocam comodeslizequando o

usuário sabe tudo o que tem que fazer mas de alguma maneira acaba fazendo algo errado. Dife-

rentemente doequívocoque é causado, especialmente, pelo fato da notação ser profundamente

difícil, fazendo com que o usuário aja, possivelmente, sem saber o que está fazendo.

Os autores ainda argumentam que notações puramente textuais são mais propícias a ocor-

rências deequívocosou a dificultar a localização dos mesmo, quando estes ocorrem. Enquanto

que o uso de delimitadores em pares, como chaves e colchetes,convidam os usuários aodes-

lize, pois mesmo sabendo que precisa fechar um parentese aberto,não é incomum seu esqueci-

mento (GREEN; PETRE, 1996).

Na linguagem ALaDIM, as condições empregadas nas interações básicas e nos operado-

res, além de serem delimitadas por parênteses, são puramente textuais e não possuem sintaxe

definidas na linguagem ALaDIM. Mesmo assim, sugere-se que estas sejam especificadas tais

como as expressões lógicas, comuns a maioria das linguagensde programação, podendo inclu-

sive aninhar parênteses. Além disso, as informações associadas às interações básicas empregam

dois tipos de delimitadores, sendo (a) ‘<’ e ‘>’ para informações manipuladas pelo usuário e/ou

sistema durante a interação, (b) ‘“ ’ e ‘ ” ’ para informações estáticas definidas em projeto pelo

designer. Apesar do ambiente validar sintaticamente essescomponentes, ele não auxilia caso o

fechamento de delimitadores seja esquecido.
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Os operadores de interação, ao agrupar interações básicas e/ou outros operadores, também

fazem uso dos delimitadores ‘{’ e ‘ }’. No entanto, estes são completamente controlados pelo

ambiente, bastando apenas incluir o operador que seus delimitadores são automaticamente de-

finidos. Porém, assim como as interações básicas, os operadores possuem condições que estão

sujeitas às mesmas preocupações citadas anteriormente.

Todas estas características potencializam essa dimensão,especialmente para odesign explo-

ratório, não impactando sobre atranscrição. Essa dimensão pode sofrer influência daexpres-

sividade de papéis, visto que a representação das transições podem levar o usuário a cometer

deslizes, tentando adicionar umaNavegaçãoentre um espaço de interação e uma função da

aplicação, apesar do sistema prevenir contra esse tipo de erro.

6.2.7 Gradiente de abstração

Esta dimensão está relacionada aostipos e disponibilidade de mecanismos de abstração.

Green e Petre(1996) classificam os sistemas notacionais em:abstraction-hating, que é aquele

que não permite o usuário definir novas abstrações;abstraction-tolerant, que é aquele que per-

mite o usuário criar novas abstrações, mas não lhe exige issopara usá-lo;abstraction-hungry,

que é aquele que exige que o usuário crie novas abstrações para usá-lo, demandando maior

esforço cognitivo para se ter uma compreensão satisfatóriados mecanismos de abstração.

ALaDIM possui abstrações, que abrangem (a) um considerávelconjunto de ações possíveis

sobre uma interface, como as interações básicas; (b) conjunto de estruturas organizacionais,

como os operadores; (c) unidades de apresentação e controledas funcionalidades, como os

espaços de interação; (d) representações do processamentoexecutado pelo sistema em reação

às ações demandadas pelo usuário, como as funções de aplicação; (e) elementos de controle

entre as ações do usuário e as reações do sistema, como as transições.

Além disso, o designer poderá, num diagrama, referenciar espaços de interação criados em

outros diagramas, o que é visto como uma possibilidade de se criar novas abstrações, como mos-

trado na figura6.4. Caracterizando, portanto, ALaDIM como um sistemaabstraction-tolerant,

pois não exige que o usuário crie novas abstrações para usar osistema. Ele possui, ainda, um

conjunto não excessivo de abstrações coerentes com os fundamentos teóricos da linguagem.

Essa dimensão é consideradaútil para as atividades dedesign exploratórioe transcrição.

Como apontado porBlackwell e Green(2003), essas características de ALaDIM relaci-

onam essa dimensão àsdependências ocultase operações mentais difíceis, aumentando seus

impactos, especialmente pelo designer ter que procurar em qual diagrama está especificado o
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Figura 6.4: Exemplo da criação de abstrações em ALaDIM.

espaço de interação referenciado. Contudo, como será visto na análise danotação secundária

(seção6.2.8), é possível diminuir este impacto.

6.2.8 Notação secundária

Esta dimensão está relacionada àsinformações extras em outros meios excluindo a sin-

taxe formal da notação, que comunicam alguma característica (aspecto) secundária do produto,

usando elementos que não fazem parte da sintaxe formal da notação. Green e Petre(1996)

apontam que em linguagem de programação, exemplos comuns são os comentários, indentação

e parágrafos ‘rimados’. Essa é uma dimensão importante por permitir que o usuário realize al-

guma descrição sobre a própria estrutura do produto que podese tornar tão grande e complexa

quanto possível, sem interferir sobre este.

Na linguagem ALaDIM, as condições associadas às interaçõesbásicas e aos operadores,

como já dito, não possuem sintaxe definida, caracterizando portanto uma forma de notação

secundária. O objetivo é possibilitar ao designer que expresse de maneira menos rigorosa, suas

restrições. Além disso, o editor ALaDIM permite a adição de comentários, sob a forma de notas

(post-it), possibilitando ainda sua ligação física aos elementos dodiagrama através de uma linha

especialmente definida para essa finalidade.

Mesmo as interações básicas e os operadores sendo textuais,o editor ALaDIM não permite

ao usuário digitar livremente o conteúdo dos espaços de interação. Ele trata as interações básicas

e operadores como elementos diagramáticos usados através da manipulação direta (drag-and-

drop) selecionados a partir da paleta de elementos da linguagem.Dessa forma, o designer

não precisa se preocupar com a organização visual e representação da indentação, pois esta é

realizada automaticamente pelo editor, resultando em um texto visualmente indentado dentro
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do espaço de interação, como ilustrado na figura6.5, onde também é possível perceber o uso

dos comentários no estilopost-itassociado aos elementos do diagrama.

Figura 6.5: Exemplos de notação secundária em ALaDIM.

Considerando essas características, esta dimensão é consideradaútil para as atividades de

transcriçãoe design exploratório. Além disso, o uso de comentários, como mostrado na fi-

gura6.5, pode auxiliar na identificação do diagrama onde se encontraum espaço de interação

referenciado. Essas características também poderão influenciar asdependências ocultase ope-

rações mentais difíceis, diminuindo seus impactos, e avisibilidade, expressividade de papéise

prolixidade, aumentando seus impactos.

6.2.9 Proximidade do mapeamento

Esta dimensão está relacionada àproximidade da representação com o domínio, isto é, o

quão a notação é estreitamente relacionada ao resultado/produto que ela descreve. ParaGreen e

Petre(1996), nas linguagens de programação deve haver o mapeamento entre o mundo do pro-

blema e o mundo do programa. Sendo que, quanto mais próximo for o mundo da programação

do mundo do problema, mais fácil será estabelecer a relação problema-solução.

Como uma linguagem diagramática, ALaDIM está mais próxima desse objetivo que as lin-

guagens puramente textuais, conforme argumentado porGreen e Petre(1996, p. 146). Esta

característica diagramática de ALaDIM, está especialmente representada por elementos como

espaços de interação, onde o usuário atua no processo de interação e as funções da aplicação,

onde o sistema atua nesse processo; e pelas navegações, ações e reações que provocam transi-

ções entre estes dois elementos dentro do processo de interação.

Considerando que um diagrama ALaDIM é inspirado numa máquinade estados, que é uma

notação bem conhecida, tem-se os espaços de interação e funções da aplicação análoga aos
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estados e as navegações, ações e reações análogas às transições, cuja abstração recebe o mesmo

nome. Considerando a interação como um processo onde há momentos em que o usuário atua e

momentos onde o sistema atua nesse processo, sendo seus turnos alternados, por meio de ações

e reações, que são conceitos bem conhecidos no design da interação. Isto permite considerar

esta dimensãoútil tanto paratranscriçãoquanto para odesign exploratório.

6.2.10 Consistência

Esta dimensão está relacionada ao fato desemânticas semelhantes serem expressas de ma-

neiras sintaticamente similares. ParaGreen e Petre(1996, p. 147), existem muitos tipos e

definições de consistência, mas para o propósito do framework, “ela será tomada como uma

forma de suposição: quando uma pessoa conhece alguma estrutura, quanto das demais estrutu-

ras podem ser, supostamente, conhecidas com sucesso?”.

Como já visto, por ser diagramática, a linguagem ALaDIM possui uma consistência de

operações, sobre elementos diagramáticos com mesma semântica, como todos os operadores

e interações básicas. Ou seja, o que for operacionalmente permitido realizar sobre um, será

possível sobre todos os demais. Esse tipo de consistência é bastante comum em linguagens di-

agramáticas, especialmente no estilo caixa-e-linha; comodemostrado porGreen e Petre(1996,

p. 148), as linguagens diagramáticas têm mostrado, quando comparadas com linguagens pu-

ramente textuais, um aprimoramento desta dimensão. Esta característica é muito útil para o

designer exploratório.

6.2.11 Prolixidade

Esta dimensão está relacionada àverbosidade da linguagem. Apesar de notações com alta

proximidade do mapeamentoserem mais concisas, não significa que elas não sejam prolixas, o

que paraGreen e Petre(1996) torna necessário discutir essa dimensão numa notação, indepen-

dentemente de quão alta seja sua proximidade do mapeamento.

Na linguagem ALaDIM, elementos como as interações básicas podem estar num espaço de

interação em quantidade equivalente (ou muito próxima) aoselementos (widgets) que estarão

na janela ou página correspondente na interface em desenvolvimento. Assim, como já dito,

tanto um diagrama ALaDIM quanto um espaço de interação podemse tornar tão grandes quanto

possível, mas não necessariamente verbosos, se estas interações básicas ou espaços de interação

forem necessários no processo de interação.

Contudo, se um número grande de interações básicas necessitarem de condições (dependên-
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cia, sequência, etc.), estas podem tornar o diagrama consideravelmente verboso. Dessa forma,

pode-se lançar mão dos operadores que podem agrupar, por exemplo, interações básicas com as

mesmas condições. Isso permite reduzir o impacto negativo dessa dimensão sobre as atividades

detranscriçãoedesign exploratório.

Além disso, a redundância dos nomes das interações básicas associadas às transições pode

ser vista como uma influência àprolixidadede ALaDIM. Contudo, para se eliminar essa redun-

dância teria-se que fazer com que as setas de transições partissem diretamente de cada interação

básica, mas isso tornaria o interior dos espaços de interação visualmente muito poluído. Além

de fazer com que o designer tenha que procurar no interior do espaço de interação para desco-

brir qual foi a interação básica que disparou determinada transição, enquanto que, com o rótulo

esse esforço é desnecessário, bastando apenas a leitura do rótulo da transição para saber qual é

a interação básica.

6.2.12 Operações mentais difíceis

Esta dimensão está relacionada àalta demanda de recursos cognitivos. Ela pode resultar da

influência de outras dimensões como viscosidade, consistência e prolixidade. SegundoGreen

e Petre(1996), esta dimensão é definida por duas propriedades. A primeiradiz respeito ao

fato de que as operações mentais problemáticas devem estar no nível notacional, não apenas

no nível semântico. A segunda é a ‘operação mental difícil’ propriamente dita, nos termos do

framework, que é aquela que ao combinar dois ou três objetos não tão complexos, aumentam

mais ainda a dificuldade de manipulá-los.

Os autores ainda apontam um simplório teste para descobrir operações mentais difíceis,

que é o seguinte: “(i) se eu combinar dois ou três construtos,torna isso incompreensível? (ii)

há uma forma noutra linguagem de tornar isso compreensível?(ou isso é apenas uma ideia

realmente difícil de compreender?). Se a resposta for sim para ambas as questões, então isso

conta” (GREEN; PETRE, 1996, p. 150).

Em ALaDIM, o aninhamento de operadores não tem limite de profundidade e essa com-

binação pode tornar-se extensa e demandar considerável esforço mental para compreendê-la.

Outra atividade que pode demandar considerável esforço mental é manipular as ações e na-

vegações, visto que, para diferenciá-las é sempre necessário observar sua origem e destino,

respectivamente. Isso também vale na manipulação das reações, com um menor esforço, pois

estas possuem representações diferentes para sucesso e falha. Além disso, dependendo do tama-

nho do projeto, a busca por espaços de interação referenciados, nos vários diagramas presentes

num projeto, podem exigir considerável esforço. Mas como visto, com o uso dasnotações
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secundárias, esse impacto pode ser diminuído.

6.2.13 Provisoriedade

Esta dimensão está relacionada aograu do comprometimento com as ações ou os signos,

isto é, apesar de algum comprometimento inicial, é possívelrealizar algum trabalho de maneira

provisória, para poder usá-lo mais tarde com algum grau de alteração, inclusive dos comprome-

timentos já feitos, representando alguma possibilidade devoltar atrás.

Em ALaDIM, é possível voltar atrás em situações como aescolha de um construtoerrado,

pois será possível transferir seu conteúdo, parcial e/ou integralmente, para outro considerado

correto. Assim como é possível ir rabiscando um diagrama usando alguns construtos tempo-

rários e confirmá-los num projeto completo e definitivo. Essas características podem ser vistas

como uma base para o design exploratório.

6.2.14 Avaliação progressiva

Esta dimensão está relacionada ao fato dotrabalho como um todo poder ser checado a qual-

quer momento, ou seja, é possível fazer algum tipo de avaliação sobre o produto mesmo não

estando acabado. ParaGreen e Petre(1996), entre os usuários novatos é mais comum a neces-

sidade de se avaliar o andamento do desenvolvimento de uma solução em intervalos frequentes,

buscando compreender, com algum grau de interação, aquilo que está sendo desenvolvido.

O editor ALaDIM armazena e manipula um diagrama ALaDIM sob a forma de um arquivo

XML, que pode a qualquer tempo ser usado em ferramentas externas, para algum tipo de pro-

cessamento. Caso o usuário deseje, por exemplo, observar como está ficando (e interagir com) a

interface sendo projetada. Em outros trabalhos (COSTA NETOet al., 2009; DE SOUZAet al.,

2009; PEREIRA, 2010) já foram desenvolvidas ferramentas que possibilitam o processamento

automático de modelos ALaDIM para diversos propósitos.

Quanto às restrições especificadas no metamodelo, o editor ALaDIM implementa mecanis-

mos de validação da sintaxe estabelecida, como pode ser observado na figura6.6. Além dessa

validação, ALaDIM conta com um método de inspeção que permite antecipar a identificação de

possíveis problemas de usabilidade, que podem surgir na interface resultante, como será visto

na seção7.2.
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Figura 6.6: Validação sintática no editor ALaDIM.
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6.3 Considerações sobre a análise

Considerando a análise feita na seção6.2, se faz necessário resumir os resultados e re-

alizar algumas discussões sobre o significado destes resultados. Principalmente aqueles que

mais impactam sobre a análise, enfraquecendo ou fortalecendo ALaDIM, o que pode contribuir

para uma reflexão sobre quais caminhos seguir no sentido de melhorar, tanto a notação quanto

ambiente.Church e Green(2008) sugerem uma representação diagramática para resumir os

resultados da análise das dimensões cognitivas. Portanto,o resumo da análise das dimensões

de ALaDIM é apresentado na figura6.7.

A estrutura diagramática da representação sugerida porChurch e Green(2008) deve ser

construída para cada atividade analisada. Do centro, no qual está o objeto da análise, partem

raios para cada dimensão. Afastando-se do centro, aumenta-se o impacto da dimensão sobre

a atividade em questão. Os círculos sólidos (em azul) representam o nível de impacto ideal

e os círculos esfumaçados (em vermelho) representam o espectro do resultado da análise para

referida dimensão. Uma análise da figura6.7nos permite perceber quais dimensões foram mais

impactantes sobre as duas atividades analisadas.

(a) Exploração (b) Transcrição

Figura 6.7: Resumo das dimensões cognitivas nas atividades analisadas.

Em ALaDIM assim como a maioria das linguagens diagramáticasno estilo caixa-e-linha,

espera-se altaviscosidade, isto porque, sem ajuda de um bom sistema, a manipulação dos ele-

mentos diagramáticos pode exigir grande esforço, por exemplo, mover uma caixa implica em

ter que alterar todas as linhas conectadas a esta e, possivelmente, outras caixas. Contudo, como

defendido porGreen e Petre(1996, p. 161), “um ambiente ‘inteligente’ pode reduzir a visco-

sidade”. A análise da viscosidade de ALaDIM foi um pouco abaixo do esperado pelo tipo da

linguagem, ficando muito próximo da fronteira entre os níveis baixo e médio. O que foi possível

graças às facilidades oferecidas pelo editor ALaDIM.
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A visibilidadeem ALaDIM é relativamente alta, isto porque, todas as informações sobre

o processo de interação modelado usando a linguagem podem estar presentes em um único

diagrama. Além disso, o editor possui diferentes janelas justapostas possibilitando diferentes

visões sobre os artefatos produzidos. Com o uso de espaços de interação referenciados, a visi-

bilidade de ALaDIM ficou pouquíssimo abaixo do ideal, mas acima da fronteira entre os níveis

médio e alto.

Em ALaDIM, oscomprometimentos prematuros, como layout, ordem e construtos, que não

são incomuns em linguagem caixa-e-linha, são de um modo geral preocupantes. Contudo, o

editor ALaDIM fornece suporte para atenuar os efeitos negativos sobre o esforço necessário

para lidar com as consequências desses comprometimentos. Assim, sua análise resultou em um

nível um pouco acima do ideal, que fica na fronteira de baixo a médio, mas ainda abaixo da

fronteira entre os níveis médio e alto.

As dependências ocultasde ALaDIM estão acima do ideal, que seria um nível baixo, bei-

rando um nível alto, o que se deve especialmente à dependência entre diagramas, por meio dos

espaços de interação referenciados, à dependência entre asinterações básicas e as transições e

à dependência entre interações básicas por meio das condições.

Em ALaDIM, aexpressividade de papéisnão alcançou o nível ideal, apesar de ficar acima

da fronteira entre médio e alto. Os principais fatores responsáveis pelo enfraquecimento dessa

dimensão foram alguns tipos de transições, cuja identificação demanda a observação, no con-

texto, do tipo de elemento de origem e destino.

O nível propensão a errosfoi considerado médio, beirando o nível alto, apesar do ideal

ser baixo. Contribuíram para isso, os vários delimitadores,usados nas interações básicas e nos

operadores, e a expressividade de algumas transições. Contudo, o editor previne contra erros

no uso equivocado das transições, além de validar o uso dos delimitadores.

ALaDIM apresenta um consistente conjunto deabstrações, além de não exigir, mas permitir

a criação de novas abstrações. Contudo, as novas abstrações permitidas são de um único tipo e

esse tipo contribui, como visto na análise, para aumentar asdependências ocultase operações

mentais difíceis. Isso contribui para resultar em um nível um pouco acima do ideal, mas ainda

assim dentro do nível médio.

A notação secundáriade ALaDIM influenciou diversas outras dimensões. Ela contribui

para aumentar: (i) avisibilidade, possibilitando, por exemplo, através dos comentários, identifi-

car diagramas nos quais se encontram espaços de interação referenciados; (ii) aexpressividade

dos papéis, acrescentando informações que permitam inferir o significado de determinado ele-
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mento ou conjunto deles; e (iii) aprolixidade, aumentando a quantidade de elementos usados

para expressar um significado. Também contribuiu para diminuir: (i) asdependências ocultas,

explicitando informações sobre algum tipo de dependência entre elementos do diagrama; (ii) as

operações mentais difíceis, diminuindo o esforço para localizar um espaço de interaçãoreferen-

ciado. Sua análise resultou em um nível um pouco abaixo do ideal, que se encontra na fronteira

entre médio e alto, mas se manteve completamente dentro do nível médio.

ALaDIM apresentou um alto nível deproximidade do mapeamento, quase atingindo o nível

ideal. Isso foi possível graças a forma de se definir, num processo comunicativo, os locais e tur-

nos para o usuário e para o sistema se expressarem nesse processo. Além da sua representação

diagramática, no estilo caixa-e-linha, ser inspirada em estados e transições entre eles.

A consistênciatambém é uma dimensão bem avaliada em ALaDIM. Isso se deve especial-

mente ao estilo caixa-e-linha, que possibilitou a consistência de operações sobre os elementos

diagramáticos. O resultado de sua análise, na fronteira entre os níveis médio e alto, ficou muito

próximo do ideal.

ALaDIM tem um considerável nível deprolixidade, um pouco acima do ideal, beirando

a fronteira entre médio e alto. Isso se deve especialmente pela liberdade em definir as con-

dições das interações básicas e operadores, bem como, pelo uso de comentários para auxiliar

na expressividade dos papéis e redundância nos nomes da interações básicas que disparam as

transições, apesar dessa redundância ser necessária.

As operações mentais difíceisem ALaDIM foram consideradas em um nível médio, apesar

de próximas do ideal, estão beirando a fronteira entre os níveis médio e alto. Os principais

fatores que influenciaram esta análise foram os esforços necessários para compreender (i) a

composição hierárquica dos operadores, que não possuem limite de aninhamento, e (ii) a mani-

pulação de transições cujas identificações dependem do contexto.

Em ALaDIM, a provisoriedadeé uma dimensão cuja análise resulta na fronteira entre os

níveis médio e alto, um pouco abaixo do nível ideal. Isso ocorreu graças a possibilidade de se

fazer e desfazer várias ações usando o editor durante a construção do diagrama, bem como a

possibilidade de copiar e/ou mover porções de elementos dentro do diagrama.

A avaliação progressivaé outra dimensão importante para o fortalecimento de ALaDIM,

sua análise resultou um pouco acima da fronteira entre os níveis médio e alto, pois, além do

editor validar sintaticamente os diagramas, em qualquer momento do seu desenvolvimento, ele

armazena e manipula estes artefatos na forma de arquivos XML, processáveis por qualquer fer-

ramenta que os suportem. Também a notação conta com um métodode inspeção de usabilidade.
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7 Avaliação de usabilidade usando
ALaDIM

Avaliar a usabilidade ainda em tempo de design é uma alternativa que pode reduzir os custos

de um projeto de software. A economia ocorre por permitir umaentrega mais rápida do software

e evitar que os problemas de usabilidade apenas sejam corrigidos após sessões de testes, o

que requer mudanças não só no código da interface, mas até mesmo em sua arquitetura, como

apontaFolmer(2005). Avaliações em tempo de projeto podem ocorrer, de forma complementar,

tanto em protótipos quanto em modelos do software.

Neste capítulo, busca-se mostrar como ALaDIM permite a realização de avaliação forma-

tiva, através da inspeção dos modelos, possibilitando aos avaliadores identificar problemas de

usabilidade que podem surgir em interfaces construídas combase em modelos ALaDIM. Além

disso, é possível avaliar interfaces já existentes a partirda engenharia reversa das mesmas, pro-

duzindo seus modelos de interação com a linguagem ALaDIM.

7.1 Inspeção de usabilidade em modelos

A avaliação da usabilidade foi durante muito tempo uma tarefa realizada apenas nas fases

de testes e implantação dos sistemas, mas esta prática tem semostrado ineficiente (FOLMER,

2005; JURISTOet al., 2007; MOLINA; TOVAL , 2009). Um dos problemas desse processo é

que ele exige, tanto o sistema funcionando, quanto um conjunto representativo de seus usuá-

rios. Outro problema, mais crítico ainda, é a descoberta tardia, pois, segundoFolmer(2004),

muitos problemas de usabilidade podem demandar mudanças significativas em várias camadas

do sistema e não apenas na camada da interface.

Cada vez mais profissionais de IHC têm buscado evitar a descoberta tardia dos problemas

de usabilidade, procurando aplicar no design o conhecimento baseado nas experiências pro-

fissionais adquiridas ao longo dos anos. Esses conhecimentos são normalmente concretizados

sob a forma de princípios, diretrizes e padrões, visando auxiliar o designer na melhoraria da
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qualidade de uso dos sistemas interativos.

Dix et al. (2004, p. 320) já defendiam, há quase uma década, que é vantajoso fazer ava-

liação ao longo do processo de design, além disso, argumentam que o ideal seria realizar a

primeira avaliação antes de qualquer trabalho de implementação ter sido iniciado. Entretanto,

eles argumentam que, durante o design pode ser custoso conduzir testes com usuário, e que

podem existir ainda, situações onde sua participação não é possível. Para isso, eles destacam

alguns métodos de avaliação realizados por especialistas sem a necessidade da presença efetiva

do usuário. Entre esses métodos está aavaliação baseada em modelos.

Nesse tipo de avaliação,Dix et al. (2004, p. 326) destacam que o modelo de diálogo pode

ser usado para avaliar problemas de usabilidade, tais como estados inalcançados, diálogos cir-

culares e complexidade de diálogos. Possibilitando, dessaforma, a avaliação do design da

interação, antes da implementação da interface. Dessa forma, uma investigação sobre avaliação

de usabilidade por meio de inspeção de modelos de interação éjustificada, quando se pretende

identificar problemas de usabilidade nas fases iniciais do desenvolvimento.

7.2 O método de inspeção ALaDIM

Buscando antecipar a identificação de possíveis problemas deusabilidade em sistemas in-

terativos desenvolvidos a partir de modelos ALaDIM, definiu-se um método de avaliação de

usabilidade, baseado em inspeção, cujas fases serão descritas na seção7.2.1. Considerando as

próprias limitações de ALaDIM, o método é capaz de auxiliar na identificação de um número

limitado de problemas de usabilidade. Portanto, é preciso definir uma classificação para os tipos

de problemas que o método é capaz de identificar.

Como um método subjetivo, o resultado da sua aplicação irá depender da interpretação do

avaliador durante a inspeção do modelo usando as diretrizes. Mesmo não sendo exigido que

o avaliador seja um especialista de IHC, é imprescindível quepossua conhecimentos na lin-

guagem ALaDIM. Além disso, se feita por mais de um avaliador,a avaliação irá contribuir

para resultados mais precisos e um relatório mais rico, consolidando todas as análises subje-

tivas de cada avaliador. Dessa forma, é sugerido que um número ímpar, três podem ser su-

ficientes (NIELSEN, 1995), de avaliadores para evitar possíveis impasses na consolidação do

relatório final.
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7.2.1 Fases do método inspeção

Como se conhece na literatura, métodos de inspeção, comoavaliação heurística(NIELSEN,

1994), percurso cognitivo(WHARTON et al., 1994) e inspeção semiótica(DE SOUZAet al.,

2006) são constituídos por um conjunto de passos ou fases que visam instruir o avaliador du-

rante o processo de execução do método para obter os resultados esperados em sua aplicação.

De modo semelhante, o método de inspeção proposto para os modelos ALaDIM, é constituído

de três fases, descritas a seguir:

1. Preparação: Nesta fase, os avaliadores preparam o material usado na avaliação, que,

essencialmente, são: os modelos de interação e as fichas com alista de verificação para

cada modelo a ser inspecionado. Contudo, adicionalmente, osavaliadores podem lançar

mão dos documentos sobre os requisitos do sistema para auxiliá-los no entendimento

sobre o domínio da aplicação sendo avaliada.

2. Coleta e interpretação dos dados: Esta é uma fase de execução individual, onde cada

avaliador irá inspecionar cada modelo e preencher sua respectiva lista de verificação,

atribuindo, para cada espaço de interação, sua avaliação dadiretriz, indicando um dos se-

guintes valores:Conformidade(✔), Violação(✘) eNão se aplica(–). Na sequência, cada

avaliador cria sua lista de problemas identificados, indicando seu local, sua severidade,

sua justificativa e as recomendações para a solução.

3. Consolidação e relato dos resultados: Esta última fase é de execução coletiva, onde todos

os avaliadores revisam conjuntamente suas listas de problemas, julgando suas respectivas

relevâncias, severidades, justificativas e recomendações. Finalmente, produzem um rela-

tório consolidado, descrevendo o processo de inspeção e os resultados obtidos, ou seja, a

lista definitiva dos problemas identificados.

Alguns pontos precisam ser esclarecidos sobre o processo deinspeção. O primeiro diz res-

peito ao fato dos textos da descrição de cada diretriz serem orientados aos espaços de interação.

O que significa que as diretrizes devem ser verificadas ou confrontadas aos espaços de interação.

Excepcionalmente,D14 possui texto baseado na função da aplicação. Contudo, o avaliador deve

aplicar a diretriz ao espaço de interação que aciona a funçãoda aplicação, visto que, este seria

o último espaço de interação com o qual o usuário teria interagido antes da falha ocorrer. Isto

foi demostrado no exemplo da figura7.1, como pode ser percebido, que os espaços de interação

fora enumerados e distribuídos na tabela com a lista de verificação.
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Considerando que a lista de verificação tem duas dimensões, uma para os espaços de intera-

ção e outra para as diretrizes, o avaliador poderá, estrategicamente, fixar uma diretriz e percorrer

todos os espaços de interação, ou fixar um espaço de interaçãoe percorrer todas as diretrizes.

Por conveniência, poderá se formatar a lista de verificação de maneira tabular, estabelecendo,

por exemplo, as diretrizes ao longo das linhas e os espaços deinteração ao longo das colunas, o

que também foi feito no exemplo da figura7.1.

O segundo aspecto diz respeito ao julgamento da severidade do problema. Por isso, optou-

se por permitir que o avaliador faça uso das abordagens propostas porNielsen(1993), que

podem ser umaescala de classificação simples, com valores lineares ou acombinação das

dimensõesassociadas ao problema. No que se refere a uma simples escala, pode-se ter os

seguintes valores e significados (NIELSEN, 1993, p. 103):

0. isto não é, de todo, um problema de usabilidade;

1. problema cosmético: não precisa ser corrigido a menos que haja tempo sobrando no

projeto;

2. problema de pequena importância: a correção deste tipo de problema deve ter baixa

prioridade;

3. problema de grande importância: é importante corrigir este problema, portanto, à sua

correção deve ser dada alta prioridade;

4. problema catastrófico: é imperativo corrigir este problema antes que o produto sendo

avaliado possa ser liberado;

Ainda é possível usar a abordagem da combinação das dimensões do problema, sugeri-

das porNielsen(1993, p. 104), onde o avaliador poderá considerar, por exemplo, as seguintes

dimensões:

• frequência: indica qual a proporção de usuários que experimentarão o problema;

• impacto: indica qual o dano causado pelo problema sobre as atividades realizadas pelo

usuário que experimentar o problema;

• persistência: indica se o problema ocorre apenas na primeira vez que o usuário interage

com o sistema e não mais se repete após superado, ou continuará se repetindo persisten-

temente sempre que o usuário interagir com o sistema.
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Vale ressaltar que, neste trabalho, a adoção da abordagem proposta porNielsen(1993,

p. 103-104), para a identificação e tratamento da severidadedos erros de usabilidade encon-

trados durante a inspeção ALaDIM, segue integralmente aquela proposta, de forma que mais

detalhes e exemplos podem ser obtidos diretamente no referido documento (NIELSEN, 1993).

7.2.2 Classificação dos problemas

ALaDIM oferece uma visão abstrata do processo de interação enavegação entre diferentes

elementos da interface sem a necessidade de tratar detalhesde layout, cores e outros elemen-

tos estéticos. Dessa forma, um método de inspeção nos modelos ALaDIM não permite que

problemas de usabilidade, associados a esses aspectos de apresentação, sejam identificados.

Nesse sentido, definiu-se uma classificação dos tipos de problemas que são possíveis identificar

durante a inspeção em modelos ALaDIM, usando o método proposto.

Esta classificação está baseada em fundamentos já consolidados na literatura sobre proble-

mas de usabilidade. Isto é, cada categoria considera os tipos de problemas identificados pelas

heurísticasdeNielsen(1994) e pelasregras de ourodeShneiderman(1998). A descrição das

categorias, a seguir, referencia as respectivas fundamentações, nos trabalhos citados, sendoH

para as heurísticas eROpara as regras de ouro:

C1 Problemas relacionados à falta de visibilidade do estado dosistema(H5 e RO3). A

interface de um sistema interativo deve manter o usuário informado daquilo que ele está

fazendo em prazo razoável, indicando que entendeu sua solicitação e que está realizando

o processamento necessário para atendê-la. Pretende-se identificar antecipadamente os

erros desta categoria nos modelos ALaDIM, através da diretrizesD1, D2, D3 eD4.

C2 Problemas relacionados à falta de controle explícito do usuário (H6 e RO7). O sistema

não pode obrigar o usuário a permanecer numa situação indesejada, ele deve permitir ao

usuário decidir sobre suas próprias ações, como agente ativo na interação. Pretende-se

identificar antecipadamente os erros desta categoria nos modelos ALaDIM, através da

diretrizesD5, D6, D7 eD8.

C3 Problemas relacionados à falta de consistência do diálogo(H1 eRO4). As sequências de

ações do usuário sobre a interface devem ser organizadas de maneira natural, indicando

que elas possuem início, meio e fim, deixando claro especialmente quando elas terminam.

Pretende-se identificar antecipadamente os erros desta categoria nos modelos ALaDIM,

através da diretrizesD9, D10 eD11.
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C4 Problemas relacionados à falta de prevenção e recuperação de erros (H9 e RO5). O

sistema deve prevenir o usuário de cometer erros, mas se issoocorrer, deve auxiliá-lo

oferecendo instruções simples, construtivas e específicaspara ele se recuperar. Pretende-

se identificar antecipadamente os erros desta categoria nosmodelos ALaDIM, através da

diretrizesD12, D13 eD14.

7.2.3 Diretrizes para inspeção

A partir da classificação dos problemas de usabilidade que podem ser identificados, definiu-

se um conjunto de diretrizes, cujas violações indiquem que ainterface pode levar o usuário a

experimentar algum tipo de problemas de usabilidade daquela categoria associada à diretriz

violada. Vale ressaltar que ALaDIM representa apenas a interação, não sendo possível avaliar

aspectos de apresentação da interface (layout, tipos de widgets, etc), o que inviabiliza, por

exemplo, a avaliação de aspectos estéticos da interface. Inicialmente, o conjunto definido é

composto por quatorze diretrizes, descritas a seguir.

D1 Um espaço de interação sincronizado deve conter interaçõesbásicas informando o es-

tado da função da aplicação. Se o diagrama possuir algum espaço de interação sincroni-

zado, o inspetor deve verificar se ele possui interações básicas informando do processa-

mento e de seu progresso, do contrário o usuário não irá perceber isso e poderá achar que

o sistema travou ou não iniciou o processamento.

D2 Um espaço de interação que recebe informações de uma função da aplicação deve con-

ter interações básicas apresentando esses resultados. O inspetor deve verificar se esse

espaço de interação traz interações básicas apresentando oresultado do processamento

executado pelo sistema. Do contrário, o sistema não ofereceos mecanismos para o usuá-

rio perceber os resultados das suas solicitações.

D3 Um espaço de interação que compõe uma sequência, deve conterinterações básicas in-

formando qual o passo atual e quantos restam. O inspetor deve identificar uma sequência

de espaços de interação e verificar se estes informam ao usuário em que ponto da sequên-

cia ele está atuando e quantos faltam para finalizar a sequência e, assim, alcançar seu

objetivo.

D4 Um espaço de interação que aciona uma função da aplicação cujas pré-condições não

estão satisfeitas deve condicionar suas interações básicas de acionamento. O inspetor

deve verificar se, para uma função de aplicação que demandar opreenchimento de deter-

minadas informações por parte do usuário, o espaço de interação condicionou a interação
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básica de ativação da função às outras interações básicas usadas para o preenchimento

das informações, que poderá ser feita através da condições e/ou operadores.

D5 Um espaço de interação sincronizado deve conter interaçõesbásicas que possibilitem

o cancelamento da função da aplicação. O inspetor deve identificar quais espaços de

interação estão sincronizados com alguma função de aplicação e verificar se eles possuem

interações básicas que permitam ao usuário, caso deseje, cancelar a execução da função

da aplicação sem prejuízo para o estado da aplicação e consistência das informações.

D6 Um espaço de interação decorrente de uma reação de fracasso deve conter interações bá-

sicas que permitam ao usuário sair daquele estado indesejado. O propósito de um espaço

de interação resultado de uma reação de fracasso é auxiliar ousuário no entendimento do

problema ocorrido e, se possível, na resolução do mesmo. Para isso, o inspetor dever

verificar se o espaço de interação possui as interações básicas necessárias para apresentar

as informações sobre o problema e indicar o que fazer para sair daquele estado.

D7 Um espaço de interação interno em uma sequência deve conter interações básicas que

permitam ao usuário voltar ao espaço de interação anterior. O inspetor deve identificar

os espaços de interação dentro de uma sequência e verificar se, a partir do primeiro, cada

um deles possui alguma interação básica que possibilite ao usuário, caso deseje, voltar ao

passo anterior da sequência.

D8 Um espaço de interação que aciona uma função da aplicação queresulta em alterações

irreversíveis deve conter interações básicas solicitandoconfirmação. O inspetor deve ve-

rificar se há interações básicas informando ao usuário sobresuas alterações permanentes

sobre o estado do sistema, especialmente aquelas que resultam na remoção/exclusão de

informações.

D9 Um espaço de interação deve conter apenas interações básicas relevantes ao contexto da

funcionalidade controlada por ele. O inspetor deve verificar se em um espaço de intera-

ção possui interações básicas, não relacionadas à funcionalidade associada, que possam

concorrer com o foco de atenção do usuário.

D10 Um espaço de interação deve conter interações básicas associadas a expressões e con-

ceitos familiares ao usuário. O inspetor deve verificar se há interações básicas contendo

elementos conceituais que não sejam do domínio no usuário.

D11 Em um espaço de interação que possui uma interação básica queativa uma navegação,

esta deve possuir nomenclatura correlata ao espaço de interação de destino. O inspetor
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deve verificar se informação associada à interação básica deativação da navegação, reflete

o que o usuário irá/poderá fazer no espaço de interação de destino.

D12 Em um espaço de interação decorrente de uma reação de fracasso devem existir inte-

rações básicas que apresentem mensagens de erro de forma clara para o usuário. O

inspetor deve identificar esses espaços interação e verificar se não são usadas interações

básicas apenas com informações codificadas, ou apenas com termos técnicos, sobre os

erros ocorridos.

D13 Um espaço de interação que exige tomada de decisão sobre caminhos alternativos deve

conter interações básicas que auxiliem o usuário nesta decisão. O inspetor deve identi-

ficar os espaços de interação que dividem o fluxo da interação em caminhos alternativos

e verificar se há interações básicas informando dos diferentes caminhos e os possíveis

resultados de cada um.

D14 Quando passível de falha durante sua execução, uma função deaplicação deve possuir

reações de falha transitando para espaços de interação que tratem efetivamente do pro-

blema. O inspetor deve identificar essas funções de aplicações e verificar se existem tran-

sições do tipo reações de falha para espaços de interação destinados a informar e auxiliar

o usuário na solução do problema.

7.2.4 Resumo das classes, diretrizes e exemplo de coleta

Nesta seção são apresentado um resumo dos tipos de problemas(de acordo com a clas-

sificação da seção7.2) e diretrizes do método de inspeção, apresentado na tabela7.1. Além

disso, com o objetivo de exemplificar o uso das diretrizes no método, a figura7.1apresenta um

modelo de interação e a respectiva lista de verificação, que poderia ter sido preenchida por um

avaliador durante a fase decoleta de dados.

Na figura7.1 é possível perceber que o avaliador considerou que para o primeiro espaço

de interação, apenasD14 foi violada,D4, D9 e D10 estavam em conformidade e as demais não

eram aplicáveis. Enquanto que para o segundo espaço de interaçãoD5 e D13 foram violadas,

D1, D2, D9 eD10 estavam em conformidade e as demais não eram aplicáveis.

A partir da análise da figura7.1, é possível fazer algumas considerações, sobre dois pos-

síveis problemas de usabilidade que poderão ser concretizados na interface, caso ela seja im-

plementada com base nesse modelo de interação, com as respectivas diretrizes violadas. O

primeiro refere-se um potencial problema relacionadoà falta de prevenção e recuperação de

erros (categoriaC4), isso que porque, se acontecer alguma falha na execução do processo de
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C1 – Relacionados à falta de visibilidade do estado do sistema

D1
Um espaço de interação sincronizado deve conter interações básicas informando o estado da
função da aplicação.

D2
Um espaço de interação que recebe informações de uma função da aplicação deve conter inte-
rações básicas apresentando esses resultados.

D3
Um espaço de interação que compõe uma sequência, deve conter interações básicas informando
qual o passo atual e quantos restam.

D4
Um espaço de interação que aciona uma função da aplicação que resulta em alterações irrever-
síveis deve conter interações básicas solicitando confirmação.

C2 – Relacionados à falta de controle explícito do usuário

D5
Um espaço de interação sincronizado deve conter interações básicas que possibilitem o cance-
lamento da função da aplicação.

D6
Um espaço de interação decorrente de uma reação de fracasso deve conter interações básicas
que permitam ao usuário sair daquele estado indesejado.

D7
Um espaço de interação interno numa sequência deve conter interações básicas que permitam
ao usuário voltar ao espaço de interação anterior.

D8
Um espaço de interação que aciona uma função da aplicação que resulta em alterações irrever-
síveis deve conter interações básicas solicitando confirmação.

C3 – Relacionados à falta de consistência do diálogo

D9
Um espaço de interação deve conter apenas interações básicas relevantes ao contexto da funci-
onalidade controlada por ele.

D10
Um espaço de interação deve conter interações básicas associadas a expressões e conceitos
familiares ao usuário.

D11
Em um espaço de interação que possui uma interação básica que ativa umanavegação, esta
deve possuir nomenclatura correlata ao espaço de interação de destino.

C4 – Relacionados à falta de prevenção e recuperação de erros

D12
Em um espaço de interação decorrente de uma reação de fracasso devem existir interações
básicas que apresentem mensagens de erro de forma clara para o usuário.

D13
Um espaço de interação que exige tomada de decisão sobre caminhos alternativos deve conter
interações básicas que auxiliem o usuário nessa decisão.

D14
Quando passível de falha durante sua execução, uma função de aplicação deve possuir reações
de falha transitando para espaços de interação que tratem efetivamente oproblema.

Tabela 7.1: Resumo das diretrizes de inspeção para modelos ALaDIM.

cópia, não está designado um local onde o usuário possa receber alguma informação sobre o

problema, o que é antecipado com a violação deD14, no primeiro espaço de interação, pois a

função da aplicação associada a ele, pode falhar e não há reações de falha para nenhum espaço

de interação.

O segundo potencial problema está relacionadoà falta de controle explícito do usuário

(categoriaC2), isso porque, se o usuário, mesmo acompanhando o progressoda execução do

processo de cópia, julgar que vai demorar mais do que ele estádisposto a esperar, ele não poderá

cancelar o processo e terá obrigatoriamente que esperar atésua conclusão, o que é antecipado

com a violação deD5, no segundo espaço de interação.
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(a) Modelo de interação

Diretriz
Espaço de Interação

1 2
D1 – ✔

D2 – ✔

D3 – –
D4 ✔ –
D5 – ✘

D6 – –
D7 – –
D8 – –
D9 ✔ ✔

D10 ✔ ✔

D11 – –
D12 – –
D13 ✔ –
D14 ✘ –

(b) Lista de verificação

Figura 7.1: Exemplo de coleta de dados feita por um avaliadordurante a coleta de dados.

7.3 Experimento de validação do método

Com o objetivo de validar o método de inspeção ALaDIM, realizou-se um estudo experi-

mental, que consistiu na inspeção de um modelo ALaDIM, usando as diretrizes definidas na

seção7.2.3, visando a identificação de problemas de usabilidade. O modelo de interação utili-

zado resultou da engenharia reversa da interface usada pararealização de uma tarefa, na agência

virtual de um banco estatal brasileiro.

Os resultados das inspeções foram confrontados aos resultados de um teste de usabilidade

executado na referida interface, que serviram de gabarito,confirmando se determinado pro-

blema de usabilidade identificado durante a inspeção do modelo foi, de fato, experimentado

pelo usuário, durante o teste de usabilidade. A seguir, é apresentado ogabaritoe como seu deu

sua construção, bem como a definição, o planejamento, a execução, a operação, validação dos

dados e análise & interpretação do experimento, nos moldes da propostaWohlin et al. (2000),

para engenharia de software experimental.

7.3.1 Construção do gabarito

Como será definido na seção7.3.2, o experimento comparou os resultados da inspeção

em modelos ALaDIM, com problemas comprovadamente já experimentados pelos usuários,

durante o uso do sistema objeto de inspeção no experimento. Essegabarito resulta dos dados



7.3 Experimento de validação do método 90

de um teste de usabilidade previamente executado porCosta Neto, de Souza e Leite(2011),

cuja descrição e resultados são resumidos a seguir.

O teste envolveu cinco participantes, todos estudantes de pós-graduação e com uma média

de três anos de experiência no uso dos serviços do banco em questão. Cada sessão de teste

foi composta de duas fases. A primeira consistiu das orientações de como seriam realizados os

testes. A segunda consistiu da atuação do usuário no uso do sistema e respondendo às perguntas

realizadas pelos avaliadores durante a interação.

Considerando que, atualmente, a maioria dos bancos oferece serviços deinternet bankaos

seus clientes e que não é incomum reclamações de usuários queencontram algum tipo de di-

ficuldade em utilizar alguns desses serviços, no referido trabalho, o teste avaliou a tarefa de

adesão ao serviço de envio de mensagens SMS, oferecido pelaCaixa Econômica Federal, cujo

cenário é descrito a seguir.

O cenário começa quando um cliente, na página principal, seleciona a opção
Mensagem via celular - SMS, então o sistema lhe apresenta uma breve expli-
cação sobre o serviço e disponibiliza duas opções:Excluir e Incluir. O cliente
seleciona a opçãoIncluir, depois disso, o sistema lhe apresenta informações
mais detalhadas sobre o serviço e mais algumas opções, dentre elas a opção
de Continuar. SelecionandoContinuar, é apresentado ao cliente oTermo de
Adesãono qual ele tem a opção deConcordar. Após marcar essa intenção, o
sistema solicita os dados sobre o número do telefone que irá receber as mensa-
gens e a faixa de valores das transações e oferece ao cliente a opçãoCadastrar.
Após o usuário pressionar o botãoCadastrar, o sistema apresenta as informa-
ções sobre a adesão e solicita a senha da conta, o cliente informa a senha e
selecionaConfirmar, o sistema então informa ao cliente que a conta já está
cadastrada (COSTA NETO; DE SOUZA; LEITE, 2011, p. 128).

Como forma de identificar se o diálogo apresentado pelo sistema avaliado possibilitava

uma sequência clara de interações, sob o ponto de vista do usuário, foram elaboradas algumas

questões que foram aplicadas durante a interação. Estas questões tinham o objetivo de conhecer

o pensamento do usuário e eram solicitadas a cada página da interface apresentada durante a

observação do sistema em uso. São elas:

a) Você consegue identificar onde está? Porque?

b) O que você acha que pode/deve fazer agora? Porque?

c) O que você acha que o sistema vai fazer a partir dessas ações? Porque?

É importante ressaltar que as intervenções feitas pelos avaliadores foram realizadas de

forma a não interferir na experiência de uso dos participantes, ou seja, limitou-se apenas a
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ouvir e registrar as respostas dadas para cada questão. Desta forma, foi possível identificar

quais fatores ou problemas de usabilidade não permitiam ao usuário saber, através da interação,

qual o estado atual do sistema, as possíveis ações que ele podia executar e quais seriam os possí-

veis efeitos destas ações. Cada sessão de teste foi registrada em áudio, vídeo e formulários, que

foram usados para coletar as respostas dos usuários às questões acima. Estes registros foram

produzidos usando a ferramentaRecordMyDesktop1.

A partir da lista de problemas encontrados durante o teste deusabilidade, associou-se cada

problema encontrado a uma diretriz do método de inspeção, indicando que o problema teria

sido causado por sua violação, o que resultou na tabela7.2. Também foram indicadas as diretri-

zes que estavam em conformidade e quais não se aplicavam aos problemas encontrados. Esse

processo de associação, produziu a lista de verificação que foi usada na comparação com os

resultados das inspeções realizadas pelos participantes do experimento, feita na tabela7.4, da

apresentação da estatística descrita do experimento (seção 7.3.5).

7.3.2 Definição do experimento

De acordo comWohlin et al. (2000), é nesta fase que ocorre a concepção do experimento,

através da definição de quais objetos serão estudados, quaisos propósitos do estudo, quais

características dos objetos serão estudas, sob quais perspectivas os resultados serão interpreta-

dos e em qual ambiente o estudo irá ocorrer. Dessa forma, considerando o guia prático, pro-

posto porSolingen e Berghout(1999) para aplicação do método GQM (Goal/Question/Metric)

deBasili, Caldiera e Rombach(1994), são apresentados, a seguir, o objetivo, as questões e as

métricas deste experimento.

Objetivo

Considerando o esquema proposto porSolingen e Berghout(1999, p. 51), este estudo visa

analisaro método de inspeção de modelos ALaDIM, com o propósito decaracterizara sua ca-

pacidade de identificação antecipada de problemas de usabilidade, com respeito à suaeficácia,

em comparação à avaliação feita sobre o sistema em uso, do ponto de vista dosavaliadores de

usabilidade, no contexto dodesenvolvimento de sistemas interativos.

1Disponível em http://recordmydesktop.sourceforge.net
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# Descrição Local/Página Violação
1 O usuário não sabia em que ponto da tarefa estava.1 - Selecionar conta D3

2
O usuário se questiona se incluir é a mesma coisa
que aderir ao serviço.

1 - Selecionar conta D10

3
O usuário se questiona se já tivesse aderido e pos-
suísse um telefone registrado.

1 - Selecionar conta D13

4 O usuário não sabia em que ponto da tarefa estava.2 - Apresentação do serviço D3

5 O usuário não sabia em que ponto da tarefa estava.3 - Termo de adesão D3

6
O usuário pretende voltar à página anterior, mas o
sistema não permitiu.

3 - Termo de adesão D7

7
O participante é levado à página deSelecionar
conta(início do cenário) ao clicar no botãoDis-
cordo.

3 - Termo de adesão D11

8
O participante se confunde sobre que ponto da ta-
refa está de fato.

4 - Dados para adesão D3

9
O usuário pretende voltar à página anterior, mas o
sistema não permitiu.

4 - Dados para adesão D7

10
O participante é levado à página deSelecionar
conta (inicio do cenário) ao clicar no botãoRe-
tornar.

4 - Dados para adesão D11

11
O participante se confunde sobre que ponto da ta-
refa está de fato.

5 - Confirmação dos dados D3

12
O usuário pretende voltar à página anterior, mas o
sistema não permitiu.

5 - Confirmação dos dados D7

13
O participante é levado à página deSelecionar
conta(inicio do cenário) ao clicar no botãoCan-
celar.

5 - Confirmação dos dados D11

14
O usuário pretende voltar à página anterior, mas o
sistema não permitiu.

5 - Conta já cadastrada D7

15
O participante é levado à página deSelecionar
conta (inicio do cenário) ao clicar no botãoVol-
tar.

5 - Conta já cadastrada D11

Tabela 7.2: Problemas encontrados durante o teste de usabilidade.

Questões

Visando alcançar o objetivo estabelecido acima e considerando o método proposto por

Solingen e Berghout(1999), este experimento busca responder as seguintes questões:

Q1 A inspeção permitiu identificar os problemas apresentados no gabarito, isto é, que foram

encontrados em ambas as avaliações?

Q2 A inspeção identificou problemas que não estavam no gabarito, isto é, foram encontrados

apenas na inspeção?

Q3 A inspeção não identificou problemas apresentados no gabarito, isto é, que foram encon-
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trados apenas no teste de usabilidade?

Q4 O método de inspeção, usando o conjunto de diretrizes apresentado, foi considerado acei-

tável pelos participantes?

Métricas

Para responder às questões da seção7.3.2, é necessário estabelecer algumas métricas. Para

as três primeiras questões, o que se pretende medir, são os problemas identificados na inspe-

ção em comparação com os problemas encontrados no teste de usabilidade. Contudo, cada

problema encontrado no teste de usabilidade foi associado auma das diretrizes do método de

inspeção, produzindo um gabarito com uma lista de verificação das diretrizes violadas, em con-

formidade e não aplicadas, vide seção7.3.1.

Dessa forma, o que se precisa medir são os números de diretrizes em conformidade, vi-

oladas e não aplicadas do gabarito em comparação às listas deverificação preenchidas pelos

participantes durante as sessões de inspeção. Por isso, optou-se por fazer uso de uma matriz

de confusão (TAN; STEINBACH; KUMAR, 2005), apresentada na tabela7.3, onde as linhas

representam aclasse real(classificação das diretrizes feita durante as inspeções) eas colunas

representam aclasse predita(classificação das diretrizes no gabarito). Onde os valoresre-

presentam, respectivamente:1 – Conformidade,2 – Violação,3 – Não se aplica. Portanto,

empregou-se as seguintes métricas para as respectivas questões:

Q1 Esta questão foi medida pelo número de problemas identificados na inspeção e que cons-

tavam no gabarito do teste de usabilidade, isto é, onde as diretrizes foram violadas nas

duas situações, o que corresponde aos elementosf22 da matriz de confusão.

Q2 Esta questão foi medida pelo número de problemas identificados na inspeção mas não

constavam no gabarito do teste de usabilidade, isto é, onde as diretrizes estavam em con-

formidade ou não se aplicavam no teste de usabilidade, o que corresponde aos elementos

f21 e f23 da matriz de confusão.

Q3 Esta questão foi medida pelo número de problemas que constavam no gabarito do teste,

mas que não foram identificados na inspeção, isto é onde as diretrizes estavam em con-

formidade ou não se aplicavam na inspeção, o que correspondeaos elementosf12 e f32

da matriz de confusão.

Q4 Esta questão foi medida pela análise dos dados produzidos por uma adaptação do formu-

lário SUS, proposto porBrooke(1996).



7.3 Experimento de validação do método 94

Gabarito
✔ (1) ✘ (2) – (3)

Inspeção
✔ (1) f11 f12 f13

✘ (2) f21 f22 f23

– (3) f31 f32 f33

Tabela 7.3: Matriz de confusão, adaptada deTan, Steinbach e Kumar(2005, p. 169).

7.3.3 Planejamento

SegundoWohlin et al. (2000), esta fase é composta de sete atividades: a seleção do con-

texto, a formulação das hipóteses, a seleção de variáveis, aseleção dos participantes, o modelo

do experimento, a instrumentação e a avaliação de validade,que são apresentadas a seguir.

Seleção do contexto

Esta atividade visa caracterizar o contexto onde o experimento foi realizado. Segundo

Wohlin et al. (2000), esta caracterização deve cobrir as seguintes dimensões:

• Processo: o experimento não foi executado em um processo formal de desenvolvimento

de software, ou seja, foi executado em um processooff-line;

• Participantes: o experimento não foi executado por uma equipe de profissionais, mas por

uma equipe deestudantesda área de computação;

• Realidade: o experimento endereçou problemasreais, encontrados na agência virtual de

um banco;

• Generalidade: o experimento não pode ser generalizado se for válido apenas para o con-

textoespecíficodeste estudo.

Definição das hipóteses

O principal fundamento para análise estatística de um experimento é o teste de hipótese.

Para isso, uma ou mais hipóteses devem ser formuladas, deixando claro o que se pretende

avaliar no experimento. Buscando avaliar o grau de concordância entre as classificações das

diretrizes, feitas no gabarito (a partir da observação do sistema em uso) e nas inspeções (a partir

das maiores frequências relativas das inspeções), foi empregado oCoeficiente Kappa, proposto

por Cohen(1960) e definido pela equação7.1. Sendo que este experimento partiu da hipótese
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que há concordância entre a classificação das diretrizes no gabarito e nas inspeções. Dessa

forma, as seguintes hipóteses foram consideradas:

• Nula: não há concordância entre a classificação feita no teste e a classificação feita na

inspeção, ou sejaH0: k= 0.

• Alternativa: há alguma concordância entre a classificação feita no testee a classificação

feita na inspeção, ou seja,H1: k> 0

k=
po− pe

1− pe
(7.1)

sendo: po =
acertos

acertos+erros

pe =
n

∑
i=1

(pi1× pi2)

onde: acertos= soma dos elementos da diagonal principal da matriz de confusão

erros= soma dos elementos fora da diagonal principal da matriz de confusão

n= número de classes

i = número da classes (de 1 atén)

pi1 = proporção de ocorrência da classei nogabarito

pi2 = proporção de ocorrência da classei na inspeção

Seleção de variáveis

Nesta fase, foram selecionadas as variáveis dependentes e independentes, que representam,

respectivamente, as entradas e os resultados do processo deexperimentação. Neste experi-

mento, as variáveis definidas foram as seguintes:

• Independentes(entradas): o modelo de interação descrito em ALaDIM e a lista de verifi-

cação usados na inspeção e gabarito resultante do teste usado na comparação;

• Dependentes(resultados): as listas de verificações com as classificações das diretrizes

nas inspeções e o grau de concordância entre inspeção e gabarito na comparação;

Seleção dos participantes

A abordagem escolhida para a seleção dos participantes deste experimento é feita por con-

veniência, ou seja, foram selecionados alunos da disciplinaProjeto de Interface de Usuário, dos
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cursos de graduação emEngenharia de Softwaree Ciências da Computação, daUniversidade

Federal do Rio Grande do Norte.

Modelo do experimento

Apesar deste experimento procurar comparar o resultado dasinspeções com o resultado

previamente estabelecido, seu modelo experimental foi considerado do tipo “um fator com dois

tratamentos” (WOHLIN et al., 2000, p. 54), que foram definidos como entradas ou variáveis

independentes. Mesmo o resultado do primeiro tratamento (considerado aqui, o teste de usabi-

lidade) já ter sido produzido, buscou-se garantir os seguintes princípios:

• Aleatorização: Neste experimento, todos os participantes aplicaram o mesmo tratamento

(inspeção) sobre o mesmo objeto ao mesmo tempo, dessa maneira, não foi preciso alea-

torizar qualquer ordem na execução dos testes.

• Bloqueio: Neste experimento não foram identificados fatores que pudessem causar efeitos

indesejáveis, dadas as condições de execução dos testes. Contudo, diante da possibilidade

de não saber o quanto os participantes aprenderam ALaDIM, bem como o entendimento

das diretrizes, considerou-se eliminar dados que estivessem longe das médias, de cada

quesito, obtidas a partir de todos os participantes, como será visto na seção7.3.4.

• Balanceamento: Neste experimento, não houve a necessidade de se realizar obalancea-

mento, visto que os participantes tinham o mesmo perfil, receberem as mesmas informa-

ções sobre o método de inspeção e aplicaram o mesmo tratamento ao mesmo objeto e ao

mesmo tempo.

Instrumentação

Consiste da descrição dos instrumentos que foram usados durante a execução dos testes do

experimento. SegundoWohlin et al. (2000), os instrumentos são de três tipos: os objetos, as

guias e as medições. Neste experimento, o objeto foi o modelode interação, construído usando a

linguagem ALaDIM, para a mesma tarefa realizada durante o teste de usabilidade (seção7.3.1),

que é apresentado na figura7.2. Esse modelo foi produzido a partir das interfaces do sistema

avaliado durante o teste de usabilidade, através de engenharia reversa, nenhuma alteração foi

adicionada durante a reversa, justamente com o objetivo de não corrigir no modelo os problemas

já existentes na interface.
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Figura 7.2: Modelo de interação inspecionada durante o experimento.



7.3 Experimento de validação do método 98

Para guiar os participantes no experimento, os mesmos receberam treinamento na lingua-

gem ALaDIM, bem como esclarecimentos sobre o uso das diretrizes, visto que cada teste expe-

rimental (aplicação do tratamento ao objeto pelo participante) consistiu da atividade inspeção

do modelo ALaDIM. Além disso, para realização da inspeção, os participantes seguiram alista

de verificaçãocom as diretrizes.

As medições foram realizadas por meio da coleta de informações, durante as sessões de

teste experimental, a inspeção em si. Assim, os problemas deusabilidade identificados foram

medidos por meio daslistas de verificações, já o perfil dos participantes foi medido por meio do

questionário pré-teste, enquanto que a aceitação do métodofoi medida por meio de questionário

pós-teste, que consistiu de uma adaptação do formulário SUSproposto porBrooke(1996).

Avaliação da validade

Consiste em assegurar que os resultados produzidos pelo experimento sejam válidos, no

mínimo para a amostra da população que foi submetida aos testes. Como os resultados dos

testes de usabilidade foram usados como gabarito, assume-se a validade mínima do mesmo,

sobre sua amostra de participantes. Assim, considerando ostipos de validade definidos por

Wohlin et al. (2000), neste experimento, eles foram assim avaliados:

• Conclusão: Com a finalidade de se realizar conclusões válidas sobre o experimento, foi

usado oCoeficiente Kappa(seção7.3.3) para medir o grau de concordância entre as

classificações das diretrizes em ambas as avaliações. Para uma boa compreensão do grau

de concordância foram usadas as interpretações sugeridas por Landis e Koch(1977).

• Interna: Os participantes executaram suas inspeções, individualmente, para que nenhum

tivesse influência de outro.

• Construção: Por se tratar de um método de avaliação de usabilidade, foi usada a quan-

tidade de problemas encontrados, por ser um importante indicador de produtividade do

método. Além disso, foi usado o formulário SUS que possui seus próprios indicadores de

confiança das respostas coletadas. Como apontado no trabalhodeTullis e Stetson(2004),

ele apresentou o melhor percentual de conclusões corretas,sobre os demais estudados,

em amostras superiores a oito indivíduos.

• Externa: Apesar de não se pretender generalizar as conclusões desteexperimento, todos

os participantes selecionados possuíam o perfil adequado para aquele contexto, assim

como o ambiente e o tempo, necessários para sua execução, também foram adequados.
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7.3.4 Operação

Após definido e planejado, o experimento foi operacionalmente conduzido de maneira que

se pôde coletar os dados, posteriormente, analisados. SegundoWohlin et al. (2000), esta fase é

constituída dos passos de preparação, execução e validaçãodos dados.

Preparação

A todos os participantes foram dados esclarecimentos, sobre todos os aspectos éticos envol-

vidos na participação de cada um. Foram garantidos, o anonimato e a possibilidade de desistir

da participação a qualquer momento. Os questionários pré e pós-teste, bem como a lista de

verificação necessários à coleta dos dados foram disponibilizados a todos os participantes para

o preenchimentos dos mesmos.

Execução

Imediatamente antes da sessão de testes experimentais, o moderador expôs o que cada

participante deveria executar, explicando as diretrizes edemostrando um exemplo de como

preencher a lista de verificação, a partir de um modelo usado para esta finalidade. Durante toda

a sessão de inspeções, o moderador ficou à disposição para esclarecer dúvidas eventuais. A

coleta de dados foi feita pelo próprio participante atravésdo preenchimento dos questionários

pré e pós-teste e do preenchimento dolista de verificação.

Validação dos dados

A aplicação dos testes experimentais ocorreram em sala de aula com participação de deze-

nove participantes. A partir dos dados coletados, foram produzidas as médias de diretrizes em

conformidades, violadas e não aplicadas. Nesta fase percebeu-se que os dados de alguns parti-

cipantes encontravam-se distante dessas médias. Dessa forma, optou-se pelamédia truncada ou

podada, calculada a partir da remoção dos dados de dois participantes, um de cada extremo (as

maiores distâncias da média, para cima e para baixo), ficandopara análise os dados de dezessete

participantes. Em relação ao questionário pós-teste, doisparticipantes, por algum motivo não

identificado, não preencherem o formulário SUS, o que reduziu os dados sobre aceitação do

método para um total de quinze participantes.
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7.3.5 Análise e interpretação

Após a coleta e validação dos dados produzidos na fase de operação (seção7.3.4), estes

precisaram ser analisados e interpretados. Esta fase é constituída pelos passos de estatística

descritiva e teste de hipótese, apresentados a seguir.

Estatística descritiva

Aqui busca-se descrever e representar graficamente vários aspectos de interesse sobre os

dados. Entre os aspectos incluem-se medidas que indiquem, por exemplo, como alguma escala

está posicionada no conjunto de dados, bem como o quanto o conjunto de dados está con-

centrado ou espalhado. Dessa forma, pode-se obter algumas medidas de tendência central e

dispersão, como mediana, mínimos e máximos.

No que se refere ao quantitativo de diretrizes e suas classificações, apresentado na figura7.3,

foi possível observar as medidas para classificação das diretrizes nas classes conformidade,

violação e não se aplica foram, respectivamente, mediana de8, 4 e 1, com máximos de 11, 8 e

5 e mínimos de 5, 1 e 0.

Figura 7.3: Sumário da classificação das diretrizes durantea inspeção.

No que se refere à distribuição da classificação das diretrizes, representada na figura7.4,

foi possível observar que algumas diretrizes foram classificadas numa determinada classe por

mais de2/3 dos participantes, como é o caso da classe deConformidade. Enquanto outras, não

foram em determinada classe por nenhum dos participantes, como é o caso da classeNão se

aplica.

Vale ressaltar que a classificação de cada diretriz foi determinada pela classe com maior

frequência. Na tabela7.4, são apresentados os resultados de classificação feita no gabarito

e nas inspeções do modelo ALaDIM, sendo que esta foi determinada pela maior frequência

relativa, ou seja, a classificação que foi definida pela maioria dos avaliadores, acompanhada da
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Figura 7.4: Frequência de distribuição de avaliação das diretrizes.

respectiva frequência. Para caso de empate entre as maioresfrequências, o desempate seguiu

uma ordem de prioridade, estabelecida entre as classes, quefoi violaçãosobreconformidadee

conformidadesobrenão se aplica.

Com as listas de verificação com as classificações estabelecidas no gabarito (resultantes

do teste de usabilidade) e das classificações estabelecidasnas inspeções (resultantes das mai-

ores frequências), apresentadas na tabela7.4, procedeu-se a construção da matriz de confusão

(tabela7.5), sendo que nas linhas estão as classificações obtidas nas inspeções e nas colunas

as classificações preditas (gabarito) que foram obtidas durante o teste. A partir dos números

obtidos na matriz de confusão e dos problemas associados às diretrizes violadas (tabela7.2),

foram estabelecidas as métricas (seção7.3.2), com as quais foi possível responder às questões

(seção7.3.2) do experimento, conforme descrições a seguir.

A métrica associada à questãoQ1, que é o número de problemas identificados em ambas

avaliações. Considerando que astrês diretrizes classificadas como violadas tanto no gabarito

quanto na inspeção (elementosf22 da matriz de confusão) foramD7, D11 e D13 e que elas

estavam associadas anoveproblemas de usabilidade, é possível afirmar quesim, a inspeção

sobre modelos identificou problemas que foram também encontrados no teste de usabilidade.

A métrica associada à questãoQ2, que é o número de problemas identificados durante a ins-

peção, mas que não foram encontrados no teste. Considerando que a diretriz classificada como

conformidadeou não se aplicano gabarito mas foi classificada comoviolada pela inspeção

(elementosf21 e f23 da matriz de confusão) foiD8 e que ela não estava associada a nenhum dos

problemas presentes no teste de usabilidade, é possível afirmar quesim, a inspeção identificou,

erroneamente, problemas que não foram experimentados pelos usuários durante o teste.
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Diretriz Teste Inspeção Frequência
D1 – – 47,06%
D2 ✔ ✔ 76,47%
D3 ✘ ✔ 47,06%
D4 ✔ ✔ 52,94%
D5 – – 41,18%
D6 – ✔ 88,24%
D7 ✘ ✘ 47,06%
D8 – ✘ 47,06%
D9 ✔ ✔ 82,35%
D10 ✘ ✔ 82,35%
D11 ✘ ✘ 47,06%
D12 ✔ ✔ 94,12%
D13 ✘ ✘ 47,06%
D14 ✔ ✔ 76,47%

Tabela 7.4: Classificação das diretrizes no teste e na inspeção.

Gabarito
✔ (1) ✘ (2) – (3)

Inspeção
✔ (1) 5 2 1
✘ (2) 0 3 1
– (3) 0 0 2

Tabela 7.5: Matriz de confusão para avaliação final do experimento.

A métrica associada à questãoQ3, que é o número de problemas que foram encontrados

no teste, mas que não foram identificados na inspeção. Considerando que asduasdiretrizes

classificadas como violadas no gabarito, mas que foram classificadas como conformidade ou

não se aplica na inspeção (elementosf12 e f32 da matriz de confusão) foramD3 e D10 e que

elas estavam associadas aseisproblemas de usabilidade, é possível afirmar quesim, a inspeção

de modelos não identificou problemas que foram encontrados durante o teste.

Para responder a questãoQ4, verificou-se o grau de aceitação medido pelo formulário SUS.

Brooke(1996, p.192) apresenta o procedimento para se calcular o grau de aceitação usando o

questionário. Os valores obtidos para cada participante são apresentados na figura7.5. Onde,

os dados foram sumarizados com o mínimo de 45, máximo de 82,5 emediana de 68,75. Con-

siderando que o grau de aceitação médio foi de 66,88 e, também, considerando o trabalho

deBangor, Kortum e Miller(2009, p. 118), pode-se concluir que o grau de aceitação médio foi

considerado satisfatório por ficar entreOK (50,9) eGood(71,4).
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# Idade Sexo Grau (SUS)
p1 24 Masculino 77,50
p2 19 Feminino 72,50
p3 21 Masculino 82,50
p4 19 Masculino 57,50
p5 20 Masculino 67,50
p6 23 Masculino 77,50
p7 21 Feminino 75,00
p8 20 Masculino 60,00
p9 20 Masculino 70,00
p10 20 Masculino 45,00
p11 28 Masculino 62,50
p12 19 Masculino 55,00
p13 21 Masculino 67,50
p14 18 Feminino 55,00
p15 23 Masculino 72,50

(a) Valores do grau de aceitação (b) Sumário dos graus de aceitação

Figura 7.5: Resultados do questionário pós-teste (formulário SUS).

Teste estatístico ou teste de hipótese

Considerando que ahipótese nulaé que não haja concordância entre as classificações feitas

no gabarito e aquelas obtidas na inspeção (H0 : k = 0), logo a hipótese depende do valor dek,

sendo portanto, realizado primeiramente o cálculo do coeficiente em questão, cuja fórmula de

cálculo foi dada pela equação7.1, apresentada na seção7.3.3. Assim, seguem os cálculos dos

elementos que compõem o índice:

po =
acertos

acertos+erros
=

10
10+4

= 0,7143

pe =
n

∑
i=1

(pi1× pi2) =

(

5
14

×

8
14

)

+

(

5
14

×

4
14

)

+

(

4
14

×

2
14

)

= 0,3469

k=
po− pe

1− pe
=

0,7143−0,3469
1−0,3469

= 0,5625

O valor do coeficiente é imprescindível para validação dos resultados do experimento. Con-

tudo, é importante entender se o valor do coeficiente obtido significa uma boa concordância ou

não. Para isso,Landis e Koch(1977) propõem uma classificação desse valor, atribuindo-lhe

interpretações mais descritivas para cinco intervalos, como pode ser observado na tabela7.6.
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Valor de k Concordância
< 0,00 Insignificante

0,00−0,20 Leve
0,21−0,40 Razoável
0,41−0,60 Moderada
0,61−0,80 Substancial
0,81−1,00 Quase perfeita

Tabela 7.6: Interpretações para o valor dek (LANDIS; KOCH, 1977, p. 165).

A partir do valor dek, procedeu-se aplicação do teste estatístico, que foi oteste mono-

caudal à direita, cujos resultados são apresentados na tabela7.7. Considerando que o valor de

k, obtido, foi 0,5625 e que o valor de P foi de 0,0020 (P< 0,05), com intervalo de confiança

(95%) entre 0,2001 e 0,9249, o teste estatístico permitiu que a hipótese nula fosserejeitada.

Coeficiente Kappa 0,5625
z 2,8876
P 0,0019
Intervalo de confiança
(95%)α = 0,05

sup: 0,9249
inf: 0,2001

Tabela 7.7: Resultado do teste estatístico.

7.4 Considerações sobre o experimento

O experimento consistiu da realização da inspeção de um modelo ALaDIM, usando as dire-

trizes do método e com o objetivo de apontar potenciais problemas de usabilidade presentes no

processo interativo. O modelo utilizado representa um cenário de uso de um sistema existente.

Os resultados desta etapa foram confrontados aos resultados de um teste de usabilidade execu-

tado na interface do mesmo sistema, que serviram degabarito. Vale ressaltar que as violações,

classificadas durante as inspeções, ocorreram nos respectivos espaços de interações associados

às telas da interface, onde os problemas foram identificadosdurante a observação do sistema.

Após isso, uma análise estatística permitiu verificar se os problemas de usabilidade identificados

durante as inspeções do modelo foram também identificados nos testes com usuários.

Após análise dos resultados, obtidos com as avaliações, pôde-se perceber que o método de

inspeção mostrou-se satisfatório, pois o valor doCoeficiente Kappa(COHEN, 1960), utilizado

para medir o grau de concordância (entre as classificações) foi k = 0,5625, o que caracteriza

uma concordânciamoderada, conforme a classificação deLandis e Koch(1977), apresentada na
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tabela7.6. No que se refere ao grau de aceitação do método, o resultado também foi modesto,

pois a média do grau de aceitação, calculada a partir das avaliações dos participantes, foi 66,88,

o que significou um grau moderado, por estar situado entreOK (50,9) eGood(71,4), de acordo

com as escalas propostas porBangor, Kortum e Miller(2009, p. 118).

Portanto, com este experimento foi possível constatar que ométodo de inspeção ALaDIM

possibilitou a descoberta de problemas de usabilidade, ainda em fase de design, o que pode

reduzir o impacto de grandes mudanças no código da aplicaçãosó nas fases de teste de interface

e aceitação, como demostrado porFolmer (2004). Contudo, como toda avaliação formativa,

os avaliadores apenas atuam como potenciais usuários e a inspeção resulta, na verdade, em

potenciais problemas de usabilidade, que seriam constatados durante a interação.
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8 Considerações finais

Como visto no capítulo1, um dos grandes desafios ao se desenvolver sistemas interativos

é fazer com que seus usuários possam utilizá-los de maneira eficaz, eficiente e prazerosa. Para

Norman(1986), isso passa pela consistência entre o modelo conceitual criado na mente do

usuário e aquele idealizado pelo designer durante a concepção do sistema. Nesta proposta

considerou-se que, durante o desenvolvimento de um sistemainterativo, o designer precisa,

conceber o modelo de interação de maneira que ele possa explicitar, para os desenvolvedores,o

queo sistema irá permitir ao usuário fazer ecomoeste deverá agir para usufruir do sistema.

Este trabalho considerou ainda que esses desafios demandam algum tipo de suporte ferra-

mental capaz de auxiliar o designer na tarefa de concepção, representação e avaliação do modelo

de interação. Além disso, podem auxiliar nesses desafios, umprocesso de avaliação dos referi-

dos modelos, de maneira que seja possível a identificação, ainda nos modelos, de problemas de

usabilidades que poderiam ser codificados na interface e quesó seriam identificados nas fases

finais do desenvolvimento.

Isto posto, este trabalho apresentou a linguagem ALaDIM para concepção, representação

e avaliação do modelo de interação, sob esta perspectiva de que o designer necessita explicitar

aos desenvolvedoreso queo usuário pode fazer ecomodeve agir para fazer eficaz e efetivo

uso da aplicação (capítulo4); o editor ALaDIM para edição destes modelos sob a forma de

diagramas e integrado aoEclipse Modeling(capítulo5); a análise sobre as dimensões cogni-

tivas de ALaDIM, isto é, linguagem e editor (capítulo6); o método inspeção ALaDIM para a

identificação antecipada de problemas de usabilidade, demostrando sua aplicabilidade através

de um experimento (capítulo7). E, finalmente, neste capítulo, são apresentadas as principais

contribuições deste trabalho e algumas questões e/ou limitações, que podem ser endereçadas

em trabalhos futuros, conforme as seções a seguir.
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8.1 Principais contribuições

Como visto na introdução (capítulo1), este trabalho teve como principal objetivo, o desen-

volvimento de uma linguagem de modelagem da interação que atendesse os seguintes requisi-

tos: modelar a interação como um processo deaçõese reações,estar consoante com algum

padrão de desenvolvimento dirigido por modelose possibilitar a avaliação formativa da usa-

bilidade. Portanto, as principais contribuições deste trabalho sãoa linguagem e o editor para

construção de modelos ALaDIM que auxiliam designers e desenvolvedores a descreverem suas

soluções utilizando um modelo semi-formal (processável),e o método de inspeção que utiliza o

modelo de interação para identificar problemas de usabilidade que podem afetar o usuário final.

A linguagem ALaDIM favorece uma integração entre os profissionais de IHC e ES, por

possibilitar que o designer explicite, para os engenheirosde software, o modelo de interação

da aplicação, através de um conjunto de elementos capaz de representaro queo usuário pode

realizar ecomoagir, usando o sistema. Outras duas características da linguagem também con-

tribuem para este aspecto, os níveis de abstração de seus conceitos e o de formalismo de sua

especificação.

O nível de abstração adotado pela linguagem, que não é tão extremo quanto os cenários

e os protótipos, beneficia o designer no processo comunicativo com o restante da equipe, por

explicitar quais as funcionalidades devem ser implementadas (o que) e quais as informações são

consumidas e produzidas pelo sistema (como) ao executar essas funcionalidades.

Sua especificação é baseada em padrões da OMG, onde os padrõesMOF e OCL foram

utilizados para construir, respectivamente, o metamodeloe as restrições da linguagem. Esta

adoção de padrões da OMG torna a linguagem processável (semi-formal) por qualquer ferra-

menta ou tecnologia que suporte esses padrões, como validadores por exemplo, o que beneficia

os desenvolvedores, por serem familiarizados com estes padrões. Dentro da abordagem MDA,

o nível de abstração e o formalismo da especificação usando ospadrões citados irão propiciar

transformações automatizadas dos modelos ALaDIM para os demais níveis de abstração, pos-

sibilitando inclusive o refinamento e até a produção de código, através do desenvolvimento de

ferramentas para essas transformações e outras atividadesde processamento.

O editor ALaDIM é a ferramenta usada pelo designer para conceber, representar e avaliar

seus modelos de interação, através da construção de diagramas no estilodrag-and-drop. Inte-

grado aoEclipse Modeling, ele agrega todas as facilidades oferecidas por esta plataforma, prin-

cipalmente aquelas destinadas ao desenvolvimento dirigido por modelos que seguem o padrão

MDA. Foi usado oEcore, implementação de um subconjunto do MOF, para criar o metamodelo
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ALaDIM, ou seja, a especificação da linguagem.

Considerando estes aspectos, foram desenvolvidospluginsintegrados aoEclipse Modeling,

que permitem a criação, manipulação e validação sintática dos modelos sob a forma de di-

agramas. Isso também possibilita o desenvolvimento de outros pluginsque permitam outras

atividades da abordagem MDA, como as transformações entre os demais níveis de abstração,

isto é, a expansão da ferramenta, através da adição de novas funcionalidades ao editor ALaDIM.

Em relação à linguagem e ao editor apresentados, uma importante contribuição deste tra-

balho, foi a realização da análise das dimensões cognitivasde ALaDIM, empregando o CDN.

Nesta análise, foi possível discutir sobre características (dimensões cognitivas) que contribuem

para fortalecer e enfraquecer todo o sistema notacional, isto é, a notação (linguagem) e o am-

biente (editor), o que possibilitou uma reflexão sobre em quais aspectos ALaDIM pode ser,

prioritariamente, melhorada.

O método de inspeção ALaDIM contribui com o desenvolvimentode sistemas interativos ao

permitir a avaliação formativa de usabilidade, através da inspeção desses modelos. Utilizando

um conjunto de quatorze diretrizes, associadas a quatro categorias de problemas de usabilidade,

que aplicadas por meio de uma lista de checagem, durante a fase decoleta de dados, o método

foi eficaz na detecção dos problemas que pertencem às classesendereçadas pelas diretrizes.

Em relação ao método de inspeção, a realização de um experimento para a validação do

mesmo foi outra importante contribuição deste trabalho. Noreferido experimento, foi possível

demostrar, com significância estatística, que os tipos de problemas associados às diretrizes, que

foram identificados durante a aplicação do método de inspeção, foram experimentados pelos

usuários durante o uso do sistema, em seções de testes de usabilidade realizados sobre o mesmo.

8.2 Limitações e trabalhos futuros

Apesar das contribuições apresentadas na seção anterior, algumas questões e/ou limitações

foram levantadas durante as pesquisas envolvidas na realização deste trabalho, de maneira que

estas podem ser endereçadas em trabalhos futuros decorrentes deste.

Em relação ao sistema notacional (linguagem e ambiente), a análise das suas dimensões

cognitivas permitiu perceber que algumas característicasde ALaDIM têm significantes contri-

buições para o seu enfraquecimento, dentre elas: a expressividade de alguns tipos de transições;

as dependências ocultas, propensão a erros e operações mentais difíceis das condições para in-

terações básicas e operadores, bem como o uso de delimitadores nas informações manipuladas
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pelas interações básicas. Isto possibilita a realização detrabalhos no sentido de se avaliar o uso

de novos elementos notacionais, buscando-se diminuir estes aspectos negativos.

No que se refere ao editor, uma limitação é que os elementos dointerior dos espaços de inte-

ração, apesar de serem textuais, não são textualmente editáveis, ao invés disso, estes elementos

são completamente manipuláveis no estilodrag-and-drop, o que favorece novos usuários, mas

pode não favorecer usuários mais experientes. Outra limitação é que os espaços de interações

referenciados não são fisicamente ligados aos diagramas onde estes são definidos, isso possibi-

litaria o acesso imediato pelo editor com um simples clique do usuário.

Dessa forma, alguns trabalhos poderiam apresentar melhorias, como: (a) possibilitar tanto a

edição textual quantodrag-and-dropdas interações básicas e operadores; (b) permitir a ligação

física dos elementos do diagrama ALaDIM a outros artefatos,como por exemplo, a ligação das

funções da aplicação a componentes ou classes, em diagramasUML. Além disso, com o uso do

EMF, novos trabalhos podem desenvolver transformações de modelos ALaDIM para os demais

níveis de abstração, até a produção de código.

No que se refere ao método de inspeção, algumas limitações, como já citadas, são o número

limitado de diretrizes e, consequentemente, das classes deproblemas endereçados. Apesar do

método permitir a identificação dos problemas, alguns equívocos aconteceram no experimento,

mas não foi possível determinar se isso foi devido a erros na interpretação das diretrizes e/ou

dos modelos. Por isso, futuros trabalhos podem endereçar a ampliação do conjunto de diretrizes

e das classes de problemas que poderão ser identificados ainda em fase de design, bem como a

realização de novos experimentos que busquem avaliar o graude precisão dessas diretrizes e se

o método de inspeção favorece o processo comunicativo do designer.
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