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Resumo 

Este relatório apresenta a execução de um mapeamento sistemático sobre tecnologias que 

podem ser empregadas para projetar e/ou avaliar a usabilidade nos estágios iniciais do processo de 

desenvolvimento de software. O planejamento do mapeamento em detalhes é apresentado, assim 

como os critérios de inclusão e exclusão, as fontes de informação utilizadas, a listagem de artigos 

encontrados de acordo com os critérios definidos no protocolo do mapeamento e os dados 

completos da extração de dados são descritos neste relatório. Além disso, uma análise dos artigos 

resultantes é realizada. Portanto, neste relatório ocorre a documentação do processo de 

mapeamento servindo de fonte de referência para artigos que tratem da análise dos achados nesta 

revisão de literatura. 

1 Introdução 

Há a necessidade de possibilitar um bom nível de usabilidade das aplicações nas fases 

iniciais do processo de desenvolvimento, a chamada “Early Usability” (Molina e Toval, 

2009). Fernandez et al. (2011) afirmam que se problemas de usabilidade são 

encontrados mais cedo (fases iniciais), a qualidade das aplicações pode ser melhorada, 

poupando recursos na fase de implementação. Porém, a qualidade dos modelos de 

análise e projeto tem sido frequentemente avaliada de maneira ad hoc, fazendo-se 

necessário pesquisar novas tecnologias que são usadas para avaliar a usabilidade desde 

as etapas iniciais de análise e projeto de um novo software. Estas novas técnicas devem 

estar integradas ao processo de desenvolvimento, de forma que possam ser aplicadas 

pelos próprios engenheiros de software. Estas novas técnicas permitiriam maior 

qualidade de interação das aplicações. 

 Este relatório técnico descreve a execução de um mapeamento sistemático sobre 

tecnologias que projetam e/ou avaliam a usabilidade nos estágios iniciais do processo de 

desenvolvimento de software, permitindo a identificação de um maior número de 

problemas de usabilidade com um esforço reduzido, se comparado a uma abordagem 

convencional. Com este relatório a autora busca documentar umas das primeiras 

atividades desenvolvidas em sua pesquisa de doutorado, apresentando os trabalhos 

relacionados com a sua pesquisa encontrados por meio de uma abordagem sistemática 

em cinco bibliotecas digitais da área de informática. 



 

Um mapeamento sistemático é uma forma de identificar, avaliar e interpretar 

todas as pesquisas disponíveis relevantes para uma questão de pesquisa particular. 

Umas das razões para a realização de revisões sistemáticas é que esta resume as 

evidências existentes em relação a um tratamento ou tecnologia [Kitchenham e 

Charters, 2007]. Estudos confirmam que a utilização do mapeamento sistemático da 

literatura auxilia estudantes de graduação e pós-graduação a formar uma base de 

conhecimento necessária para o bom andamento de suas pesquisas [Kitchenham et al., 

2010] [Oates e Capper, 2009]. Além disso, trabalhos anteriores demonstram que há a 

necessidade para uma identificação mais sistemática de quais métodos de avaliação de 

usabilidade tem sido com sucesso [Fernandez et al., 2011]. 

Desse modo, o presente relatório apresenta a aplicação de uma revisão da 

literatura e se encontra estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o protocolo 

utilizado pelo mapeamento sistemático; a Seção 3 a lista de artigos encontrados; a Seção 

4 apresenta a extração de dados; a Seção 5 apresenta a quantidade de artigos 

selecionados após a condução do MSL; a Seção 6 apresenta os agradecimentos, por 

último, a Seção 7 apresenta as conclusões. 

2 Protocolo do Mapeamento 

Um protocolo de mapeamento especifica os métodos que serão usados para realizar um 

mapeamento sistemático específico e este diminui a possibilidade de viés do 

pesquisador [Kitchenham e Charters, 2007]. O protocolo desse mapeamento foi baseado 

no guideline apresentado em [Kitchenham e Charters, 2007]. 

2.1 Objetivo 

A descrição do objetivo conforme o paradigma GQM (Goal-Question-Metric) [Basili et 

al, 1988], pode ser observada na Tabela 1: 

 
Tabela 1. Objetivo segundo Paradigma GQM. 

Analisar estágios iniciais de projetos de desenvolvimento de software 

Com o propósito de  caracterizar 

Em relação a tecnologias de IHC e ES que apoiam a criação/avaliação de usabilidade 

Do ponto de vista dos pesquisadores de IHC e ES 

No contexto fontes primárias disponíveis no mecanismo de busca da ACM e SCOPUS 

2.2 Questão de Pesquisa 

A questão de pesquisa principal investigada neste mapeamento é a seguinte: “Quais 

tecnologias tem sido usadas durante a criação e/ou avaliação de modelos nos estágios 

iniciais do processo de desenvolvimento visando a usabilidade da aplicação final?”. 

Além desta questão de pesquisa, foram definidas sub-questões, para responder 

questionamentos específicos sobre a aplicabilidade de cada tecnologia, apresentadas na 

Tabela 2.  

 



 

Tabela 2. Sub-questões de pesquisa. 

SQ1. Estágio do processo de 

desenvolvimento 

Investigar os estágios iniciais do processo de desenvolvimento em 

que as tecnologias podem ser usadas 

SQ2. Área de pesquisa Investigar se as tecnologias propostas são da área de IHC e/ou ES 

SQ3. Tipo de tecnologia Descobrir se a tecnologia de usabilidade avalia ou cria um modelo  

SQ4.1 Tipo de tecnologia de 

avaliação de usabilidade 

Descobrir quais são os tipos de Tecnologias de Avalição de 

Usabilidade 

SQ4. Modelos em que as 

tecnologias são aplicadas 

Investigar os modelos em que as tecnologias são aplicadas 

SQ5. Tipo de contribuição Descobrir a principal contribuição das fontes primárias da tecnologia 

SQ6. Apoio Ferramental Investigar quais tecnologias necessitam de apoio ferramental  

SQ7. Estudos experimentais Descobrir quais tecnologias têm sido experimentalmente avaliadas 

SQ7.1 Tipo de estudo 

experimental 

Descobrir quais são os tipos de estudos experimentais realizados com 

as tecnologias 

SQ7.2 Ambiente de avaliação 
Investigar quais tecnologias têm sido validadas em ambientes 

acadêmicos e/ou industrial  

SQ7.3 Tipo de análise 
Descobrir quais tecnologias têm sido analisadas de maneira 

quantitativa e/ou qualitativa  

SQ8. Contexto de aplicação 
Descobrir quais tecnologias identificadas são específicas ou 

genéricas 

SQ1. Estágio do processo de 

desenvolvimento 

Investigar os estágios iniciais do processo de desenvolvimento em 

que as tecnologias podem ser usadas 

 

Estas Sub-questões de pesquisa permitiram: categorizar e resumir os 

conhecimentos atuais sobre “Early Usability”; identificar lacunas na pesquisa atual para 

sugerir áreas para investigação futura e fornecer conhecimentos úteis para os 

profissionais de usabilidade. 

2.3 Estratégia utilizada para pesquisa dos estudos primários 

Nesta seção serão descritos: o escopo da pesquisa, o idioma considerado, os termos 

utilizados, a string de busca e os critérios de seleção de artigos e os procedimentos a 

serem adotados no mapeamento. 

2.3.1 Escopo da Pesquisa 

A pesquisa foi feita a partir de duas bibliotecas digitais através de seus mecanismos de 

busca avançada. A Tabela 3 mostra as fontes consideradas no escopo desta pesquisa. 

 
Tabela 3. Fontes utilizadas. 

Nome da Fonte Link Tipo de Pesquisa 

ACM Digital Library http://portal.acm.org/dl.cfm Máquina de Busca 

Scopus http://www.scopus.com/home.url Máquina de Busca 



 

2.3.2 Idioma dos Artigos 

Os idiomas escolhidos foram o Inglês e Português. Inglês, pois é o idioma adotado pela 

grande maioria das conferencias e periódicos internacionais relacionados com tema de 

pesquisa e por ser o idioma utilizado pela maioria das editoras relacionadas com o tema, 

listadas no Portal de Periódicos da CAPES. E português por ser a língua nativa da 

pesquisadora. 

2.3.3 Termos utilizados na pesquisa (palavras-chave) 

Com a finalidade de melhorar e estruturar a busca nas bibliotecas digitais selecionadas 

foi utilizado neste mapeamento sistemático o PICOC (Population, Intervention, 

Comparison, Outcome e Context) [Kitchenham e Charters, 2007].  

 Population (P): estágios iniciais do processo de desenvolvimento. 

 Intervention (I): tecnologias de IHC e ES empregadas em estágios iniciais do 

processo de desenvolvimento. 

 Comparison (C): Não se aplica, pois, o objetivo não é fazer uma comparação 

entre tecnologias, mas caracterizá-las. 

 Outcome (O): melhorias da aplicação através dos modelos desenvolvidos através 

do uso de tecnologias que criam/avaliam usabilidade. 

 Context (C): Não se aplica, pois, como não há comparação, não é necessário 

determinar um contexto. 

Na  Tabela 4 são mostrados os termos e a string de busca em inglês e na Tabela 5 

são mostrados os termos e a string de busca em português utilizados na pesquisa. Os 

termos estão agrupados em três partes: a primeira parte representa a população, ou seja, 

a(s) fase(s) do processo de desenvolvimento em que a tecnologia será abordada; a 

segunda representa a intervenção: o que se planeja encontrar; e a terceira representa os 

resultados: o que se deseja melhorar, avaliar ou projetar.  

Tabela 4. Termos e String de busca em inglês 

String de busca em inglês 

População ("design phase" OR "analysis phase" OR "early stage*" OR "early phase*" 

OR "early usability") 

AND 

Intervenção ("tool" OR "framework" OR "technique" OR "method" OR "model" OR 

"process" OR "guideline" OR "pattern" OR "metric" OR "approach*" OR 

"inspection" OR "principle" OR "aspect" OR "requirement" OR "feature 

elicitation" OR "feature specification" OR "feature requirements" OR 

"scenario" OR "engineering perspective" OR "oriented engineering process" 

OR "requirements engineering" OR "heuristic" OR "functionalit*") 

AND 

Resultados ("usability design" OR "usability evaluation" OR "usability assessment" OR 

"usability improvement" OR "usability assurance") 

 

Tabela 5. Termos e String de busca em português 

String de busca em português 

População ("fase de projeto" OR "fase de análise" OR "estágio* inicia*" OR "fase* 

inicia*" OR "usabilidade cedo") 

AND 

Intervenção ("ferramenta" OR "framework" OR "técnica" OR "método" OR "modelo" OR 

"processo" OR "diretrizes" OR "padrão" OR "métrica" OR "abordagem" OR 

"inspeção" OR "princípio" OR "aspectos" OR "requisitos" OR "elicitação de 

características" OR "especificações de características" OR "requisitos de 

características" OR "cenário" OR "perspectiva de engenharia" OR "processo 

de engenharia" OR "engenharia de requisitos" OR "heurísticas" OR 

"funcionalidades") 

AND 

Resultados ("projeto de usabilidade" OR "avaliação de usabilidade" OR "melhoria de 

usabilidade" OR "garantia de usabilidade") 

 



 

2.4 Critérios de Seleção de Artigos e Procedimentos 

Cada artigo identificado neste MSL foi avaliado independentemente por dois 

pesquisadores que decidiram se este deveria ou não ser incluído considerando seu título 

e resumo. As discrepâncias na seleção foram resolvidas por consenso entre os dois 

pesquisadores após a análise de todo o artigo. Antes do processo de seleção, os 

pesquisadores discutiram e obtiveram um entendimento consistente dos critérios de 

inclusão e exclusão, listados a seguir. 

2.4.1 Critérios para Inclusão de Artigos 

Como critérios de Inclusão, temos: 

CI1. Publicações que apresentam tecnologias que projetam e/ou avaliam a 

usabilidade nos estágios iniciais do processo de desenvolvimento de software;  

CI2. Publicações onde são apresentadas ferramentas que apoiam tecnologias que 

projetam e/ou avaliam a usabilidade nos estágios iniciais; 

CI3. Publicações onde são descritos estudos experimentais de tecnologias que 

projetam e/ou avaliam a usabilidade nos estágios iniciais; 

CI4. Publicações que discutam aspectos relacionados a tecnologias que projetam 

e/ou avaliam a usabilidade nos estágios iniciais. 

2.4.2 Critérios para Exclusão de Artigos 

Como critérios de Exclusão, temos:  

CE1. Não foram selecionadas publicações que não atendam aos critérios acima;  

CE2. Não foram selecionadas publicações que não têm disponibilidade de 

conteúdo para leitura e análise dos dados (especialmente em casos, onde os estudos são 

pagos ou não disponibilizados pelas máquinas de buscas). 

CE3. Não foram selecionadas publicações que possuem linguagem diferente de 

Inglês e Português. 

2.4.3 Processo de Seleção Preliminar (1° Filtro) 

Dois pesquisadores avaliaram o título e o resumo de cada artigo de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão e os artigos selecionados que estariam dentro do escopo 

da questão de pesquisa. Os pesquisadores mantinham qualquer artigo para a próxima 

etapa do processo de seleção se não conseguiam decidir se incluí-lo ou descartá-lo com 

base apenas em seu título e resumo. A confiabilidade da inclusão de um artigo 

candidato neste estudo de mapeamento sistemático foi avaliada pela aplicação do Fleiss’ 

Kappa (FLEISS, 1981). Kappa é uma medida estatística para avaliar a confiabilidade de 

concordância entre um número fixo de avaliadores na classificação de itens. Esta 

medida é pontuada como: não existe concordância (<0), concordância mínima (0 – 

0,20), concordância razoável (0,21 – 0,40), concordância moderada (0,41 – 0,60), 

concordância substancial (0,61 – 0,80) e concordância quase perfeita (0,81 - 1). Os dois 

pesquisadores envolvidos no mapeamento classificaram de forma independente uma 

amostra aleatória de 255 artigos no primeiro filtro. O Kappa obtido foi 0,614. Ele indica 

um nível substancial de concordância entre avaliadores (FLEISS, 1981). 

 

 

 



 

2.4.4 Processo de Seleção Final (2° Filtro) 

Como a estratégia de leitura de somente duas informações (título e abstract) não é 

suficiente para identificar se o estudo é realmente relevante, torna-se necessário realizar 

a leitura completa dos artigos que restaram do 1° filtro. Dessa forma, no segundo filtro, 

os pesquisadores realizaram uma leitura completa dos artigos selecionados do primeiro 

filtro. Os pesquisadores usaram os critérios de seleção para julgar se os artigos devem 

ser finalmente incluídos ou não. Os resultados foram verificados, e qualquer desacordo 

entre os pesquisadores foi discutido e resolvido. 

2.5 Definição de estratégia de extração de dados 

A estratégia de extração de dados empregada neste mapeamento foi baseada em 

fornecer o conjunto de possíveis respostas para cada sub-questão de pesquisa definida 

anteriormente. Esta estratégia assegura a aplicação dos mesmos critérios de extração de 

dados para todos os artigos selecionados e facilita a sua classificação. Os dados 

extraídos foram registados em um documento para posterior análise e síntese. As 

possíveis respostas a cada sub-questão de pesquisa são explicadas em mais detalhes a 

seguir. 

Sobre a SQ1 (Estágios do processo de desenvolvimento), a tecnologia pode ser 

usada em um dos seguintes estágios do processo de desenvolvimento: 

a) Análise: a tecnologia é usada para avaliar ou projetar modelos que são 

especificações de alto nível do software (por exemplo, modelos de tarefas). 

b) Projeto: a tecnologia é usada para avaliar ou projetar modelos criados em tempo 

de projeto e antes da codificação (por exemplo, modelos de navegação). 

c) Ambos: se a tecnologia é utilizada em modelos de análise e de projeto. 

Sobre a SQ2 (Área de Pesquisa), a tecnologia pode ser classificada em uma das 

seguintes áreas de pesquisa: 

a) IHC: se a tecnologia de usabilidade é do campo de IHC. 

b) ES: se a tecnologia de usabilidade é do campo de ES. 

c) Ambas: se a tecnologia de usabilidade integra interesses das áreas de IHC e ES. 

Na SQ3 (Tipo de tecnologia), a tecnologia pode ser categorizada nos seguintes 

tipos: 

a) Avaliação de Usabilidade: se a tecnologia avalia um modelo do estágio inicial 

do processo de desenvolvimento visando a usabilidade da aplicação final. 

b) Projeto de Usabilidade: se a tecnologia projeta um modelo do estágio inicial 

visando a usabilidade da aplicação final. 

Dentro da SQ3, há uma sub-questão chamada SQ3.1 (Tipo da tecnologia de 

avaliação de usabilidade). Sobre a SQ3.1, as tecnologias de avaliação da usabilidade 

foram classificadas com base na taxonomia proposta por Ivory e Hearst (2001). A 

tecnologia pode ser categorizada em um ou mais dos seguintes tipos: 

a) Teste: se a tecnologia necessita de um avaliador observando os participantes 

interagindo com um modelo para determinar problemas de usabilidade (por 

exemplo, protocolo de Think Aloud, teste de usuário, método Wizard of Oz). 

b) Inspeção: se envolve um avaliador especialista usando um conjunto de critérios 

para identificar possíveis problemas de usabilidade representados em modelos 

(por exemplo, Método Inspector, walkthroughs, checklist). 

c) Investigação: se a tecnologia necessita de um método de coleta de dados 

pessoais dos participantes, tais como seus sentimentos ou suas preferências (por 

exemplo, Focus Group, questionários ou entrevistas). 



 

d) Modelagem analítica: se a tecnologia envolve uma abordagem de engenharia 

que permita aos avaliadores prever a usabilidade empregando diferentes tipos de 

modelos (por exemplo, Usability-Supporting Architectural Patterns - USAPs). 

e) Simulação: se a tecnologia permite simular a interação do usuário através de 

qualquer algoritmo de simulação ou a análise de dados de uso (por exemplo, 

modelos de rede de Petri ou Algoritmo de Árvore de Tarefa). 

Sobre a SQ4 (Modelos em que a tecnologia é aplicada), seu objetivo é identificar 

o(s) modelo (s) em que a tecnologia pode ser empregada. Por exemplo, protótipos, 

especificações de casos de uso, diagramas de atividades, cenários, storyboards, entre 

outros. 

O objetivo da SQ5 (Tipo de Contribuição) é identificar a principal contribuição 

do artigo. O tipo de contribuição refere-se à determinação do tipo de intervenção sendo 

estudada (PETERSEN et al., 2015), que pode ser uma ferramenta, processo, métricas, 

entre outros. 

Sobre a SQ6 (Apoio ferramental), a tecnologia pode ser classificada em uma das 

seguintes respostas: 

a) Sim: a tecnologia requer algum suporte de ferramenta específico. 

b) Não: a tecnologia não requer suporte de ferramentas específico. 

Sobre a SQ7 (Estudos empíricos), a tecnologia pode ser categorizada em uma 

das seguintes respostas: 

a) Sim: existe uma avaliação empírica da tecnologia proposta descrita no artigo. 

b) Não: não há avaliação empírica da tecnologia proposta. 

Dentro da SQ7, existem sub-questões chamadas SQ7.1 (Tipos de estudos 

empíricos), SQ7.2 (Ambiente de avaliação) e SQ7.3 (Tipos de análise). Sobre a SQ7.1, 

os estudos foram classificados com base na taxonomia proposta por Shull et al. (2001). 

Além disso, alguns estudos foram classificados como surveys (Wöhlin et al., 2000) se 

apenas coletam informações sobre a tecnologia. Provas de conceitos e exemplos 

ilustrativos não foram consideradas nesta sub-questão, uma vez que não apresentam 

evidência empírica. Para SQ7.1, um estudo empírico avaliando a tecnologia pode ser 

categorizado em um ou mais dos seguintes tipos: 

a)  Estudo de Viabilidade: estudo para determinar a possibilidade de uso da 

tecnologia, comparando-a com outra tecnologia e apresentado no artigo; 

b)  Estudo Observacional: estudo para melhorar a compreensão ou a relação custo-

eficácia da tecnologia e apresentado no artigo; 

c)  Estudo de caso: estudo para caracterizar a aplicação da tecnologia durante um 

ciclo de vida real ou para identificar se a aplicação da tecnologia se encaixa em 

um contexto industrial foi realizado e apresentado no artigo, ou; 

d) Survey: estudo para coletar informações de pessoas para descrever, comparar ou 

explicar seus conhecimentos, atitudes e comportamento (Wöhlin et al., 2000). 

Em SQ7.2, o ambiente onde a tecnologia foi avaliada pode ser categorizado em 

um dos seguintes tipos: 

a)  Ambiente industrial com profissionais: se a tecnologia foi avaliada em um 

ambiente industrial com profissionais; 

b)  Ambiente acadêmico com alunos: se a tecnologia foi utilizada ou avaliada em 

um ambiente acadêmico com os alunos; 

c)  Ambiente de laboratório com profissionais: se a tecnologia foi utilizada ou 

avaliada em laboratório com profissionais (não estudantes), ou; 

d)  Misto: se a tecnologia foi utilizada ou avaliada em contextos industriais e 

acadêmicos, contextos industriais e em laboratório ou ambientes acadêmicos e 

em laboratórios. 



 

Sobre a SQ7.3, uma análise de estudo pode ser classificada em um dos seguintes 

tipos: 

a)  Quantitativa: a análise do estudo da tecnologia foi realizada de forma 

quantitativa; 

b)  Qualitativa: a análise do estudo da tecnologia foi realizada de forma qualitativa; 

c)  Ambas: a análise do estudo da tecnologia foi conduzida de forma quantitativa e 

qualitativa. 

Na SQ8 (Contexto de aplicação), a tecnologia pode ser categorizada em uma das 

seguintes respostas: 

a)  Específico: a tecnologia foi utilizada ou avaliada em um contexto específico, isto 

é, limitada a um tipo específico de aplicação ou processo de desenvolvimento 

(por exemplo, aplicação móvel, ciclo de vida ágil, entre outros), ou; 

b)  Genérico: se a tecnologia foi utilizada ou avaliada em um contexto geral, isto é, 

não limitado a um tipo específico de aplicação ou processo de desenvolvimento. 

3 Lista de Artigos Selecionados após a Condução do MSL 

Conforme ilustrado na Figura 1, 1013 artigos foram inicialmente retornados aplicando a 

string de busca antes do primeiro filtro. Um total de 352 artigos foram selecionados 

após a aplicação do primeiro filtro, com base nos critérios de inclusão e exclusão (ver 

Subseção 2.4.1 e 2.4.2). Um total de 136 artigos foram selecionados após a aplicação do 

segundo filtro. Alguns artigos apareceram em mais de uma biblioteca digital. Neste 

caso, um artigo repetido foi considerado apenas uma vez de acordo com a nossa ordem 

de busca realizada (primeiro ACM e, em seguida, Scopus). 

 

 
Figura 1. Total de artigos no 1° filtro e 2º filtro 

 

Os resultados da pesquisa revelaram que os artigos sobre “Early Usability” 

foram publicados em várias conferências/periódicos relacionados a diferentes áreas 

como ES, IHC e outros áreas relacionadas. 

Dos 136 artigos selecionados neste MSL, os artigos de Vermeeren et al. (2010), 

Fernandez et al. (2011), Ivory e Hearst (2001), Salvador et al. (2014), Silva et al. (2015) 

e Yen e Bakken (2012) apresentam estudos secundários (revisão da literatura ou 

mapeamentos sistemáticos ou revisões sistemáticas da literatura). Não foi realizada uma 



 

análise desses estudos secundários porque a intenção, neste momento, não é realizar 

uma revisão terciária. Em trabalhos futuros, pretende-se fazer uma análise destes seis 

artigos que contêm estudos secundários identificados neste MSL. Portanto, na 

apresentação dos resultados deste MSL foram considerados apenas 130 artigos. 

Nas subseções seguintes são apresentados os artigos que foram selecionados 

pelo 1° Filtro e 2° Filtro na ACM e Scopus, respectivamente, e a classificação de acordo 

com os critérios definidos na Subseção 2.4.1 e 2.4.2. 

3.1 Lista de artigos selecionados no 1° Filtro na ACM 

Na biblioteca digital ACM houve um retorno de 671 artigos (ver APÊNDICE A) 

utilizando a string de busca apresentada na Seção 2, Subseção 2.3.3. Dos artigos 

retornados, 256 foram selecionados no primeiro filtro, os quais são listados na Tabela 6 a 

seguir com os seus respectivos critérios de inclusão. 

 
Tabela 6. Artigos selecionados no 1º filtro na ACM. 

N°  

Autor(es), Ano 

 

Título do Artigo 

Critério 

de 

Inclusão 

001 Fernando Molina, Ambrosio 

Toval (2009) 

Integrating usability requirements that can be 

evaluated in design time into Model Driven 

Engineering of Web Information Systems 

CI1 
 

002 Antonio Carrillo, Daniel 

Dianes, Juan Falgueras, 

Antonio Guevara (2008) 

Goal driven interaction for web applications CI4 

003 Arnold P. O. S. Vermeeren, 

Effie Lai-Chong Law, Virpi 

Roto, Marianna Obrist, Jettie 

Hoonhout, Kaisa Väänänen-

Vainio-Mattila (2010) 

User experience evaluation methods: current state 

and development needs 
CI4 

 

004 Julio Abascal, Myriam 

Arrue, Nestor Garay, Jorge 

Tomás (2002) 

USERfit tool: a tool to facilitate design for all CI2 
 

005 Claudia Oppenauer, Barbara 

Preschl, Karin Kalteis, Ilse 

Kryspin-Exner (2007) 

Technology in old age from a psychological point 

of view 
CI4 
 

006 Konstantinos 

Chorianopoulos (2006) 

Interactive TV design that blends seamlessly with 

everyday life 
CI4 

007 Fabio Bruno, Maurizio 

Muzzupappa (2010) 

Product interface design: A participatory 

approach based on virtual reality 
CI1 

008 Marco de Sá, Luís Carriço 

(2008) 

Lessons from early stages design of mobile 

applications 
CI1 

009 Yu-Hui Tao, Shin-Ming Guo 

(2001) 

The design of a web-based training system for 

simulation analysis 
CI4 

 

010 Elizabeth Furtado, Vasco 

Furtado, Eurico Vasconcelos 

(2007) 

A conceptual framework for the design and 

evaluation of affective usability in educational 

geosimulation systems 

CI1 

011 Antonio Rizzo, Simone 

Pozzi, Luca Save, Mark 

Sujan (2005) 

Designing complex socio-technical systems: a 

heuristic schema based on cultural-historical 

psychology 

CI1 

012 Tom Brinck, Seunghee S. 

Ha, Nick Pritula, Kara Lock, 

Alfred Speredelozzi, Mike 

Monan (2003) 

Making an iMpact: redesigning a business school 

Web site around performance metrics 
CI4 

013 Danielle Lottridge, Wendy 

E. Mackay (2009) 

Generative walkthroughs: to support creative 

redesign 
CI4 



 

014 Cho-Chien Lu, Shih-Chung 

Kang, Shang-Hsien Hsieh, 

Ruei-Shiue Shiu (2009) 

Improvement of a computer-based surveyor-

training tool using a user-centered approach 
CI3 

015 Thomas Mirlacher, Michael 

Pirker, Regina Bernhaupt, 

Thomas Fischer, Daniel 

Schwaiger, David Wilfinger, 

Manfred Tscheligi (2010) 

Interactive simplicity for iTV: minimizing keys 

for navigating content 
CI4 

016 Yonglei Tao (2007) Capturing user interface events with aspects CI1 

017 Petra Sundström, Alex 

Taylor, Katja Grufberg, 

Niklas Wirström, Jordi 

Solsona Belenguer, Marcus 

Lundén (2011) 

Inspirational bits: towards a shared understanding 

of the digital material 
CI4 

018 Pedro Antunes, Valeria 

Herskovic, Sergio F. Ochoa, 

Jose A. Pino (2012) 

Structuring dimensions for collaborative systems 

evaluation 
CI4  

019 Carmelo Ardito, Paolo 

Buono, Maria F. Costabile, 

Rosa Lanzilotti (2006) 

Systematic inspection of information visualization 

systems 
CI1 

020 Hyowon Lee, Nazlena 

Mohamad Ali, Lynda 

Hardman (2013) 

Designing interactive applications to support 

novel activities 
CI1 

021 Rosanna Cassino, Maurizio 

Tucci (2011) 

Developing usable web interfaces with the aid of 

automatic verification of their formal 

specification 

CI2 

022 Tasha Hollingsed, David G. 

Novick (2007) 

Usability inspection methods after 15 years of 

research and practice 
CI4 

023 Cyril Montabert, D. Scott 

McCrickard, Woodrow W. 

Winchester, Manuel A. 

Pérez-Quiñones (2009) 

An integrative approach to requirements analysis: 

How task models support requirements reuse in a 

user-centric design framework 

CI1 

024 Theresa O'Connell, 

Chuanjun Li, Timothy S. 

Miller, Robert C. Zeleznik, 

Joseph J. LaViola, Jr. (2009) 

A usability evaluation of AlgoSketch: a pen-based 

application for mathematics 
CI3 

025 Yucel Batu Salman, Ibrahim 

Furkan Ince, Ji Young Kim, 

Hong-In Cheng, Mustafa 

Eren Yildirim (2009) 

Participatory design and evaluation of e-learning 

system for Korean language training 
CI1 

026 Min-Seok Pang, Woojong 

Suh, Jongho Kim, Heeseok 

Lee (2009) 

A Benchmarking-Based Requirement Analysis 

Methodology for Improving Web Sites 
CI4 

027 Harold Thimbleby (2013) Action graphs and user performance analysis CI4 

028 Eelke Folmer, Jan Bosch 

(2004) 

Architecting for usability: a survey CI4 

029 Sarah J. Swierenga, Fuad 

Abujarad, Toni A. Dennis, 

Lori A. Post (2011) 

Real-world user-centered design: the michigan 

workforce background check system 
CI4 

030 Valentim Realinho, Teresa 

Romão, A. Eduardo Dias 

(2012) 

An event-driven workflow framework to develop 

context-aware mobile applications 
CI2 

031 Erica Newcomb, Toni 

Pashley, John Stasko (2003) 

Mobile computing in the retail arena CI4  

032 Philippe Palanque, Sandra 

Basnyat, David Navarre 

(2007) 

Improving interactive systems usability using 

formal description techniques: application to 

healthcare 

CI1 

033 Michael J. Muller (2001) Layered participatory analysis: new developments 

in the CARD technique 
CI1 



 

034 Laila Paganelli, Fabio 

Paternò (2002) 

Intelligent analysis of user interactions with web 

applications 
CI2 

035 Ole Andreas Alsos, Yngve 

Dahl (2008) 

Toward a best practice for laboratory-based 

usability evaluations of mobile ICT for hospitals 
CI1 
 

 

 

036 Sara Comai, Juan Carlos 

Preciado, Marino Linaje, 

Guadalupe Ortiz, Fernando 

Sanchez-Figueroa (2009) 

A system for teaching web engineering concepts 

in a supervised way using rich internet 

applications 

CI4 

037 Jean-Claude Tarby, Houcine 

Ezzedine, José Rouillard, 

Chi Dung Tran, Philippe 

Laporte, Christophe Kolski 

(2010) 

Traces using aspect oriented programming and 

interactive agent-based architecture for early 

usability evaluation: basic principles and 

comparison 

CI1 

038 Dag Svanæs, Jan Gulliksen 

(2008) 

Understanding the context of design: towards 

tactical user centered design 
CI1 

039 Etienne van Wyk, Ruth de 

Villiers (2008) 

Usability context analysis for virtual reality 

training in South African mines 
CI1 
 

 

  

040 Kathia Marçal de Oliveira 

(2010) 

New research challenges for user interface quality 

evaluation 
CI4 
 

 

041 Thomas Memmel, Harald 

Reiterer (2008) 

Inspector: method and tool for visual UI 

specification 
CI4 

042 Timo Jokela (2002) Making user-centred design common sense: 

striving for an unambiguous and communicative 

UCD process model 

CI1 

043 Ahmed Seffah, Mohammad 

Donyaee, Rex B. Kline, 

Harkirat K. Padda (2006) 

Usability measurement and metrics: A 

consolidated model 
CI4 

044 Timo Jokela, Jussi 

Koivumaa, Jani Pirkola, 

Petri Salminen, Niina 

Kantola (2006) 

Methods for quantitative usability requirements: a 

case study on the development of the user 

interface of a mobile phone 

CI1 

045 Anthony Jameson, Angela 

Mahr, Michael Kruppa, 

Andreas Rieger, Robert 

Schleicher (2007) 

Looking for unexpected consequences of 

interface design decisions: the MeMo workbench 
CI1 

046 L. Paganelli, F. Paterno 

(2002) 

Automatic reconstruction of the underlying 

interaction design of web applications 
CI4 

047 Anders Haug, Lars Hvam, 

Niels Henrik Mortensen 

(2010) 

A layout technique for class diagrams to be used 

in product configuration projects 
CI1 

048 David Pinelle, Carl Gutwin 

(2002) 

Groupware walkthrough: adding context to 

groupware usability evaluation 
CI1 

049 Sebastian Denef, Leonardo 

Ramirez, Tobias Dyrks, 

Tobias Schwartz, Ahmad-

Amr Al-Akkad (2008) 

Participatory design workshops to evaluate 

multimodal applications 
CI4 

050 Llúcia Masip, Marta Oliva, 

Toni Granollers (2011) 

OPEN-HEREDEUX: open heuristic resource for 

designing and evaluating user experience 
CI1 

051 Karin Leichtenstern, 

Elisabeth André (2010) 

MoPeDT: features and evaluation of a user-

centred prototyping tool 
CI2 

052 Luis A. Rojas, José A. 

Macías (2013) 

Bridging the gap between information 

architecture analysis and software engineering in 

interactive web application development 

CI4 

053 Katie A. Siek, Danish U. Designing a Personal Health Application for CI3 



 

Khan, Stephen E. Ross, 

Leah M. Haverhals, Jane 

Meyers, Steven R. Cali 

(2011) 

Older Adults to Manage Medications: A 

Comprehensive Case Study 

054 Ko-Hsun Huang, Yi-Shin 

Deng, Ming-Chuen Chuang 

(2012) 

Static and dynamic user portraits CI4 

055 Armin Janß, Wolfgang 

Lauer, Klaus Radermacher 

(2007) 

Cognitive task analysis for prospective usability 

evaluation in computer-assisted surgery 
CI1 

056 Susan L. Keenan, H. Rex 

Hartson, Dennis G. Kafura, 

Robert S. Schulman (1999) 

The Usability Problem Taxonomy: A Framework 

for Classification and Analysis 
CI4 

057 Kasper Hornbæk, Erik 

Frøkjær (2002) 

Evaluating user interfaces with metaphors of 

human thinking 
CI1 

058 Marco De Sá, Luís Carriço 

(2007) 

Designing for mobile devices: requirements, low-

fi prototyping and evaluation 
CI1 

059 Paloma Díaz, Ignacio Aedo 

(2007) 

Towards efficient web engineering approaches 

through flexible process models 
CI3 

060 Heather A. Taylor, Dori 

Sullivan, Cydney Mullen, 

Constance M. Johnson 

(2011) 

Methodological Review: Implementation of a 

user-centered framework in the development of a 

web-based health information database and call 

center 

CI2 

061 Nikolaos Tselios, Nikolaos 

Avouris, Vassilis Komis 

(2008) 

The effective combination of hybrid usability 

methods in evaluating educational applications of 

ICT: Issues and challenges 

CI4 

062 Kênia Sousa, Hildeberto 

Mendonça, Jean 

Vanderdonckt (2007) 

Towards method engineering of model-driven 

user interface development 
CI1 

063 Frédéric Jourde, Yann 

Laurillau, Laurence Nigay 

(2010) 

COMM notation for specifying collaborative and 

multimodal interactive systems 
CI4 

064 Paula J. Edwards, Kevin P. 

Moloney, Julie A. Jacko, 

François Sainfort (2008) 

Evaluating usability of a commercial electronic 

health record: A case study 
CI3 

065 Timo Jokela, Netta Iivari, 

Juha Matero, Minna 

Karukka (2003) 

The standard of user-centered design and the 

standard definition of usability: analyzing ISO 

13407 against ISO 9241-11 

CI1 

066 Dynal Patel, Gary Marsden 

(2004) 

Customizing digital libraries for small screen 

devices 
CI4 

067 Yun Chen, Maria Kutar, 

Andy Hamilton (2007) 

Modelling and matching: a methodology for 

eplanning system development to address the 

requirements of multiple user groups 

CI4 

068 Sumeet Gujrati, Eugene Y. 

Vasserman (2013) 

The usability of truecrypt, or how i learned to stop 

whining and fix an interface 
CI4 

069 Parmit K. Chilana, Jacob O. 

Wobbrock, Andrew J. Ko 

(2010) 

Understanding usability practices in complex 

domains 
CI4 

070 Eric CéRet, Sophie Dupuy-

Chessa, GaëLle Calvary, 

AgnèS Front, Dominique 

Rieu (2013) 

A taxonomy of design methods process models CI4 

071 Steven R. Haynes, Sandeep 

Purao, Amie L. Skattebo 

(2004) 

Situating evaluation in scenarios of use CI1 

072 H. V. Jagadish, Adriane 

Chapman, Aaron Elkiss, 

Magesh Jayapandian, 

Yunyao Li, Arnab Nandi, 

Making database systems usable CI4 



 

Cong Yu (2007) 

073 Erik Markensten, Henrik 

Artman (2004) 

Procuring a usable system using unemployed 

personas 
CI1 

074 Richard Atterer (2008) Model-based automatic usability validation: a tool 

concept for improving web-based UIs 
CI2 

075 Adrian Fernandez, Emilio 

Insfran, Silvia Abrahão 

(2009) 

Integrating a Usability Model into Model-Driven 

Web Development Processes 
CI1 

076 Michael Nebeling, 

Maximilian Speicher, Moira 

Norrie (2013) 

W3touch: metrics-based web page adaptation for 

touch 
CI2 

077 Changsu Kim, Eunhae Oh, 

Namchul Shin, Myungsin 

Chae (2009) 

An empirical investigation of factors affecting 

ubiquitous computing use and U-business value 
CI4 

078 Tobias Uldall-Espersen, Erik 

Frøkjær (2007) 

Usability and software development: roles of the 

stakeholders 
CI4 

079 Xiang Cao, Lee Iverson 

(2006) 

Intentional access management: making access 

control usable for end-users 
CI1 

080 Elaine Chou (2002) Redesigning a large and complex website: how to 

begin, and a method for success 
CI4 

081 Duarte Costa, Leonel 

Nóbrega, Nuno Jardim 

Nunes (2006) 

An MDA approach for generating web interfaces 

with UML ConcurTaskTrees and canonical 

abstract prototypes 

CI1 

082 Julie Barnes, Laura 

Leventhal (2001) 

Turing the tables: introducing software 

engineering concepts in a user interface design 

course 

CI4 

083 Cynthia M. Calongne (2001) Designing for web site usability CI4 

084 Stefan Propp, Gregor 

Buchholz, Peter Forbrig 

(2009) 

Integration of usability evaluation and model-

based software development 
CI4 

085 Monika Lanzenberger, 

Jennifer Sampson (2007) 

Human-mediated visual ontology alignment CI4 

086 Bénédicte Schmitt, Cedric 

Bach, Emmanuel Dubois, 

Francis Duranthon (2010) 

Designing and evaluating advanced interactive 

experiences to increase visitor's stimulation in a 

museum 

CI4 

087 Renate Kristiansen, Hallvard 

Trætteberg (2007) 

Model-based user interface design in the context 

of workflow models 
CI4 

088 Adem Karahoca, Erkan 

Bayraktar, Ekrem Tatoglu, 

Dilek Karahoca (2010) 

Information system design for a hospital 

emergency department: A usability analysis of 

software prototypes 

CI3 

089 Seungkeun Song, Joohyeon 

Lee, Insun Hwang (2007) 

A new framework of usability evaluation for 

massively multi-player online game: case study of 

"World of warcraft" game 

CI3 

090 Sangkeun Jung, Cheongjae 

Lee, Seokhwan Kim, Gary 

Geunbae Lee (2008) 

DialogStudio: A workbench for data-driven 

spoken dialog system development and 

management 

CI3 

091 Christine E. Wania, Michael 

E. Atwood (2009) 

Pattern languages in the wild: exploring pattern 

languages in the laboratory and in the real world 
CI4 

092 Shamal Faily, Ivan Fléchais 

(2010) 

Barry is not the weakest link: eliciting secure 

system requirements with personas 
CI4 

093 Rhian Davies, Skip 

Marcella, Joanna 

McGrenere, Barbara Purves 

(2004) 

The ethnographically informed participatory 

design of a PD application to support 

communication 

CI3 

094 Jaeseung Chang, Marie-

Luce Bourguet (2008) 

Usability framework for the design and evaluation 

of multimodal interaction 
CI1 

095 Ana Luiza Dias, Renata 

Pontin de Mattos Fortes, 

Paulo Cesar Masiero, 

An approach to improve the accessibility and 

usability of existing web system 
CI1 



 

Willian Massami Watanabe, 

Matheus Edson 

Ramos (2013) 

096 Joseph Xiong, Christelle 

Farenc, Marco Winckler 

(2007) 

Analyzing tool support for inspecting 

accessibility guidelines during the development 

process of web sites 

CI4 

097 Scott Bateman, Carl Gutwin, 

Nathaniel Osgood, Gordon 

McCalla (2009) 

Interactive usability instrumentation CI1 

098 Martin H. Rademacher, 

Michael Schneider, Carsten 

Dabs (2012) 

Design and evaluation of a VR-user-interface 

based on a common tablet-PC 
CI3 

099 Claire Paddison, Paul 

Englefield (2002) 

Applying heuristics to perform a rigorous 

accessibility inspection in a commercial context 
CI1 

100 Netta Iivari (2006) Understanding the work of an HCI practitioner CI4 

101 Volker Paelke, Karsten Nebe 

(2008) 

Integrating agile methods for mixed reality design 

space exploration 
CI1 

102 Jaspaljeet Singh Dhillon, 

Burkhard C. Wünsche, 

Christof Lutteroth (2012) 

Evaluation of a web-based telehealth system: a 

preliminary investigation with seniors in New 

Zealand 

CI1 

103 José Ignacio Panach, 

Francisco Valverde, Óscar 

Pastor (2007) 

Improvement of a web engineering method 

through usability patterns 
CI1 

104 Tiago Silva Da Silva, 

Milene Selbach Silveira, 

Claudia De O. Melo, Luiz 

Claudio Parzianello (2013) 

Understanding the UX designer's role within agile 

teams 
CI4 

105 Marco de Sá, Luís Carriço 

(2011) 

Designing and Evaluating Mobile Interaction: 

Challenges and Trends 
CI4 

106 Ron Mendoza, Kaari 

Peterson (2004) 

From tools to tasks: discoverability and Adobe 

Acrobat 6.0 
CI4 

107 Diana Castilla, Azucena 

Garcia-Palacios, Juana 

BretóN-LóPez, Ignacio 

Miralles, Rosa MaríA 

BañOs, Ernestina 

Etchemendy, Luis Farfallini, 

Cristina Botella (2013) 

Process of design and usability evaluation of a 

telepsychology web and virtual reality system for 

the elderly: Butler 

CI4 

108 Elizabeth A. Kemp, Chris 

Phillips (2002) 

The high level design of object-oriented user 

interfaces: a review of methods 
CI4 

109 Asmaa Abdallah, Riham 

Hassan, Mostafa Abdel 

Azim (2013) 

Quantified extreme scenario based design 

approach 
CI1 

110 Derya Ozcelik, Javier 

Quevedo-Fernandez, Jos 

Thalen, Jacques Terken 

(2011) 

On the development of electronic design tools and 

associated guidelines for supporting the early 

stages of the design process 

CI4 

111 Felipe Bacim, Nicholas 

Polys, Jian Chen, Mehdi 

Setareh, Ji Li, Lee Ma 

(2010) 

Cognitive scaffolding in Web3D learning 

systems: a case study for form and structure 
CI1 

112 Jose Ignacio Panach, Nelly 

Condori-Fernández, 

Francisco Valverde, 

Nathalie Aquino, Óscar 

Pastor (2008) 

Understandability measurement in an early 

usability evaluation for model-driven 

development: an empirical study 

CI1 

113 Laila Dybkjaer, Niels Ole 

Bernsen (2000) 

Usability issues in spoken dialogue systems CI1 

114 Mikael Johnson, Sampsa Lessons for participatory designers of social CI4 



 

Hyysalo (2012) media: long-term user involvement strategies in 

industry 

115 Herre van Oostendorp, 

Saraschandra Karanam 

(2013) 

Navigating in a virtual environment with model-

generated support 
CI4 

116 Willem-Paul Brinkman, 

Reinder Haakma, Don G. 

Bouwhuis (2004) 

Empirical usability testing in a component-based 

environment: improving test efficiency with 

component-specific usability measures 

CI4 

117 Paula Savioja, Leena 

Norros, Leena Salo (2008) 

Evaluation of systems usability CI4 

118 Wei Zhou, David Heesom, 

Panagiotis Georgakis (2007) 

Enhancing user-centered design by adopting the 

Taguchi philosophy 
CI4 

119 Yiwei Cao, Ralf Klamma, 

Satish Srirama, Kaifei Wang 

(2007) 

The mobile interfaces for geo-hypermedia 

databases 
CI4 

120 Adrian Fernandez, Silvia 

AbrahãO, Emilio Insfran 

(2013) 

Empirical validation of a usability inspection 

method for model-driven Web development 
CI1 

121 Adrian Fernandez, Emilio 

Insfran, Silvia Abrahão 

(2011) 

Usability evaluation methods for the web: A 

systematic mapping study 
CI4 

122 Victor Pankratius (2011) Automated usability evaluation of parallel 

programming constructs (NIER track) 
CI2 

123 Elspeth Golden (2009) Helping software architects design for usability CI1 

124 Ann Blandford, Suzette 

Keith, Richard Butterworth, 

Bob Fields, Dominic Furniss 

(2007) 

Disrupting digital library development with 

scenario informed design 
CI1 

125 Erica Newcomb, Toni 

Pashley, John Stasko (2003) 

Mobile computing in the retail arena CI3 

126 Adrian Fernandez, Silvia 

Abrahão, Emilio Insfran, 

Maristella Matera (2012) 

Further analysis on the validation of a usability 

inspection method for model-driven web 

development 

CI3 

127 Martina Freiberg, Albrecht 

Striffler, Frank Puppe (2012) 

Extensible Prototyping for pragmatic engineering 

of knowledge-based systems 
CI4 

128 F. Paterno, C. Mancini 

(1999) 

Engineering the Design of Usable Hypermedia CI1 

129 Adrian Fernandez, Emilio 

Insfran, Silvia Abrahão, José 

Ángel Carsí, Emanuel 

Montero (2012) 

Integrating usability evaluation into model-driven 

video game development 
CI1 

130 Farzin Farhadi-Niaki, Reza 

GhasemAghaei, Ali Arya 

(2012) 

Empirical study of a vision-based depth-sensitive 

human-computer interaction system 
CI3 

131 Lilly Irani (2010) HCI on the move: methods, culture, values CI4 

132 Jonathan Arnowitz, Duco 

Fijma, Jouke Verlinden 

(2000) 

Communicating a task analysis with task layer 

maps 
CI1 
 

 

133 Nicolas Tarrin, Grégory 

Petit, Denis Chêne (2006) 

Network force-feedback applications for 

hospitalized children in sterile room 
CI3 

134 M. Gómez, J. Cervantes 

(2013) 

User Interface Transition Diagrams for customer-

developer communication improvement in 

software development projects 

CI1 

135 Ludivine Martin, 

Emmanuelle Gutiérrez y 

Restrepo, Carmen Barrera, 

Alejandro Rodríguez 

Ascaso, Olga C. Santos, 

G. Boticario (2007) 

Usability and accessibility evaluations along the 

eLearning cycle 
CI1 



 

136 Purvi Saraiya, Chris North, 

Karen Duca (2010) 

Comparing benchmark task and insight evaluation 

methods on timeseries graph visualizations 
CI1 

137 David Raneburger, Roman 

Popp, Jean Vanderdonckt 

(2012) 

An automated layout approach for model-driven 

WIMP-UI generation 
CI4 

138 Rogayah Abd Majid, Nor 

Laila Md Noor, Wan Adilah 

Wan Adnan, Suria Mansor 

(2009) 

A survey on HCI considerations in the software 

development life cycle: from practitioner's 

perspective 

CI4 

139 Eduard Hovy, Margaret 

King, Andrei Popescu-Belis 

(2002) 

Principles of Context-Based Machine Translation 

Evaluation 
CI4 

140 Azizah Jaafar (2008) Malaysian smart school courseware usability 

study: the effectiveness of analytical evaluation 

technique compared to empirical study 

CI1 

141 Piero Fraternali, Pier Luca 

Lanzi, Maristella Matera, 

Andrea Maurino (2004) 

Model-driven web usage analysis for the 

evaluation of web application quality 
CI1 

142 Lei Tang, Zhiwen Yu, 

Xingshe Zhou, Hanbo 

Wang, Christian Becker 

(2011) 

Supporting rapid design and evaluation of 

pervasive applications: challenges and solutions 
CI1 

143 Thomas P Moran (2002) Everyday adaptive design CI4 

144 Jesper Kjeldskov, Jan Stage 

(2012) 

Combining ethnography and object-orientation 

for mobile interaction design: Contextual richness 

and abstract models 

CI1 

145 Abbas Moallem (2007) Excellence in ease of use with rich functionality 

how enterprise software applications with rich 

functionality can be built to excel in ease of use 

CI1 

146 Krista Van Laan, Eva 

Jonshult (2005) 

Improving the usability of VeriSign® SSL 

certificate enrollment 
CI4 

147 Marco de Sá, Luís Carriço 

(2006) 

Low-fi prototyping for mobile devices CI4 

148 Joerg Doerr, Daniel Kerkow, 

Dennis Landmann, Christian 

Graf, Christian Denger, 

Anne Hoffmann (2008) 

Supporting requirements engineering for medical 

products: early consideration of user-perceived 

quality 

CI1 

149 Daniela Petrelli (2008) On the role of user-centred evaluation in the 

advancement of interactive information retrieval 
CI3 

150 Owen G. McGrath (2007) Seeking activity: on the trail of users in open and 

community source frameworks 
CI4 

151 Gregor Buchholz, Jürgen 

Engel, Christian Märtin, 

Stefan Propp (2007) 

Model-based usability evaluation: evaluation of 

tool support 
CI1 

152 Lu Liang, Xiaoling Deng, 

Yong Wang (2009) 

Usability Evaluation Driven by Cooperative 

Software Description Framework 
CI2 

153 Tamer Rafla, Pierre N. 

Robillard, Michel Desmarais 

(2007) 

A method to elicit architecturally sensitive 

usability requirements: its integration into a 

software development process 

CI1 

154 H. van Delden, R. Seppelt, 

R. White, A. J. Jakeman 

(2011) 

A methodology for the design and development 

of integrated models for policy support 
CI1 

155 Cristina Cachero, Coral 

Calero, Geert Poels (2007) 

Metamodeling the quality of the web 

development process' intermediate artifacts 
CI4 

156 Silvia Abrahao, Emilio 

Insfran (2006) 

Early Usability Evaluation in Model Driven 

Architecture Environments 
CI1 

157 Bettina Biel, Thomas Grill, 

Volker Gruhn (2010) 

Exploring the benefits of the combination of a 

software architecture analysis and a usability 

evaluation of a mobile application 

CI1 



 

158 Beom Suk Jin, Yong Gu Ji 

(2010) 

Usability risk level evaluation for physical user 

interface of mobile phone 
CI2 

159 Selem Charfi, Abdelwaheb 

Trabelsi, Houcine Ezzedine, 

Christophe Kolski (2012) 

Graphical controls based environment for user 

interface evaluation 
CI1 

160 Cristina Manresa-Yee, Pere 

Ponsa, Javier Varona, 

Francisco J. Perales (2010) 

User experience to improve the usability of a 

vision-based interface 
CI1 

161 Lex Van velsen, Thea Van 

der geest, Rob Klaassen, 

MichaËl Steehouder (2008) 

User-centered evaluation of adaptive and 

adaptable systems: A literature review 
CI4 

162 Maryam Tohidi, William 

Buxton, Ronald Baecker, 

Abigail Sellen (2006) 

Getting the right design and the design right CI3 

163 Tim French, Kecheng Liu, 

Mark Springett (2007) 

A card-sorting probe of e-banking trust 

perceptions 
CI4 

164 Gabrielle Ford, Helene 

Gelderblom (2003) 

The effects of culture on performance achieved 

through the use of human computer interaction 
CI3 

165 Carine Lallemand (2011) Toward a closer integration of usability in 

software development: a study of usability inputs 

in a model-driven engineering process 

CI1 

166 Lu Liang, Xiaoling Deng 

(2009) 

A Collaborative Task Modeling Approach Based 

on Extended GOMS 
CI1 

167 Bendik Bygstad, Gheorghita 

Ghinea, Eivind Brevik 

(2008) 

Software development methods and usability: 

Perspectives from a survey in the software 

industry in Norway 

CI4 

168 Aitor Apaolaza (2013) Identifying emergent behaviours from 

longitudinal web use 
CI3 

169 Christopher James Ackad, 

Anthony Collins, Judy Kay 

(2010) 

Switch: exploring the design of application and 

configuration switching at tabletops 
CI3 

170 Bonnie E. John, Len Bass, 

Elspeth Golden, Pia Stoll 

(2009) 

A responsibility-based pattern language for 

usability-supporting architectural patterns 
CI1 

171 Artem Katasonov (2004) Improving usability of location-based services 

with user-centric data querying 
CI4 

172 Åsa Blomquist, Mattias 

Arvola (2002) 

Personas in action: ethnography in an interaction 

design team 
CI4 

173 Martin Schmettow (2008) Heterogeneity in the usability evaluation process CI4 

174 Michael Quade, Grzegorz 

Lehmann, Marco 

Blumendorf, Dirk Roscher, 

Sahin Albayrak (2011) 

Evaluating user interface adaptations at runtime 

by simulating user interaction 
CI4 

175 Kasper Hornbæk, Rune 

Thaarup Høegh, Michael 

Bach Pedersen, Jan Stage 

(2007) 

Use case evaluation (UCE): a method for early 

usability evaluation in software development 
CI1 

176 Lu Liang, Yong Tang, Na 

Tang (2008) 

Determinants of groupware usability for 

community care collaboration 
CI4 

177 Melody Y. Ivory, Marti A 

Hearst (2001) 

The state of the art in automating usability 

evaluation of user interfaces 
CI4 

178 Svetlena Taneva, Effie Law 

(2007) 

Interfacing safety and communication 

breakdowns: situated medical technology design 
CI4 

179 R. J. W. Sluis-Thiescheffer, 

M. M. Bekker, J. H. Eggen, 

A. P. O. S. Vermeeren, H. de 

Ridder (2011) 

Development and application of a framework for 

comparing early design methods for young 

children 

CI4 

180 Lenja Sorokin, Francisco 

Montero, Christian Märtin 

Flex RIA development and usability evaluation CI2 



 

(2007) 

181 Predrag Klasnja, Sunny 

Consolvo, Wanda Pratt 

(2011) 

How to evaluate technologies for health behavior 

change in HCI research 
CI4 

182 Alex Stedmon, Victor 

Bayon, Gareth Griffiths 

(2011) 

Expanding interaction potentials within virtual 

environments: investigating the usability of 

speech and manual input modes for decoupled 

interaction 

CI1 

183 M. Funk, A. Rozinat, E. 

Karapanos, A. K. Alves de 

Medeiros, A. Koca (2010) 

In situ evaluation of recommender systems: 

Framework and instrumentation 
CI3 

184 Alexandros Paramythis, 

Stephan Weibelzahl, Judith 

Masthoff (2010) 

Layered evaluation of interactive adaptive 

systems: framework and formative methods 
CI4 

185 Wonkyu Park, Sung H. Han, 

Yong S. Park, Jungchul 

Park, Huichul Yang (2007) 

A framework for evaluating the usability of 

spoken language dialog systems (SLDSs) 
CI4 

186 John M. Carroll, Mary Beth 

Rosson (2005) 

A case library for teaching usability engineering: 

Design rationale, development, and classroom 

experience 

CI4 

187 Benjamin Yen, Paul Jen-

Hwa Hu, May Wang (2007) 

Toward an analytical approach for effective Web 

site design: A framework for modeling, 

evaluation and enhancement 

CI4 

188 Janne Paavilainen (2010) Critical review on video game evaluation 

heuristics: social games perspective 
CI4 

189 Grégory Bourguin, Arnaud 

Lewandowski, Jean-Claude 

Tarby (2007) 

Defining task oriented components CI1 

190 Virpi Roto, Heli Väätäjä, 

Satu Jumisko-Pyykkö, Kaisa 

Väänänen-Vainio-Mattila 

(2011) 

Best practices for capturing context in user 

experience studies in the wild 
CI4 

191 Pablo Becker, Philip Lew, 

Luis Olsina (2012) 

Specifying process views for a measurement, 

evaluation, and improvement strategy 
CI1 

192 Gilbert Cockton (2008) Revisiting usability's three key principles CI4 

193 Homa Javahery, Michael 

Gower, Daniel Sinnig, Peter 

Forbrig (2011) 

Patterns for usable accessible design CI1 

194 Emmanuel Letier, Jeff 

Kramer, Jeff Magee, 

Sebastian Uchitel (2005) 

Monitoring and control in scenario-based 

requirements analysis 
CI1 

195 Adrian Fernandez, Silvia 

Abrahão, Emilio Insfran 

(2011) 

A web usability evaluation process for model-

driven web development 
CI1 

196 Joseph Xiong, Marco 

Winckler (2008) 

An investigation of tool support for accessibility 

assessment throughout the development process 

of web sites 

CI4 

197 Anna Schieben, Matthias 

Heesen, Julian Schindler, 

Johann Kelsch, Frank 

Flemisch (2009) 

The theater-system technique: agile designing and 

testing of system behavior and interaction, 

applied to highly automated vehicles 

CI1 

198 Portia O'Callaghan (2010) The API walkthrough method: a lightweight 

method for getting early feedback about an API 
CI4 

199 Eelke Folmer, Jilles van 

Gurp, Jan Bosch (2004) 

Software architecture analysis of usability CI1 

200 Franca Garzotto, Vito 

Perrone (2007) 

Industrial acceptability of web design methods: an 

empirical study 
CI4 

201 N. Iivari (2006) 'Representing the User' in software development-a 

cultural analysis of usability work in the product 
CI4 



 

development context 

202 Sisira Adikari, Craig 

McDonald, Neil Lynch 

(2007) 

Design science-oriented usability modelling for 

software requirements 
CI1 

203 Theresia Gschwandtner, 

Wolfgang Aigner, Katharina 

Kaiser, Silvia Miksch, 

Andreas Seyfang (2011) 

Design and evaluation of an interactive 

visualization of therapy plans and patient data 
CI3 

204 Heather Desurvire, Martin 

Caplan, Jozsef A. Toth 

(2004) 

Using heuristics to evaluate the playability of 

games 
CI1 

205 Fernando Molina Molina, 

Ambrosio Toval Álvarez 

(2007) 

A generic approach to improve navigational 

model usability based upon requirements and 

metrics 

CI1 

206 Wong Seng Yue, Nor Azan 

Mat Zin (2009) 

Usability evaluation for history educational 

games 
CI4 

207 Dong-Seok Lee, Young-

Hwan Pan (2007) 

Lessons from applying usability engineering to 

fast-paced product development organizations 
CI4 

208 Yu-Cheng Lee, Yun Han 

Chao, Shao-Bin Lin (2010) 

Structural approach to design user interface CI1 

209 Shah Rukh Humayoun, Yael 

Dubinsky, Tiziana Catarci 

(2011) 

A three-fold integration framework to incorporate 

user-centered design into agile software 

development 

CI2 

210 Inger Boivie, Jan Gulliksen, 

Bengt Göransson (2006) 

The lonesome cowboy: A study of the usability 

designer role in systems development 
CI4 

211 Saul Greenberg, Bill Buxton 

(2008) 

Usability evaluation considered harmful (some of 

the time) 
CI4 

212 Jacob Somervell, D. Scott 

McCrickard (2005) 

Better discount evaluation: illustrating how 

critical parameters support heuristic creation 
CI1 

213 Gitte Lindgaard, Richard 

Dillon, Patricia Trbovich, 

Rachel White, Gary 

Fernandes, Sonny Lundahl, 

Anu Pinnamaneni (2006) 

User Needs Analysis and requirements 

engineering: Theory and practice 
CI4 

214 Heike Winschiers, Jens 

Fendler (2007) 

Assumptions considered harmful: the need to 

redefine usability 
CI4 

215 Loris Barbieri, Agostino 

Angilica, Fabio Bruno, 

Maurizio Muzzupappa 

(2013) 

Mixed prototyping with configurable physical 

archetype for usability evaluation of product 

interfaces 

CI1 

216 Artur Henrique Kronbauer, 

Celso A. Saibel Santos 

(2011) 

Um modelo de avaliação da usabilidade baseado 

na captura automática de dados de interação do 

usuário em ambientes reais 

CI4 

217 Jonna Häkkilä, Panu 

Korpipää, Sami Ronkainen, 

Urpo Tuomela (2005) 

Interaction and end-user programming with a 

context-aware mobile application 
CI2 

218 Adrian Fernandez, Silvia 

Abrahão, Emilio Insfran 

(2010) 

Towards to the validation of a usability evaluation 

method for model-driven web development 
CI1 

219 Pia Stoll, Len Bass, Elspeth 

Golden, Bonnie E. John 

(2009) 

Supporting usability in product line architectures CI1 

220 Florence Balagtas-

Fernandez, Heinrich 

Hussmann (2009) 

A Methodology and Framework to Simplify 

Usability Analysis of Mobile Applications 
CI1 

221 Gerrit van der Veer, Martijn 

van Welie (2000) 

Task based groupware design: putting theory into 

practice 
CI1 

222 Natasha M. Costa Valentim, 

Káthia Marçal de Oliveira, 

Definindo uma abordagem para inspeção de 

usabilidade em modelos de projeto por meio de 
CI1 



 

Tayana Conte (2012) experimentação 

223 Sérgio Luisir Díscola Junior, 

Júnia Coutinho Anacleto 

Silva (2003) 

Processes of software reengineering planning 

supported by usability principles 
CI4 

224 Daniel C S Duarte, Tatiana 

Aires, Jair C Leite, Guido 

Lemos (2003) 

A user's interface project for the Infralife system 

videoconference module 
CI3 

225 Serdar Doğan, Aysu Betin-

Can, Vahid Garousi (2014) 

Web application testing: A systematic literature 

review 
CI4 

226 Sebastian Möller, Noam 

Ben-Asher, Klaus-Peter 

Engelbrecht, Roman Englert, 

Joachim Meyer (2011) 

Modeling the behavior of users who are 

confronted with security mechanisms 
CI1 

227 S. Lepreux, M. Abed, C. 

Kolski (2003) 

A human-centred methodology applied to 

decision support system design and evaluation in 

a railway network context 

CI4 

228 Ajit Kumar, Reena Maskara, 

Sanjeev Maskara, I-Jen 

Chiang (2014) 

Conceptualization and application of an approach 

for designing healthcare software interfaces 
CI1 

229 Bernhard Peischl, Michaela 

Ferk, Andreas Holzinger 

(2015) 

The fine art of user-centered software 

development 
CI1 

230 Pierre A. Akiki, Arosha K. 

Bandara, Yijun Yu (2014) 

Adaptive Model-Driven User Interface 

Development Systems 
CI1 

231 Juri Engel, Jürgen Döllner 

(2012) 

Immersive Visualization of Virtual 3D City 

Models and its Applications in E-Planning 
CI1 

232 Saeed Aghaee, Cesare 

Pautasso (2014) 

End-User Development of Mashups with 

NaturalMash 
CI1 

233 Sabina Baraković, Lea 

Skorin-Kapov (2015) 

Multidimensional modelling of quality of 

experience for mobile Web browsing 
CI4 

234 H. Artman, S. Zällh (2005) Finding a way to usability: procurement of a taxi 

dispatch system 
CI4 

235 Federico Botella, Eloy 

Alarcon, Antonio Peñalver 

(2013) 

A new proposal for improving heuristic 

evaluation reports performed by novice evaluators 
CI1 

236 Antony Tang, Man F. Lau 

(2014) 

Software architecture review by association CI4 

237 Bijan Aryana, Torkil 

Clemmensen, Casper Boks 

(2015) 

Users' participation in requirements gathering for 

smart phones applications in emerging markets 
CI4 

238 Káthia Marçal de Oliveira, 

Sophie Lepreux, Christophe 

Kolski, Ahmed Seffah 

(2014) 

Predictive usability evaluation: aligning HCI and 

software engineering practices 
CI1 

239 Philip Lew, Luis Olsina 

(2012) 

An integrated strategy to systematically 

understand and manage quality in use for web 

applications 

CI1 

240 Alvin Tarrell, Ann Fruhling, 

Rita Borgo, Camilla Forsell, 

Georges Grinstein, Jean 

Scholtz (2014) 

Toward visualization-specific heuristic evaluation CI1 

241 Frank E. Ritter,  

 and Richard M. Young 

(2001) 

Embodied models as simulated users CI1 

242 Deshayes Romuald, Tom 

Mens (2015) 

GISMO: a domain-specific modelling language 

for executable prototyping of gestural interaction 
CI1 

243 Edna Rosen (2012) Interplay of usability and requirements 

engineering in facts analysis for patent disputes 
CI1 

244 Mitra Dirin, Amir Dirin, User-centered design of a context-aware nurse CI1 



 

 

3.2 Lista de artigos selecionados no 2° Filtro na ACM 

Dos 256 artigos que passaram no 1° filtro da ACM, 88 artigos passaram no 2° filtro 

após a leitura completa, os quais são listados na Tabela 7 a seguir com os seus 

respectivos critérios de inclusão. 

Teemu H. Laine (2015) assistant (CANA) at Finnish elderly houses 

245 Carmelo Ardito, Maria 

Francesca Costabile, 

Giuseppe Desolda, Rosa 

Lanzilotti, Maristella 

Matera, Antonio Piccinno, 

Matteo Picozzi (2014) 

User-driven visual composition of service-based 

interactive spaces 
CI1 

246 Carolina Salvador, Arturo 

Nakasone, Jose Antonio 

Pow-Sang (2014) 

A systematic review of usability techniques in 

agile methodologies 
CI4 

247 Diego Albuquerque, Bruno 

Cafeo, Alessandro Garcia, 

Simone Barbosa, Silvia 

Abrahão, António Ribeiro 

(2015) 

Quantifying usability of domain-specific 

languages:  An empirical study 

on software maintenance 

CI1 

248 Lu Xiao, Xueheng Yan, 

Alison Emery (2013) 

Design and evaluation of web interfaces for 

informal care providers in senior monitoring 
CI1 

249 Alexander Fay, Birgit 

Vogel-Heuser, Timo Frank, 

Karin Eckert, Thomas 

Hadlich, Christian Diedrich 

(2015) 

Enhancing a model-based engineering approach 

for distributed manufacturing automation systems 

with characteristics and design patterns 

CI1 

250 Jing Xu, Xiang Ding, Ke 

Huang, Guanling Chen 

(2014) 

A Pilot Study of an Inspection Framework for 

Automated Usability Guideline Reviews of 

Mobile Health Applications 

CI2 

251 Mohammed Misbhauddin, 

Mohammad Alshayeb 

(2015) 

Extending the UML use case metamodel with 

behavioral information to facilitate model 

analysis and interchange 

CI1 

252 Simone Kriglstein, Margit 

Pohl, Nikolaus Suchy, 

Johannes Gärtner, Theresia 

Gschwandtner, Silvia 

Miksch (2014) 

Experiences and challenges with evaluation 

methods in practice: a case study 
CI3 

253 Denis Feth (2015) User-centric security: optimization of the 

security-usability trade-off 
CI4 

254 Carina S. González, Pedro 

Toledo, Vanesa Muñoz, 

María A. Noda, Alicia 

Bruno, Lorenzo Moreno 

(2013) 

Inclusive educational software design with agile 

approach 
CI1 

255 Eduardo Cruz Araújo, Luiz 

Fernando Gomes Soares 

(2014) 

Designing iDTV Applications through Interactive 

Storyboards 
CI4 

256 Natasha M. C. Valentim, 

Tiago Silva da Silva, Milene 

S. Silveira, Tayana Conte 

(2013) 

Estudo comparativo entre técnicas de inspeção de 

usabilidade sobre diagramas de atividades 
CI3 



 

Tabela 7. Artigos selecionados no 2° filtro na ACM. 

N° Autor(es), Ano Título de Artigo Critérios 

de 

Inclusão 
A01 Fernando Molina, Ambrosio 

Toval (2009) 

Integrating usability requirements that 

can be evaluated in design time into 

Model Driven Engineering of Web 

Information Systems 

CI1 

A02 Arnold P. O. S. Vermeeren, 

Effie Lai-Chong Law, Virpi 

Roto, Marianna Obrist, Jettie 

Hoonhout, Kaisa Väänänen-

Vainio-Mattila (2010) 

User experience evaluation methods: 

current state and development needs 
CI4 

 

A03 Fabio Bruno, Maurizio 

Muzzupappa (2010) 

Product interface design: A participatory 

approach based on virtual reality 
CI2 
 

A04 Marco de Sá, Luís Carriço 

(2008) 

Lessons from early stages design of 

mobile applications 
CI1 

A05 Elizabeth Furtado, Vasco 

Furtado, Eurico Vasconcelos 

(2007) 

 

A conceptual framework for the design 

and evaluation of affective usability in 

educational geosimulation systems 

CI1 

A06 Tom Brinck, Seunghee S. Ha, 

Nick Pritula, Kara Lock, 

Alfred Speredelozzi, Mike 

Monan (2003) 

Making an iMpact: redesigning a 

business school Web site around 

performance metrics 

CI1 

A07 Danielle Lottridge, Wendy E. 

Mackay (2009) 

Generative walkthroughs: to support 

creative redesign 
CI1 

A08 Cho-Chien Lu, Shih-Chung 

Kang, Shang-Hsien Hsieh, 

Ruei-Shiue Shiu (2009) 

Improvement of a computer-based 

surveyor-training tool using a user-

centered approach 

CI3 

A09 Yucel Batu Salman, Ibrahim 

Furkan Ince, Ji Young Kim, 

Hong-In Cheng, Mustafa Eren 

Yildirim (2009) 

Participatory design and evaluation of e-

learning system for Korean language 

training 

CI3 

A10 Sarah J. Swierenga, Fuad 

Abujarad, Toni A. Dennis, 

Lori A. Post (2011) 

Real-world user-centered design: the 

michigan workforce background check 

system 

CI4 

A11 Erica Newcomb, Toni 

Pashley, John Stasko (2003) 

Mobile computing in the retail arena CI3 

A12 Philippe Palanque, Sandra 

Basnyat, David Navarre 

(2007) 

Improving interactive systems usability 

using formal description techniques: 

application to healthcare 

CI1 

A13 Ole Andreas Alsos, Yngve 

Dahl (2008) 

Toward a best practice for laboratory-

based usability evaluations of mobile 

ICT for hospitals 

CI4 
 

 

 

A14 Etienne van Wyk, Ruth de 

Villiers (2008) 

Usability context analysis for virtual 

reality training in South African mines 
CI1 
 

 

  

A15 Kathia Marçal de Oliveira 

(2010) 

New research challenges for user 

interface quality evaluation 
CI4 
 

 

A16 Thomas Memmel, Harald 

Reiterer (2008) 

Inspector: method and tool for visual UI 

specification 
CI1 

A17 Timo Jokela (2002) Making user-centred design common 

sense: striving for an unambiguous and 

communicative UCD process model 

CI1 



 

A18 Ahmed Seffah, Mohammad 

Donyaee, Rex B. Kline, 

Harkirat K. Padda (2006) 

Usability measurement and metrics: A 

consolidated model 
CI1 

A19 Timo Jokela, Jussi Koivumaa, 

Jani Pirkola, Petri Salminen, 

Niina Kantola (2006) 

Methods for quantitative usability 

requirements: a case study on the 

development of the user interface of a 

mobile phone 

CI4 

A20 Anthony Jameson, Angela 

Mahr, Michael Kruppa, 

Andreas Rieger, Robert 

Schleicher (2007) 

Looking for unexpected consequences of 

interface design decisions: the MeMo 

workbench 

CI1 

A21 David Pinelle, Carl Gutwin 

(2002) 

Groupware walkthrough: adding context 

to groupware usability evaluation 
CI1 

A22 Sebastian Denef, Leonardo 

Ramirez, Tobias Dyrks, 

Tobias Schwartz, Ahmad-Amr 

Al-Akkad (2008) 

Participatory design workshops to 

evaluate multimodal applications 
CI4 

A23 Karin Leichtenstern, Elisabeth 

André (2010) 

MoPeDT: features and evaluation of a 

user-centred prototyping tool 
CI2 

A24 Katie A. Siek, Danish U. 

Khan, Stephen E. Ross, Leah 

M. Haverhals, Jane Meyers, 

Steven R. Cali (2011) 

Designing a Personal Health Application 

for Older Adults to Manage Medications: 

A Comprehensive Case Study 

CI3 

A25 Armin Janß, Wolfgang Lauer, 

Klaus Radermacher (2007) 

Cognitive task analysis for prospective 

usability evaluation in computer-assisted 

surgery 

CI1 

A26 Marco De Sá, Luís Carriço 

(2007) 

Designing for mobile devices: 

requirements, low-fi prototyping and 

evaluation 

CI1 

A27 Paloma Díaz, Ignacio Aedo 

(2007) 

Towards efficient web engineering 

approaches through flexible process 

models 

CI1 

A28 Kênia Sousa, Hildeberto 

Mendonça, Jean 

Vanderdonckt (2007) 

Towards method engineering of model-

driven user interface development 
CI4 

A29 

 

Yun Chen, Maria Kutar, Andy 

Hamilton (2007) 

Modelling and matching: a methodology 

for eplanning system development to 

address the requirements of multiple user 

groups 

CI1 

A30 Erik Markensten, Henrik 

Artman (2004) 

Procuring a usable system using 

unemployed personas 
CI1 

A31 Adrian Fernandez, Emilio 

Insfran, Silvia Abrahão (2009) 

Integrating a Usability Model into 

Model-Driven Web Development 

Processes 

CI1 

A32 Duarte Costa, Leonel 

Nóbrega, Nuno Jardim Nunes 

(2006) 

An MDA approach for generating web 

interfaces with UML ConcurTaskTrees 

and canonical abstract prototypes 

CI1 

A33 Stefan Propp, Gregor 

Buchholz, Peter Forbrig 

(2009) 

Integration of usability evaluation and 

model-based software development 
CI1 

A34 Christine E. Wania, Michael 

E. Atwood (2009) 

Pattern languages in the wild: exploring 

pattern languages in the laboratory and in 

the real world 

CI3 

A35 Shamal Faily, Ivan Fléchais 

(2010) 

Barry is not the weakest link: eliciting 

secure system requirements with 

personas 

CI1 

A36 Jaeseung Chang, Marie-Luce 

Bourguet (2008) 

Usability framework for the design and 

evaluation of multimodal interaction 
CI2 

A37 Volker Paelke, Karsten Nebe Integrating agile methods for mixed CI1 



 

(2008) reality design space exploration 

A38 José Ignacio Panach, 

Francisco Valverde, Óscar 

Pastor (2007) 

Improvement of a web engineering 

method through usability patterns 
CI1 

A39 Asmaa Abdallah, Riham 

Hassan, Mostafa Abdel Azim 

(2013) 

Quantified extreme scenario based 

design approach 
CI1 

A40 Felipe Bacim, Nicholas Polys, 

Jian Chen, Mehdi Setareh, Ji 

Li, Lee Ma (2010) 

Cognitive scaffolding in Web3D learning 

systems: a case study for form and 

structure 

CI1 

A41 Jose Ignacio Panach, Nelly 

Condori-Fernández, Francisco 

Valverde, Nathalie Aquino, 

Óscar Pastor (2008) 

Understandability measurement in an 

early usability evaluation for model-

driven development: an empirical study 

CI1 

A42 Laila Dybkjaer, Niels Ole 

Bernsen (2000) 

Usability issues in spoken dialogue 

systems 
CI4 

A43 Paula Savioja, Leena Norros, 

Leena Salo (2008) 

Evaluation of systems usability CI1 

A44 Wei Zhou, David Heesom, 

Panagiotis Georgakis (2007) 

Enhancing user-centered design by 

adopting the Taguchi philosophy 
CI1 

A45 Adrian Fernandez, Silvia 

AbrahãO, Emilio Insfran 

(2013) 

Empirical validation of a usability 

inspection method for model-driven Web 

development 

CI1 

A46 Adrian Fernandez, Emilio 

Insfran, Silvia Abrahão (2011) 

Usability evaluation methods for the 

web: A systematic mapping study 
CI4 

A47 Elspeth Golden (2009) Helping software architects design for 

usability 
CI1 

A48 Ann Blandford, Suzette Keith, 

Richard Butterworth, Bob 

Fields, Dominic Furniss 

(2007) 

Disrupting digital library development 

with scenario informed design 
CI1 

A49 Adrian Fernandez, Silvia 

Abrahão, Emilio Insfran, 

Maristella Matera (2012) 

Further analysis on the validation of a 

usability inspection method for model-

driven web development 

CI1 

A50 F. Paterno, C. Mancini (1999) Engineering the Design of Usable 

Hypermedia 
CI1 

A51 Adrian Fernandez, Emilio 

Insfran, Silvia Abrahão, José 

Ángel Carsí, Emanuel 

Montero (2012) 

Integrating usability evaluation into 

model-driven video game development 
CI1 

A52 M. Gómez, J. Cervantes 

(2013) 

User Interface Transition Diagrams for 

customer-developer communication 

improvement in software development 

projects 

CI1 

A53 Piero Fraternali, Pier Luca 

Lanzi, Maristella Matera, 

Andrea Maurino (2004) 

Model-driven web usage analysis for the 

evaluation of web application quality 
CI1 

A54 Lei Tang, Zhiwen Yu, 

Xingshe Zhou, Hanbo Wang, 

Christian Becker (2011) 

Supporting rapid design and evaluation 

of pervasive applications: challenges and 

solutions 

CI4 

A55 Joerg Doerr, Daniel Kerkow, 

Dennis Landmann, Christian 

Graf, Christian Denger, Anne 

Hoffmann (2008) 

Supporting requirements engineering for 

medical products: early consideration of 

user-perceived quality 

CI1 

A56 Gregor Buchholz, Jürgen 

Engel, Christian Märtin, 

Stefan Propp (2007) 

Model-based usability evaluation: 

evaluation of tool support 
CI2 

A57 Lu Liang, Xiaoling Deng, 

Yong Wang (2009) 

Usability Evaluation Driven by 

Cooperative Software Description 
CI2 



 

Framework 

A58 Tamer Rafla, Pierre N. 

Robillard, Michel Desmarais 

(2007) 

A method to elicit architecturally 

sensitive usability requirements: its 

integration into a software development 

process 

CI1 

A59 Cristina Cachero, Coral 

Calero, Geert Poels (2007) 

Metamodeling the quality of the web 

development process' intermediate 

artifacts 

CI1 

A60 Silvia Abrahao, Emilio Insfran 

(2006) 

Early Usability Evaluation in Model 

Driven Architecture Environments 
CI1 

A61 Bettina Biel, Thomas Grill, 

Volker Gruhn (2010) 

Exploring the benefits of the 

combination of a software architecture 

analysis and a usability evaluation of a 
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CI1 
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Trabelsi, Houcine Ezzedine, 
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Graphical controls based environment 

for user interface evaluation 
CI1 

A63 Maryam Tohidi, William 

Buxton, Ronald Baecker, 
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Getting the right design and the design 

right 
CI3 

A64 Lu Liang, Xiaoling Deng 
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Approach Based on Extended GOMS 
CI1 
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Anthony Collins, Judy Kay 

(2010) 

Switch: exploring the design of 
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CI1 

A66 Bonnie E. John, Len Bass, 
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patterns 

CI1 

A67 Michael Quade, Grzegorz 

Lehmann, Marco Blumendorf, 

Dirk Roscher, Sahin Albayrak 

(2011) 

Evaluating user interface adaptations at 

runtime by simulating user interaction 
CI1 

A68 Kasper Hornbæk, Rune 

Thaarup Høegh, Michael Bach 

Pedersen, Jan Stage (2007) 

Use case evaluation (UCE): a method for 

early usability evaluation in software 
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CI1 

A69 Melody Y. Ivory, Marti A 

Hearst (2001) 

The state of the art in automating 

usability evaluation of user interfaces 
CI4 

A70 Lenja Sorokin, Francisco 

Montero, Christian Märtin 

(2007) 

Flex RIA development and usability 

evaluation 
CI2 

A71 Alexandros Paramythis, 

Stephan Weibelzahl, Judith 

Masthoff (2010) 

Layered evaluation of interactive 

adaptive systems: framework and 

formative methods 

CI1 

A72 Adrian Fernandez, Silvia 

Abrahão, Emilio Insfran 

(2011) 

A web usability evaluation process for 
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CI1 

A73 Eelke Folmer, Jilles van Gurp, 
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Software architecture analysis of 
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CI1 
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Ambrosio Toval Álvarez 

(2007) 

A generic approach to improve 

navigational model usability based upon 

requirements and metrics 

CI2 

A75 Shah Rukh Humayoun, Yael 

Dubinsky, Tiziana Catarci 

(2011) 

A three-fold integration framework to 

incorporate user-centered design into 

agile software development 

CI2 

A76 Heike Winschiers, Jens 

Fendler (2007) 

Assumptions considered harmful: the 

need to redefine usability 
CI4 

A77 Jonna Häkkilä, Panu 

Korpipää, Sami Ronkainen, 

Urpo Tuomela (2005) 

Interaction and end-user programming 

with a context-aware mobile application 
CI3 
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A78 Adrian Fernandez, Silvia 

Abrahão, Emilio Insfran 

(2010) 

Towards to the validation of a usability 

evaluation method for model-driven web 

development 

CI1 

A79 Pia Stoll, Len Bass, Elspeth 

Golden, Bonnie E. John 

(2009) 

Supporting usability in product line 

architectures 
CI1 

A80 Gerrit van der Veer, Martijn 

van Welie (2000) 

Task based groupware design: putting 

theory into practice 
CI1 

A81 Natasha M. Costa Valentim, 

Káthia Marçal de Oliveira, 

Tayana Conte (2012) 

Definindo uma abordagem para inspeção 

de usabilidade em modelos de projeto 

por meio de experimentação 

CI1 

A82 Bernhard Peischl, Michaela 

Ferk, Andreas Holzinger 

(2015) 

The fine art of user-centered software 

development 
CI3 

A83 Káthia Marçal de Oliveira, 

Sophie Lepreux, Christophe 

Kolski, Ahmed Seffah (2014) 

 

Predictive usability evaluation: aligning 

HCI and software engineering practices 
CI1 

A84 Edna Rosen (2012) Interplay of usability and requirements 

engineering in facts analysis for patent 

disputes 

CI1 

A85 Mitra Dirin, Amir Dirin, 

Teemu H. Laine (2015) 

User-centered design of a context-aware 

nurse assistant (CANA) at Finnish 

elderly houses 

CI1 

A86 Carolina Salvador, Arturo 

Nakasone, Jose Antonio Pow-

Sang (2014) 

A systematic review of usability 

techniques in agile methodologies 
CI4 

A87 Eduardo Cruz Araújo, Luiz 

Fernando Gomes Soares 

(2014) 

Designing iDTV Applications through 
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CI1 

A88 Natasha M. C. Valentim, 
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Estudo comparativo entre técnicas de 
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001 Costa Valentim, N. M., 

Conte, T., Maldonado, J.C. 

(2015) 

Evaluating an inspection technique for use case 

specifications: Quantitative and qualitative 

analysis 

CI3 

002 Silva, W., Costa Valentim, 

N.M., Conte, T. (2015) 

Integrating the usability into the software 

development process: A systematic mapping 

study 

CI4 

003 Panach, J.I., Juristo, N., 

Valverde, F., Pastor, Ó. 

(2015) 

A framework to identify primitives that represent 

usability within ModelDriven Development 

methods 

CI1 

004 Hung, W.C., Smith, T.J., 

Smith, M.C. (2015) 

Design and usability assessment of a dialogue 

based cognitive tutoring system to model expert 

problem solving in research design 
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005 Stehlik, P., Bahmanpour, A., 

Ahmet Sekercioglu, Y., 

Darziņš, P., Marriott, J.L. 

(2015) 

Fundamental elements identified for success of 

disease state management clinical decision 

support systems 

CI1 

006 Gordillo, A., Barra, E., 

Aguirre, S., Quemada, J. 

(2015) 
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case study 

CI4 

007 Valentim, N. M. C., Conte, 

T. (2014) 
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CI3 

008 Lutz, R., Schäfer, S., Diehl, 

S. (2014) 
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009 Mendes, M.S., Furtado, E. 

(2014) 

The DIRCE approach for Requirements 

Elicitation and Design 

of Interaction in innovative systems 

CI4 

010 Span, M., Smits, C., 

Groenvan de Ven, L., (...), 

Janssen, R., Eefsting, J. 

(2014) 

An interactive web tool to facilitate shared 

decision making in 
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and patients 

CI4 

011 Nabovati, E., VakiliArki, H., 

Eslami, S., Khajouei, R.  

(2014) 
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information system 

CI4 

012 Gaspar, J., Fontul, M., 
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(2014) 
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CI4 

013 Brandtner, P., Auinger, A., 

Helfert, M. (2014) 

Principles of human computer interaction in 

crowdsourcing to foster motivation in the context 
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CI4 

014 Velmourougan, S., 

Dhavachelvan, P., Baskaran, 

R., Ravikumar, B. (2014) 

Software development Life cycle model to build 

software applications with usability 
CI1 

015 Ben Ammar, L., Mahfoudhi, 

A., Kacem, Y.H. (2013) 

Empirical evaluation of an early understandability 

measurement method 
CI1 

016 Kuo, Y.-S., Lu, H.-P., Kuo, 

T.-K. (2013) 

Usability of portable patient monitor in 

emergency medical services: An evaluation of the 

use errors caused by Interface design 

CI1 

017 Park, H., Park, S.-J., Jung, 

H.-K. (2013) 
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CI4 

018 Ben Ammar, L., Mahfoudhi, 

A. (2013) 

Early usability evaluation in model driven 

framework 
CI1 

019 Peischl, B., Ferk, M., 

Holzinger, A. (2013) 

Integrating user-centred design in an early stage 

of mobile medical application prototyping a case 

study on data acquisition in health organisations 

CI1 

020 Fernandez, A., Abrahão, S., 

Insfrán, E., Matera, M. 

(2013) 

Usability inspection in model-driven web 

development: Empirical validation in WebML 
CI1 

021 Gibbs, I., Dascalu, S.M., 

Harris Jr., F.C. (2013) 

Web portal usability tests for the Nevada climate 

change portal 
CI4 

022 Nelson, J., Buisine, S., 

Aoussat, A. (2013) 

Anticipating the use of future things: Towards a 

framework for prospective use analysis in 

innovation design projects 

CI4 

023 Tarkkanen, K., Reijonen, 

P., Harkke, V., Koski, J. 

(2013)  

Co-constructed tasks for web usability testing CI4 

024 Marin, B., Giachetti, G., 

Pastor, O., Abran, A.  (2013) 

Interaction models matter in the evaluation of 

quality of conceptual models 
CI4 

025 Ormeno, Y.I., Panach, J.I., 

Condori-Fernandez, N., 

Pastor, O. (2013) 

Towards a proposal to capture usability 

requirements through guidelines 
CI1 



 

026 Ben Ammar, L., Mahfoudhi, 

A. (2013) 

Usability driven model transformation CI1 

027 Losada, B., Urretavizcaya, 

M., López, J.-M., 

Fernández-Castro, I. (2013) 

Applying usability engineering in InterMod agile 

development methodology. A case study in a 

mobile application 

CI1 

028 Ben Ammar, L., Mahfoudhi, 

A., Kacem, 

Y.H. (2013) 

Towards an MDE-based approach for usability 

evaluation of plastic user interface 
CI1 

029 Bruno, F., Angilica, A., 

Cosco, F., Muzzupappa, 

M. (2013) 

Reliable behaviour simulation of product 

interface in mixed reality 
CI1 

030 Panach, J.I., Juristo, N., 

Pastor, O. (2013) 

Including functional usability features in a Model-

Driven Development method 
CI1 

031 Rivero, L., Conte, T.  (2013) Improving usability inspection technologies for 

web mockups through empirical studies 
CI3 

032 Srisuriyasavad, A., 

Prompoon, N.  (2013) 

Defining usability quality metric for game 

prototype using software attributes 
CI1 

033 Osman, S., Ashaari, N.S., 

Zin, N.A.M., (...), Awang, 

N., Mohamad Yusoff, S.R. 

(2013) 

Development and evaluation of model for 

teaching and learning traditional craft courseware 
CI1 

034 Alshehri, F., Freeman, M. 

(2012) 

Methods of usability evaluations of mobile 

devices 
CI4 

035 Sonnenberg, C (2012) Modeling handheld usability for military-based 

devices 
CI1 

036 Salazar, M.G., Mitre, H.A., 

Olalde, C.L., Sánchez, 

J.L.G. (2012) 

Proposal of game design document from software 

engineering requirements perspective 
CI4 

037 Or, C., Tao, D. (2012) Usability study of a computer-based self-

management system for older adults with chronic 

disea 

CI1 

038 De Sa, M., Churchill, E. 

(2012) 

Mobile augmented reality: Exploring design and 

prototyping techniques 
CI4 

039 Korn, M., Bødker, S. (2012) Looking ahead - How field trials can work in 

iterative and exploratory design of ubicomp 

systems 

CI4 

040 Olsen, M., Hedman, J., 

Vatrapu, R. (2012) 

Designing digital payment artifacts CI1 

041 Harvey, C., Stanton, N.A.  

(2012) 

Trade-off between context and objectivity in an 

analytic approach to the evaluation of in-vehicle 

interfaces 

CI1 

042 Bonino, D., Corno, F. (2012) DoMAIns: Domain-based modeling for Ambient 

Intelligence 
CI4 

043 Ismail, M., Yaacob, M., 

Kareem, S.A., Nasaruddin, 

F., Abdullah, N. (2012) 

Support system for novice researchers (SSNR): 

Usability evaluation of the first use 
CI1 

044 Siegel, D.A. (2012) The role of enticing design in usability CI4 

045 Booth, R.G (2012) Examining the functionality of the delone and 

mcLean information system success model as a 

framework for synthesis in nursing information 

and communication technology research 

CI4 

046 Yen, P.-Y., Bakken, S. 

(2012) 

Review of health information technology 

usability study methodologies 
CI4 

047 Viitanen, J. (2011) Contextual inquiry method for user-centred 

clinical IT system design 

CI4 

048 Brown, R.B.K. (2011) Use centric HCI requirements elicitation CI4 

049 Du Bois, E., Horváth, I. 

(2011) 

Abstract prototyping in software engineering: A 

review of approaches 
CI4 



 

050 Abd Majid, R., Md Noor, 

N.L., Wan Adnan, W.A., 

Mansor, S. (2011) 

Users' frustration and HCI in the software 

development life cycle 
CI4 

051 Olsen, M., Hedman, J., 

Vatrapu, R. (2011) 

E-wallet properties CI4 

052 Charfi, S., Trabelsi, A., 

Ezzedine, H., Kolski, C. 

(2011) 

Towards ergonomic guidelines integration within 

graphical interface controls for the evaluation of 

the interactive system: Application to a transport 

network Information Support System 

CI4 

053 Panach, J.I., Condori- 

Fernández, N., Vos, T., 

Aquino, N., Valverde, F. 

(2011) 

Early usability measurement in model-driven 

development: Definition and empirical evaluation 
CI1 

054 Palanque, P., Winckler, M., 

Martinie, C. (2011) 

A formal model-based approach for designing 

interruptions-tolerant advanced user interfaces 
CI4 

055 Propp, S., Forbrig, P. (2010) ViSE - A virtual smart environment for usability 

evaluation 
CI1 

056 Leichtenstern, K., André, E., 

Rehm, M. (2010) 

Using the hybrid simulation for early user 

evaluations of pervasive interactions 
CI1 

057 Freiberg, M., Mitlmeier, J., 

Baumeister, J., Puppe, F. 

(2010) 

Knowledge system prototyping for usability 

engineering 
CI2 

058 FoØlstad, A., Knutsen, J. 

(2010) 

Online user feedback in early phases of the design 

process: Lessons learnt from four design cases 
CI4 

059 McGlinn, K., O'Neill, E., 

Gibney, A., O'Sullivan, D., 

Lewis, D. (2010) 

Simcon: A tool to support rapid evaluation of 

smart building application design using context 

simulation and virtual reality 

CI4 

060 Hosseini-Khayat, A., 

Hellmann, T.D., Maurer, F. 

(2010) 

Distributed and automated usability testing of 

low-fidelity prototypes 
CI2 

061 Calisir, F., Bayraktaroǧlu, 

A.E., Gumussoy, C.A., 

Topcu, Y.I., Mutlu, T. 

(2010) 

The relative importance of usability and 

functionality factors for online auction and 

shopping web sites 

CI3 

062 Sarkar, A., Choudhury, S., 

Chaki, N., Bhattacharya, S. 

(2010) 

Quality evaluation of conceptual level object-

oriented multidimensional data model 
CI4 

063 De Sá, M., Carriço, L. 

(2009) 

A mobile tool for in-situ prototyping CI2 

064 Fernandez, A., Insfran, E., 

Abrahão, S. (2009) 

Towards a usability evaluation process for model- 

Driven web development 
CI1 

065 De Sá, M., Carriço, L. 

(2009) 

An evaluation framework for mobile user 

interfaces 
CI2 

066 Haynes, S.R. (2009) It's what it's in: Evaluating the usability of large-

scale integrated systems 
CI3 

067 Murakami, T., Fujii, K. 

(2009) 

Internal video analysis for product usability 

evaluation at early stage of design 
CI4 

068 Tanimura, M., Kanazawa, 

M., Sudo, T. (2009) 

Establishing human-centered design process in 

mobile phone development 
CI1 

069 Bouchard, C., Mantelet, F., 

Aoussat, A., (...), van 

Lottum, C., Coleman, S. 

(2009) 

A European emotional investigation in the field of 

shoe design 
CI4 

070 Kostas Koukouletsos, Babak 

Khazaei, Andy Dearden, 

Mehmet Ozcan (2009) 

Teaching Usability Principles with Patterns and 

Guidelines 
CI3 

071 Karppinen, K., Liinasuo, M. 

(2008) 

Usability promotion in a technical project with 

sparse resources - A case study 
CI4 

072 Hub, M., Zatloukal, M. Methodology of fuzzy usability evaluation of CI1 



 

(2008) Information systems in Public administration 

073 Kujala, S. (2008) Effective user involvement in product 

development by improving the analysis of user 

needs 

CI4 

074 Panach, J.I., Condori- 

Fernández, N., Valverde, F., 

Aquino, N., Pastor, O. 

(2008) 

Towards an early usability evaluation for web 

applications 
CI1 

075 Kim, J., Han, S.H. (2008) A methodology for developing a usability index 

of consumer electronic products 
CI1 

076 Quintana, V., Howells, 

R.A., Hettinger, L. (2007) 

User-centered design in a large-scale naval ship 

design program: Usability testing of complex 

military systems – DDG 1000 

CI1 

077 Zhao, X., Zou, Y. (2007) A framework for incorporating usability into 

model transformations 
CI1 

078 Cachero, C., Poels, G., 

Calero, C. (2007) 

Towards a quality-aware web engineering process CI1 

079 Bligård, L.-O., Osvalder, A.-

L. (2007) 

An analytical approach for predicting and 

identifying use error and usability problem 
CI1 

080 Godet-Bar, G., Rieu, D., 

Dupuy-Chessa, S., Juras, D. 

(2007) 

Interactional objects: HCI concerns in the analysis 

phase of the symphony method 
CI4 

081 Cockton, G. (2006) Focus, fit, and fervor: Future factors beyond play 

with the interplay 
CI4 

082 Ryu, Y.S., Lee, Y.S., 

Smith-Jackson, T.L., 

Nussbaum, M.A., Tomioka, 

K. (2006) 

User centered design and testing methods for the 

development of the menu system for mobile 

phones 

CI3 

083 Möller, S., Englert, R., 

Engelbrecht, K., (...), 

Raake, A., Reithinger, N. 

(2006) 

MeMo: Towards automatic usability evaluation of 

spoken dialogue services by user error 

simulations 

CI1 

084 Tohidi, M., Buxton, W., 

Baecker, R., Sellen, A. 

(2006) 

User sketches: A quick, inexpensive, and 

effective way to elicit more reflective user 

feedback 

CI1 

085 Tang, Z., Johnson, T.R., 

Tindall, R.D., Zhang, J. 

(2006) 

Applying heuristic evaluation to improve the 

usability of a telemedicine system 
CI1 

086 Yonglei, T. (2005) Work in progress - Introducing usability concepts 

in early phases of software 
CI1 

087 Mankoff, J., Fait, H., 

Juang, R. (2005) 

Evaluating accessibility by simulating the 

experiences of users with vision or motor 

impairments 

CI2 

088 Clamann, M., Kaber, D.B. 

(2004) 

Applicability of usability evaluation techniques to 

aviation systems 
CI4 

089 Johnson, K.T. (2004) An interface design methodology: Scenario based 

design extended for diverse computer user groups 
CI4 

090 Liu, R., Wong, L., Grundy, 

J. (2003) 

Experiences Developing an E-whiteboard-based 

Circuit Designer 
CI4 

091 Smith, A., Dunckley, L. 

(2002) 

Prototype evaluation and redesign: Structuring the 

design space through contextual techniques 
CI1 

092 Riihiaho, S. (2002) The pluralistic usability walk-through method CI1 

093 Turnell, M.D.F.Q.V., 

Bezerra, A.W.A. (2001) 

Raising the quality of data analysis in the user 

interface evaluation process 
CI2 

094 Slocum, T.A., Blok, C., 

Jiang, B., (...), Fuhrmann, S., 

Hedley, N.R. (2001) 

Cognitive and usability issues in geovisualization CI4 

095 Gray, W.D., John, B.E., 

Kieras, D.E., Boehm- 

The GOMS SIG: Troubleshooting, lessons 

learned, novel applications, teaching techniques 
CI1 
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096 Rieman, John, Franzke, 
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Usability evaluation with the cognitive 

walkthrough 
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S01 Costa Valentim, N.M., 

Conte, T., Maldonado, J.C. 

(2015) 

Evaluating an inspection technique for 

use case specifications: Quantitative and 

qualitative analysis 

CI3 

S02 Silva, W., Costa Valentim, 

N.M., Conte, T. (2015) 

Integrating the usability into the software 

development process: A systematic 

mapping study 

CI4 

S03 Panach, J.I., Juristo, N., 

Valverde, F., Pastor, Ó. (2015) 

A framework to identify primitives that 

represent usability within Model-Driven 

Development methods 

CI1 

S04 Gordillo, A., Barra, E., 

Aguirre, S., Quemada, J. 

(2014) 

The usefulness of usability and user 

experience evaluation methods on an 

eLearning platform development from a 

developer's perspective: A case study 

CI2 

S05 Valentim, N. M. C., Conte, T. 

(2014) 

Improving a usability inspection 

technique based on quantitative and 

qualitative analysis 

CI3 

S06 Mendes, M.S., Furtado, E. 

(2014) 

The DIRCE approach for Requirements 

Elicitation and Design of Interaction in 

innovative systems 

CI1 

S07 Span, M., Smits, C., Groenvan 

de Ven, L., (...), Janssen, R., 

Eefsting, J. (2014) 

An interactive web tool to facilitate 

shared decision making in dementia: 

Design issues perceived by caregivers 

and patients 

CI1 

S08 Velmourougan, S., 

Dhavachelvan, P., Baskaran, 

R., Ravikumar, B. (2014) 

Software development Life cycle model 

to build software applications with 

usability 

CI1 

S09 Ben Ammar, L., Mahfoudhi, 

A., Kacem, Y.H. (2013) 

Empirical evaluation of an early 

understandability measurement method 
CI1 

S10 Ben Ammar, L., Mahfoudhi, 

A. (2013) 

Early usability evaluation in model 

driven framework 
CI1 

S11 Peischl, B., Ferk, M., 

Holzinger, A. (2013) 

Integrating user-centred design in an 

early stage of mobile medical application 

prototyping a case study on data 

acquisition in health organisations 

CI2 

S12 Fernandez, A., Abrahão, S., 

Insfrán, E., Matera, M. (2013) 

Usability inspection in model-driven web 

development: Empirical validation in 

WebML 

CI1 

S13 Nelson, J., Buisine, S., 

Aoussat, A. (2013) 

Anticipating the use of future things: 

Towards a framework for prospective 

use analysis in innovation design projects 

CI1 

S14 Ormeno, Y.I., Panach, J.I., 

Condori-Fernandez, N., 

Pastor, O. (2013) 

Towards a proposal to capture usability 

requirements through guidelines 
CI1 

S15 Ben Ammar, L., Mahfoudhi, 

A. (2013) 

Usability driven model transformation CI1 

S16 Losada, B., Urretavizcaya, 

M., López, J.-M., Fernández-

Castro, I. (2013) 

Applying usability engineering in 

InterMod agile development 

methodology. A case study in a mobile 

application 

CI1 



 

S17 Ben Ammar, L., Mahfoudhi, 

A., Kacem, Y.H. (2013) 

Towards an MDE-based approach for 

usability evaluation of plastic user 

interface 

CI1 

S18 Panach, J.I., Juristo, N., 

Pastor, O. (2013) 

Including functional usability features in 

a Model-Driven Development method 
CI1 

S19 Rivero, L., Conte, T.  (2013) Improving usability inspection 

technologies for web mockups through 

empirical studies 

CI1 

S20 Srisuriyasavad, A., Prompoon, 

N.  (2013) 

Defining usability quality metric for 

game prototype using software attributes 
CI1 

S21 Or, C., Tao, D. (2012) Usability study of a computer-based self-

management system for older adults with 

chronic disea 

CI3 
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(2012) 

Mobile augmented reality: Exploring 

design and prototyping techniques 
CI3 

S23 Olsen, M., Hedman, J., 

Vatrapu, R. (2012) 

Designing digital payment artifacts CI1 

S24 Harvey, C., Stanton, N.A.  

(2012) 

Trade-off between context and 

objectivity in an analytic approach to the 

evaluation of in-vehicle interfaces 

CI3 

S25 Yen, P.-Y., Bakken, S. (2012) Review of health information technology 

usability study methodologies 
CI3 

S26 Du Bois, E., Horváth, I. 

(2011) 

Abstract prototyping in software 

engineering: A review of approaches 
CI1 

S27 Olsen, M., Hedman, J., 

Vatrapu, R. (2011) 

E-wallet properties CI4 

S28 Panach, J.I., Condori-

Fernández, N., Vos, T., 

Aquino, N., Valverde, F. 

(2011) 

Early usability measurement in model-

driven development: Definition and 

empirical evaluation 

CI1 

S29 Propp, S., Forbrig, P. (2010) ViSE - A virtual smart environment for 

usability evaluation 
CI2 

S30 FoØlstad, A., Knutsen, J. 

(2010) 

Online user feedback in early phases of 

the design process: Lessons learnt from 

four design cases 

CI4 

S31 Hosseini-Khayat, A., 

Hellmann, T.D., Maurer, F. 

(2010) 

Distributed and automated usability 

testing of low-fidelity prototypes 
CI2 

S32 De Sá, M., Carriço, L. (2009) A mobile tool for in-situ prototyping CI2 

S33 Fernandez, A., Insfran, E., 

Abrahão, S. (2009) 

Towards a usability evaluation process 

for model- Driven web development 
CI1 

S34 De Sá, M., Carriço, L. (2009) An evaluation framework for mobile user 

interfaces 
CI2 

S35 Haynes, S.R. (2009) It's what it's in: Evaluating the usability 

of large-scale integrated systems 
CI4 

S36 Tanimura, M., Kanazawa, M., 

Sudo, T. (2009) 

Establishing human-centered design 

process in mobile phone development 
CI1 

S37 Karppinen, K., Liinasuo, M. 

(2008) 

Usability promotion in a technical 

project with sparse resources - A case 

study 

CI1 

S38 Panach, J.I., Condori- 

Fernández, N., Valverde, F., 

Aquino, N., Pastor, O. (2008) 

Towards an early usability evaluation for 

web applications 
CI1 

S39 Zhao, X., Zou, Y. (2007) A framework for incorporating usability 

into model transformations 
CI1 

S40 Bligård, L.-O., Osvalder, A.-

L. (2007) 

An analytical approach for predicting 

and identifying use error and usability 

problem 

CI1 

S41 Ryu, Y.S., Lee, Y.S., Smith- User centered design and testing methods CI1 



 

4 Extração de Dados 

De cada artigo aprovado pelo processo de seleção final, são extraídos os seguintes 

dados, de acordo com a Tabela 10. 

 
Tabela 10. Tabela para extração de dados. 

Referência (autor, ano). Nome do artigo 
Descrição da tecnologia Descrição da tecnologia proposta  

Tipo de tecnologia Verifica qual tipo de tecnologia é segundo a 

taxonomia proposta por Ivory e Hearst (2001): 

 Teste (se envolve a observação de 

participantes interagindo com a interface do 

usuário para determinar problemas de 

usabilidade);  

 Inspeção (se envolve um avaliador 

experiente usando um conjunto de critérios 

para identificar potenciais problemas de 

usabilidade);  

 Investigação (se apresenta um método que 

adquire opinião subjetiva dos participantes, 

como suas preferências e seus sentimentos);  

 Modelagem analítica (se apresenta uma 

abordagem que habilita avaliadores a 

predizer a usabilidade por empregar 

diferentes tipos de modelos); 

 Simulação (se simula a interação através de 

qualquer algoritmo de simulação ou análise 

de uso de dados). 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Utiliza como base para formulação da proposta 

alguma tecnologia existente? Se sim, qual? 

 Sim  

 Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Fase do processo de desenvolvimento em que a 

tecnologia é aplicada e clico de vida, se informado: 

 Análise 

Jackson, T.L., Nussbaum, 

M.A., Tomioka, K. (2006) 

for the development of the menu system 

for mobile phones 

S42 Möller, S., Englert, R., 

Engelbrecht, K., (...), 

Raake, A., Reithinger, N. 

(2006) 

MeMo: Towards automatic usability 

evaluation of spoken dialogue services 

by user error simulations 

CI3 

S43 Tohidi, M., Buxton, W., 

Baecker, R., Sellen, A. (2006) 

User sketches: A quick, inexpensive, and 

effective way to elicit more reflective 

user feedback 

CI1 

S44 Tang, Z., Johnson, T.R., 

Tindall, R.D., Zhang, J. 

(2006) 

Applying heuristic evaluation to improve 

the usability of a telemedicine system 
CI3 

S45 Yonglei, T. (2005) Work in progress - Introducing usability 

concepts in early phases of software 
CI1 

S46 Clamann, M., Kaber, D.B. 

(2004) 

Applicability of usability evaluation 

techniques to aviation systems 
CI4 

S47 Riihiaho, S. (2002) The pluralistic usability walk-through 

method 
CI1 

S48 Rieman, John, Franzke, 

Marita, Redmiles, David 

(1995) 

Usability evaluation with the cognitive 

walkthrough 
CI1 



 

 Projeto 

 Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Os princípios em que a tecnologia se baseia 

correspondem e aproximam-se geralmente dos 

princípios presente em qual área? Porquê? 

 Engenharia de Software (ES) 

 Interação Homem-Computador (IHC) 

 Ambas 

 Não especificado 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico ou projeta/cria o 

artefato já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? Se sim, qual? 

 Sim 

 Não 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

A tecnologia proposta pode ser aplicada a um: 

 Modelo 

 Protótipo (Mockup) 

 Diagrama da UML 

 Caso de Uso 

 Cenário 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

A tecnologia pode ser: 

 Específica (só pode ser utilizada por um 

processo, área, contexto ou profissional 

específico?) 

 Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? A pesquisa descrita no artigo pode ser do tipo: 

 Conceitual 

 Empírica 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Investiga se as contribuições são e porque? (Wieringa 

et al 2006): 

 Pesquisa de Avaliação;  

 Proposta de Solução; 

 baseada em experimentação; 

 baseada na literatura 

 Pesquisa de Validação; 

 Artigos Filosóficos; 

 Revisões sistemática da literatura ou 

Mapeamentos Sistemáticos da 

Literatura 

 Revisão da literatura não sistemática 

 Artigos de Opinião; 

 Artigos de Experiência Profissional. 

Qual é o resultado da pesquisa? O resultado da pesquisa pode ser: 

 Ferramenta 

 Framework 

 Técnica 

 Modelo 

 Processo 

 Método 

 Guideline 

 Padrões 

 Métricas 

 Abordagem 

 Nenhum 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Alguma ferramenta foi desenvolvida para dar suporte 

a tecnologia proposta? Se sim, qual? É gratuita ou 

paga? 



 

 Sim 

 Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Resumo do estudo experimental efetuado 

Qual o tipo de avaliação? O tipo de avaliação pode ser:  

 Estudo de viabilidade,  

 Estudo de observação; 

 Estudo de caso,  

 Prova de conceito 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

A avaliação tem a participação ativa dos futuros 

usuários da tecnologia? Se sim, quantos? E em qual 

nível de escolaridade? 

 Sim 

 Não 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Ambiente em que foi aplicada a tecnologia: 

 Indústria 

 Academia 

 Laboratório 

 Mista 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

A pessoa que irá aplicar a tecnologia precisa conhecer 

e ser experiente na: 

 área de IHC 

 subáreas de computação/design 

 De qualquer área 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Há a necessidade de treinamento para aplicar a 

tecnologia? 

 Sim 

 Não 

A análise da avaliação é de que tipo? A análise da avaliação pode ser: 

 Qualitativa 

 Quantitativa 

 Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Há limitações encontradas na aplicação da tecnologia 

e na análise dos estudos? Se sim, qual? 

 Sim 

 Não 

 

No entanto, como neste MSL também podem ser aceitas Revisões Sistemáticas da 

Literatura e outros Mapeamentos Sistemáticos, utilizou-se os dados de extração 

apresentados na Tabela 11. 

 
Tabela 11. Tabela para extração de dados específica para Mapeamento e Revisão Sistemática. 

Referência (autor, ano). Nome do artigo 
Qual é o tipo de objetivo de pesquisa? O objetivo de pesquisa de uma RSL ou MS pode ser: 

 Identificação de melhores e típicas práticas 

(analisa um conjunto de estudos empíricos 

para determinar que técnicas são usadas na 

prática); 

 Classificação e taxonomia (cria uma 

framework ou classifica a pesquisa existente) 

 Ênfase no tópico da categoria (identifica o 

quanto a pesquisa é publicada em diferentes 

sub-tópicos no campo de interesse); 

 Identificação dos fórum de publicação 

(identifica os journals, conferências e 

workshops relevantes na área de foco). 

Qual é o objetivo de pesquisa? Descreve o objetivo de pesquisa do RSL ou MS. 



 

Quais são os critérios de inclusão? Descreve os critérios de inclusão de uma RSL ou MS. 

Qual o número de artigos incluídos? Esta categoria investiga: 

 Número de artigos retornados 

 Número de estudos potencialmente 

relevantes (é a quantidade de artigos 

encontrados na pesquisa) 

 Artigos relevantes (quantidade de artigos 

após aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão). 

Quais informações são extraídas dos 

artigos? 

Apresenta os dados de extração. 

Qual o tipo de análise realizada? Esta categoria investiga se a análise é de: 

 Meta estudos (integra muitos estudos através 

de análise estatística de dados de estudos 

quantitativos); 

 Análise comparativa (uso de simplificação 

lógica e teorias de avaliação de confiança); 

 Análise temática (conta artigos relacionados 

a temas específicos ou categorias); 

 Resumo de narrativa (foca na revisão 

qualitativa e explicações narrativas). 

Tecnologias encontradas na fase inicial Informar quais tecnologias são específicas para as 

fases iniciais do processo de desenvolvimento. 

Descreva a análise realizada Descreve qual foi a análise dos resultados 

A extração dos dados dos artigos encontra-se no APÊNDICE B (ACM) e 

APÊNDICE D (Scopus). 

5 Artigos Selecionados após a Condução do MSL 

Conforme ilustrado na Figura 2, 1013 artigos foram inicialmente retornados aplicando a 

string de busca antes do primeiro filtro. Um total de 352 artigos foram selecionados 

após a aplicação do primeiro filtro, com base nos critérios de inclusão. Um total de 136 

artigos foram selecionados após a aplicação do segundo filtro. Alguns artigos 

apareceram em mais de uma biblioteca digital. Neste caso, um artigo repetido foi 

considerado apenas uma vez de acordo com a nossa ordem de busca realizada (primeiro 

ACM e, em seguida, Scopus). 

Os resultados da pesquisa revelaram que os artigos sobre “Early Usability” 

foram publicados em várias conferências/periódicos relacionados a diferentes áreas 

como ES, IHC e outras áreas relacionadas. 

Dos 136 artigos selecionados neste MSL, os artigos de Vermeeren et al. (2010), 

Fernandez et al. (2011a), Ivory e Hearst (2001), Salvador et al. (2014), Silva et al. 

(2015) e Yen e Bakken (2012) apresentam estudos secundários (revisão da literatura ou 

mapeamentos sistemáticos ou revisões sistemáticas da literatura). Não foi realizada uma 

análise desses estudos secundários porque a intenção, neste momento, não é realizar 

uma revisão terciária. Em trabalhos futuros, pretende-se fazer uma análise destes seis 

artigos que contêm estudos secundários identificados neste MSL. Portanto, na 

apresentação dos resultados deste MSL foram considerados apenas 130 artigos. 



 

 

Figura 2. Total de artigos no 1° filtro e 2º filtro do MSL. 
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7 Conclusão 

Este relatório técnico descreveu os resultados de um estudo secundário (Mapeamento 

Sistemático da Literatura) realizado. Este MSL apresentou evidências sobre as 

tecnologias propostas que apoiam a usabilidade das aplicações nas fases iniciais do 

processo de desenvolvimento. Um total de 136 trabalhos de pesquisa foram 

selecionados neste mapeamento. 
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APÊNDICE A – LISTA DOS ARTIGOS 
RETORNADO NA ACM 

N° Autor(es), Ano Título do Artigo 

001 Nabyl Tejani, Timothy R. Dresselhaus, 

Matthew B. Weinger (2010) 

Development of a hand-held computer platform 

for real-time behavioral assessment of 

physicians and nurses 

002 Yanqing Duan, Vincent Koon Ong, Mark 

Xu, Brian Mathews (2012) 

Supporting decision making process with 

"ideal" software agents - What do business 

executives want? 

003 Andrew Maunder, Gary Marsden, Richard 

Harper (2011) 

Making the link—providing mobile media for 

novice communities in the developing world 

004 Fernando Molina, Ambrosio Toval (2009) Integrating usability requirements that can be 

evaluated in design time into Model Driven 

Engineering of Web Information Systems 

005 Tsan-Nan Chien, Sung-Huai Hsieh, Po-

Hsun Cheng, Ying-Pei Chen, Sao-Jie 

Chen, Jer-Junn Luh, Heng-Shuen Chen, 

Jin-Shin Lai (2012) 

Usability Evaluation of Mobile Medical 

Treatment Carts: Another Explanation by 

Information Engineers 

006 Antonio Carrillo, Daniel Dianes, Juan 

Falgueras, Antonio Guevara (2008) 

Goal driven interaction for web applications 

007 Arnold P. O. S. Vermeeren, Effie Lai-

Chong Law, Virpi Roto, Marianna Obrist, 

Jettie Hoonhout, Kaisa Väänänen-Vainio-

Mattila (2010) 

User experience evaluation methods: current 

state and development needs 

008 Helmut Vieritz, Daniel Schilberg, Sabina 

Jeschke (2013) 

Early accessibility evaluation in web application 

development 

009 Julio Abascal, Myriam Arrue, Nestor 

Garay, Jorge Tomás (2002) 

USERfit tool: a tool to facilitate design for all 

010 Francisco José García-Peñalvo, Ricardo 

Colomo-Palacios, Juan García, Roberto 

Therón (2012) 

Towards an ontology modeling tool. A 

validation in software engineering scenarios 

011 Claudia Oppenauer, Barbara Preschl, 

Karin Kalteis, Ilse Kryspin-Exner (2007) 

Technology in old age from a psychological 

point of view 

012 Wendy E. Mackay, Anne V. Ratzer, Paul 

Janecek (2000) 

Video artifacts for design: bridging the Gap 

between abstraction and detail 

013 Konstantinos Chorianopoulos (2006) Interactive TV design that blends seamlessly 

with everyday life 

014 Holger Regenbrecht, Joerg Hauber, Ralph 

Schoenfelder, Andreas Maegerlein (2005) 

Virtual reality aided assembly with directional 

vibro-tactile feedback 

015 Fabio Bruno, Maurizio Muzzupappa 

(2010) 

Product interface design: A participatory 

approach based on virtual reality 

016 Marco de Sá, Luís Carriço (2008) Lessons from early stages design of mobile 

applications 

017 E. V. Zudilova, P. M. A. Sloot (2005) Bringing combined interaction to a problem 

solving environment for vascular reconstruction 

018 Meredith M. Skeels, Kiera Henning, 

Meliha Yetisgen Yildiz, Wanda Pratt 

(2005) 

Interaction design for literature-based discovery 

019 Hartmut Obendorf, Harald Weinreich, 

Torsten Hass (2004) 

Automatic support for web user studies with 

SCONE and TEA 

020 Yu-Hui Tao, Shin-Ming Guo (2001) The design of a web-based training system for 

simulation analysis 

021 Elizabeth Furtado, Vasco Furtado, Eurico 

Vasconcelos (2007) 

A conceptual framework for the design and 

evaluation of affective usability in educational 



 

geosimulation systems 

022 Antonio Rizzo, Simone Pozzi, Luca Save, 

Mark Sujan (2005) 

Designing complex socio-technical systems: a 

heuristic schema based on cultural-historical 

psychology 

023 Tom Brinck, Seunghee S. Ha, Nick Pritula, 

Kara Lock, Alfred Speredelozzi, Mike 

Monan (2003) 

Making an iMpact: redesigning a business 

school Web site around performance metrics 

024 Christopher Mayer, Martin Morandell, 

Matthias Gira, Miroslav Sili, Martin 

Petzold, Sascha Fagel, Christian Schüler, 

Jan Bobeth, Susanne Schmehl (2013) 

User interfaces for older adults 

025 Thomas Grill, Ondrej Polacek, Manfred 

Tscheligi (2012) 

Methods towards API usability: a structural 

analysis of usability problem categories 

026 Yeshica Isela Ormeño, Jose Ignacio 

Panach (2013) 

Mapping study about usability requirements 

elicitation 

027 E. V. Zudilova-Seinstra, P. J. H. de 

Koning, A. Suinesiaputra, B. W. van 

Schooten, R. J. van der Geest, J. H. C. 

Reiber, P. M. A. Sloot (2010) 

Evaluation of 2D and 3D glove input applied to 

medical image analysis 

028 Alcina Prata, Nuno Guimarães, Teresa 

Chambel (2010) 

Designing iTV based crossmedia personalized 

informal learning contexts 

029 Danielle Lottridge, Wendy E. Mackay 

(2009) 

Generative walkthroughs: to support creative 

redesign 

030 Cho-Chien Lu, Shih-Chung Kang, Shang-

Hsien Hsieh, Ruei-Shiue Shiu (2009) 

Improvement of a computer-based surveyor-

training tool using a user-centered approach 

031 Enric Macías, Oscar García, Emiliano 

Labrador, Pau Moreno, Maria Montserrat 

Presno (2012) 

Glooveth: healthy living with an innovative 

gameplay 

032 Regina Bernhaupt, Astrid Weiss, Marianna 

Obrist, Manfred Tscheligi (2007) 

Playful probing: making probing more fun 

033 Salman Cheema, Joseph LaViola (2012) PhysicsBook: a sketch-based interface for 

animating physics diagrams 

034 Célia Martinie, Philippe Palanque, David 

Navarre, Eric Barboni (2012) 

A development process for usable large scale 

interactive critical systems: application to 

satellite ground segments 

035 Mariano Rico, David Camacho, íscar 

Corcho (2010) 

A contribution-based framework for the creation 

of semantically-enabled web applications 

036 Thomas Mirlacher, Michael Pirker, Regina 

Bernhaupt, Thomas Fischer, Daniel 

Schwaiger, David Wilfinger, Manfred 

Tscheligi (2010) 

Interactive simplicity for iTV: minimizing keys 

for navigating content 

037 Peter F. Patel-Schneider, Yue Pan, Pascal 

Hitzler, Peter Mika, Lei Zhang (2010) 

Proceedings of the 9th international semantic 

web conference on The semantic web - Volume 

Part II 

038 Yonglei Tao (2007) Capturing user interface events with aspects 

039 Yuqian Song, John Keeney, Owen Conlan, 

Philip Perry, Adriana Hava (2011) 

An ontology-driven approach to support 

wireless network monitoring for home area 

networks 

040 Petra Sundström, Alex Taylor, Katja 

Grufberg, Niklas Wirström, Jordi Solsona 

Belenguer, Marcus Lundén (2011) 

Inspirational bits: towards a shared 

understanding of the digital material 

041 Peter Hale, Anthony E. Solomonides, Ian 

Beeson (2012) 

User-driven modelling: Visualisation and 

systematic interaction for end-user 

programming 

042 Yunan Chen, Michael E. Atwood (2007) Context-centered design: bridging the gap 

between understanding and designing 

043 Pedro Antunes, Valeria Herskovic, Sergio 

F. Ochoa, Jose A. Pino (2012) 

Structuring dimensions for collaborative 

systems evaluation 



 

044 Jun Rekimoto (2002) SmartSkin: an infrastructure for freehand 

manipulation on interactive surfaces 

045 Carmelo Ardito, Paolo Buono, Maria F. 

Costabile, Rosa Lanzilotti (2006) 

Systematic inspection of information 

visualization systems 

046 Hyowon Lee, Nazlena Mohamad Ali, 

Lynda Hardman (2013) 

Designing interactive applications to support 

novel activities 

047 Rosanna Cassino, Maurizio Tucci (2011) Developing usable web interfaces with the aid 

of automatic verification of their formal 

specification 

048 Ken Lee, Kyung Jean (Tyler) Yang, Beryl 

Plimmer, Michael Harrison (2008) 

Real-time anaesthesia diagnosis display system 

with multi-modal alarms 

049 Tasha Hollingsed, David G. Novick (2007) Usability inspection methods after 15 years of 

research and practice 

050 Florence Pontico, Christelle Farenc, Marco 

Winckler (2006) 

Model-based support for specifying eService 

eGovernment applications 

051 Christian Grün, Jens Gerken, Hans-

Christian Jetter, Werner König, Harald 

Reiterer (2005) 

MedioVis – a user-centred library metadata 

browser 

052 Carlos Jensen, Colin Potts (2007) Experimental evaluation of a lightweight 

method for augmenting requirements analysis 

053 Cyril Montabert, D. Scott McCrickard, 

Woodrow W. Winchester, Manuel A. 

Pérez-Quiñones (2009) 

An integrative approach to requirements 

analysis: How task models support requirements 

reuse in a user-centric design framework 

054 Zoe Kosmadoudi, Theodore Lim, James 

Ritchie, Sandy Louchart, Ying Liu, 

Raymond Sung (2013) 

Review: Engineering design using game-

enhanced CAD: The potential to augment the 

user experience with game elements 

055 Theresa O'Connell, Chuanjun Li, Timothy 

S. Miller, Robert C. Zeleznik, Joseph J. 

LaViola, Jr. (2009) 

A usability evaluation of AlgoSketch: a pen-

based application for mathematics 

056 Gonzalo Parra, Joris Klerkx, Erik Duval 

(2013) 

TiNYARM: Awareness of Research Papers in a 

Community of Practice 

057 Yucel Batu Salman, Ibrahim Furkan Ince, 

Ji Young Kim, Hong-In Cheng, Mustafa 

Eren Yildirim (2009) 

Participatory design and evaluation of e-

learning system for Korean language training 

058 Davor ČubraniĆ, Margaret-Anne D. 

Storey, Jody Ryall (2006) 

A comparison of communication technologies 

to support novice team programming 

059 Min-Seok Pang, Woojong Suh, Jongho 

Kim, Heeseok Lee (2009) 

A Benchmarking-Based Requirement Analysis 

Methodology for Improving Web Sites 

060 Luís Duarte, Marco de Sá, Luís Carriço 

(2010) 

Physiological data gathering in mobile 

environments 

061 Harold Thimbleby (2013) Action graphs and user performance analysis 

062 Melanie Volkamer, Oliver Spycher, Eric 

Dubuis (2011) 

Measures to establish trust in internet voting 

063 Marcelo Morandini, Roberto Leite de 

Moraes Rodrigues, Marcus Vinicius 

Cerrato, Marcos Lordello Chaim (2011) 

Project and Development of ErgoCoIn Version 

2.0 

064 Monica Bordegoni, Umberto Giraudo, 
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APÊNDICE B – EXTRAÇÕES DE DADOS DOS 
ARTIGOS ACEITOS NA ACM 

(Fernando Molina and Ambrosio Toval, 2009). Integrating usability requirements 

that can be evaluated in design time into Model Driven Engineering of Web 

Information Systems 
Descrição da tecnologia Começa com o levantamento sistemático dos 

requisitos utilizando metamodelo de requisitos 

proposto e enfatiza a coleta de requisitos de 

qualidade, tais como os relacionados com a 

usabilidade. 

Após esta fase, os requisitos obtidos devem ser 

expresso em modelos navegacionais utilizados para 

construir o sistema, que são construídos em conjunto 

com o modelo de usabilidade, que oferece aos 

modeladores a capacidade de expressar os requisitos 

de usabilidade que não podem atualmente ser 

definidos ao longo destes modelos.  

Na fase de entrelaçamento, os dois modelos são 

combinados para obter os modelos de navegação 

estendido com características de usabilidade. 

Depois que o sistema foi concebido, o 

cumprimento dos requisitos de usabilidade é 

verificado por meio da execução das restrições OCL 

que são pré-definidos com este objetivo. Além disso, 

nesta fase, modeladores executam as métricas de 

usabilidade implementadas em seus modelos, a fim de 

obter informações sobre a sua qualidade. 

A informação obtida após a verificação dos 

requisitos e avaliação das métricas são usadas por 

modeladores para, se necessário, melhorar os modelos 

do sistema. Finalmente, os modelos obtidos serão 

utilizados para implementar o sistema.  

Tipo de tecnologia Inspeção e Modelagem analítica 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise, pois integra requisitos de usabilidade no 

desenvolvimento de aplicações Web baseadas em 

modelos. O objetivo é ampliar a expressividade dos 

modelos que definem a navegação do aplicativo Web, 

a fim de representar os requisitos de usabilidade que 

podem ser avaliados através da aplicação de métricas 

automatizadas. 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia faz a avaliação de usabilidade através de 

um artefato específico (adicionando conteúdo de 

usabilidade em modelos navegacionais) 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo de Navegação 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada por um processo 

de desenvolvimento dirigido a modelos 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução, já que propõe a abordagem 

baseada nos conhecimentos adquiridos na literatura. 



 

Qual é o resultado da pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim. Foram utilizados a plataforma Eclipse e, em 

particular, o Eclipse Modelling Framework (EMF). A 

integração do apoio automático nessas ferramentas 

Eclipse através de um novo plug-in que pode ser 

obtido. 

 

(Arnold P. O. S. Vermeeren, Effie Lai-Chong Law, Virpi Roto, Marianna Obrist, 

Jettie Hoonhout, Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila, 2010) 

User experience evaluation methods: current state and development needs 
Qual é o tipo de objetivo de pesquisa? Classificação e taxonomia 

Qual é o objetivo de pesquisa? Embora o interesse na experiência do usuário (UX) na 

indústria e academia seja alta, há ainda uma falta de 

pesquisa sistemática sobre como avaliar e medir UX.  

Uma infinidade de métodos de avaliação de 

usabilidade, especificamente de UX, existe. No 

entanto, um entendimento claro sobre o estado atual 

de métodos de avaliação UX ainda está para ser 

desenvolvido.  

Identificou-se a necessidade de analisar o que se está 

atualmente disponível e o que está faltando para 

especificar as necessidades de desenvolvimento de 

métodos de avaliação UX. 

Quais são os critérios de inclusão? Não definidos explicitamente. 

Qual o número de artigos incluídos?  Número de estudos potencialmente 

relevantes: 123 artigos 

 Artigos relevantes: 96 artigos 

Quais informações são extraídas dos 

artigos? 

Nome do artigo e dos autores 

Ideia principal 

Procedimento geral 

Disponibilidade 

Fonte de informação 

Localização onde foi usado 

Fase de desenvolvimento do produto 

Período de experiência 

Tipo de dados coletados 

Tipo de aplicações onde o método é aplicado 

Tempo de requisitos para aplicar (pessoas e dias) 

Origem do método 

Vantagens 

Desvantagens 

Referências do método 

Discussão de questões de qualidade das referências 

Comentários 

Qual o tipo de análise realizada? Resumo de narrativa 

Tecnologias encontradas na fase inicial [Classificação do pesquisador] 

1. Russell, J. A., Weiss, A., & Mendelsohn, G. A. (1989). 
Affect grid: A single-item scale of leasure and arousal. 

Journal of Personality and Social Psychology, 57, 493–

502 (Análise) 
2. Gegner, L. and Runonen, M. 2012. For What it is 

Worth: Anticipated eXperience Evaluation. 8th 
International Conference on Design and Emotion 

(London, UK, 2012). (Análise e Projeto) 

3. Jordan, P. (2003) Designing Pleasurable Products 

(Análise) 
4. Zaman, B. (2008, April). Introducing contextual 

laddering to evaluate the likeability of games with 
children. Cognition, Technology & Work 10(2) (pp. 

107-117). : Springer. (Análise) 

5. Desmet, P.M.A. (2003). Measuring emotion; 
development and application of an instrument to 



 

measure emotional responses to products. In: M.A. 
Blythe, A.F. Monk, K. Overbeeke, & P.C. Wright 

(Eds.), Funology: from usability to enjoyment (pp. 111-

123). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

(Análise) 
6. Desmet, P.M.A., Overbeeke, C.J. & Tax, S. J. E. T. 

(2001). Designing Products with Added Emotional 
Value: Development and Application of an Approach 

for Research through Design. The Design Journal, 4(1), 

32-47. (Análise e Projeto) 
7. Beyer & Holzblatt: Contextual Design - defining 

customer-centered systems (1998). (Análise) 

8. Observing the User Experience: A Practitioner's Guide 
to User Research. (Análise e Projeto) 

9. Foelstad, A. Group-based Expert Walkthrough. In 
R³UEMs: Review, Report and Refine Usability 

Evaluation Methods, edited by Scapin, D. and Law, E., 

2007, 58--60. (Projeto) 
10. Opperud, A. (2004). Semiotic Product Analysis. In: 

McDonagh, D. Hekkert, P. van Erp, J. and Gyi, D. 

(Eds.), Design and Emotion: The Experience of 

Everyday Things (pp. 137-142). London and New York: 

Taylor and Francis. (Projeto) 

11. Schütte, R., 2006 Developing an Expert Program 
Software for Kansei Engineering, Linkoping 

University,Sweden. (Análise) 

12. Helander, M.G., Zhang, L. 2001. Forget about 
Ergonomics in Chair Design? Focus on Aesthetics and 

Comfort!, Proceedings of The International Conference 

on Affective Human Factors Design, Asean Academic 
Press, London. (Análise) 

13. Andreassi, J.L. (2006). Psychophysiology: Human 

Behavior and Physiological Response, 4th Edition. 
Lawrence Erlbaum Associates, Mahweh, NJ. (Análise e 

Projeto) 
14. Pinelle, D., Wong, N., and Stach, T. 2008. Heuristic 

evaluation for games: usability principles for video 

game design. In Proceeding of the Twenty-Sixth Annual 

SIGCHI Conference on Human Factors in Computing 
Systems (Florence, Italy, April 05 - 10, 2008). CHI '08. 

ACM, New York, NY, 1453-1462. (Análise e Projeto) 

15. Wikström, L (2002): Produktens budskap. Metoder för 
värdering av produkters semantiska funktioner ur ett 

användarperspektiv. (Product messages. Methods for the 

evaluation of semantic functions of products from a user 
perspective), Department of Product and Production 

Development, Chalmers University of Technology, 

Göteborg. In Swedish. (Análise e Projeto) 
16. Mandryk, R.L., Inkpen, K., and Calvert, T.W. Using 

psychophysiological techniques to measure user 

experience with entertainment technologies. Behaviour 
and Information Technology (Special Issue on User 

Experience), 25,2, (2006), 141-158. (Análise) 

17. Fallman, D and Waterworth, J A (2005) Dealing with 
User Experience and Affective Evaluation in HCI 

Design: A Repertory Grid Approach, Workshop Paper, 

CHI 2005 (Análise e Projeto) 
18. Kujala, S. & Nurkka, P.: PRODUCT SYMBOLISM IN 

DESIGNING FOR USER EXPERIENCE. Proc. 

Designing Pleasurable Products and Interfaces 2009. 

Compiegne, France (Análise) 

19. Vaananen-Vainio-Mattila, K., Waljas, M. Evaluating 
User Experience of Cross-Platform Web Services with a 

Heuristic Evaluation Method, accepted for Publication 
in Int. Journal of Art and Technology (IJART), 2010. 

(Análise e Projeto) 

Descreva a análise realizada  Especificidade: uma pequena quantidade de 

métodos são com grupos de usuários como seus 

informantes. Grupos para uso em fases iniciais de 

desenvolvimento são ainda mais escassos. Além 

disso, para a maioria dos métodos baseados em 

grupos, os informantes são grupos de usuários, 

mas a avaliação incide sobre usuários individuais. 



 

 Escopo: a coleção de artigos também mostra que 

alguns tipos de métodos são escassos. Apenas 

alguns métodos são capazes de avaliar UX no 

período antes do uso real. Como ISO afirma que 

UX não se aplica apenas para uso real, mas 

também para uso antecipado, que poderia ser útil 

para desenvolver mais métodos para isso. 

 Praticabilidade: os resultados da análise dos 

dados mostram que a utilização da maior parte 

dos métodos não é restringido pelo tipo de 

aplicação a ser avaliada. Considerando que 

aproximadamente um terço dos métodos pode ser 

usado nas fases iniciais de um processo de 

desenvolvimento, a maioria dos métodos pode ser 

usado em uma fase posterior.  

 Utilidade: 13 dos 96 métodos são métodos para 

experts. No entanto, para 6 desses, os usuários 

precisam ser recrutados, além de especialistas. 

Sete métodos eram métodos baseados 

especialistas puros. Métodos baseados em Peritos 

foram criados originalmente por razões de 

praticidade, porque eles são relatados para ser 

barato, rápido e não se tem de recrutar usuários. 

 Qualidade científica: muitos dos métodos que 

focam no período de experiência de uso “short 

term usage” são questionários. Como esperado, os 

problemas com estes não estão em sua 

praticidade, mas uma série deles têm qualidade 

científica questionável por causa de uma falta de 

estudos de validação. Alguns desses questionários 

têm sido empiricamente validados e, portanto, 

têm uma alta qualidade científica.  

 

(Fabio Bruno, Maurizio Muzzupappa, 2010) 

Product interface design: A participatory approach based on 

virtual reality 
Descrição da tecnologia VP4PaD (Virtual Prototyping for Participatory 

Design) é um sistema que tem como objetivo 

favorecer a colaboração entre usuário e projetista 

(designers), através da interação direta com um 

modelo 3D da interface.  

O sistema ajuda a vencer as limitações existentes do 

design participatório com o uso de desenhos, notas ou 

entrevistas. 

VP4PaD permite que o usuário esboce a interface 

selecionando os elementos funcionais, (botões, 

handles, switches e etc) que eles preferem e coloque 

no layout desejado. 

A principal contribuição deste trabalho é determinar a 

eficácia do VP4PaD para o envolvimento dos 

usuários finais em análise de usabilidade em sessões 

de Design Participatório. 

Com esta ferramenta o usuário cria um protótipo 

virtual que é completamente operacional a fim de 

reproduzir o comportamento da interface. 

Estes protótipos virtuais são empregados rapidamente 

para fazer testes de usabilidade reduzindo tempo e 

custo de avaliação e dando a possibilidade de 

envolver usuários nas fases iniciais do processo de 



 

design, sem a necessidade de mockups físicos e com a 

vantagem de ser capaz de avaliar opções de projeto 

em ambiente virtual. 

Tipo de tecnologia Teste 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Teste de Usabilidade com Design participatório. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia faz a avaliação de usabilidade através de 

algum artefato específico (protótipo virtual). 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo virtual 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada dentro de 

prototipagem virtual para Design Participatório 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de validação, pois a mesma é implementada 

com estudantes. Não aplicado na indústria. 

Qual é o resultado da pesquisa? Ferramenta 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, VP4PaD (Virtual Prototyping for Participatory 

Design). 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Estudo 1: compara a interação entre usuário e produto 

real e usuário e produto virtual, a fim de determinar a 

influência da interface virtual na avaliação de 

usabilidade feita através de um mockup digital. 10 a 

15 usuários participaram. A diferença entre os dois 

grupos para quatro tarefas não é significante 

estatisticamente. No entanto, ao analisar os tipos de 

erros, notou-se que a interface virtual não distorce o 

entendimento da interface. Portanto, através dos 

resultados, observou-se que a interface virtual não 

aumentou as dificuldades em entender como executar 

as tarefas e não distorceu a eficácia do sistema. 

Estudo 2: tentou-se adaptar VP4PaD para conduzir 

análise de focus group onde um operador interage 

com o protótipo virtual, enquanto usuários finais são 

solicitados para dar um feedback sobre a interface do 

produto. Para avaliar a eficácia desta abordagem 

comparou-se a usabilidade da interface com um novo 

redesign levando em consideração dados coletados da 

análise de focus group feito com VP4PaD. Através 

dos resultados do estudo, pode-se inferir que a 

interface reprojetada tem melhor grau de usabilidade 

que a interface comercial. Tanto o número de erros 

quanto o tempo de completude da tarefa são sempre 

menor quando os usuários usam a interface 

reprojetada. 

Estudo 3: o objetivo era verificar o envolvimento 

direto de usuários finais como co-designers, dando a 

eles a possibilidade de esboçar a interface e 

imediatamente testar suas funcionalidades. Este 

estudo avaliou se esta abordagem pode melhorar a 

interface e pode facilitar o envolvimento dos usuários 

finais nas fases de projeto inicial. Os resultados 



 

mostraram que o número de erros foi tão limitado que 

não podia ser considerado significante 

estatisticamente. Assim, somente é possível afirmar 

sobre a eficiência, onde o design participatório tem 

tido efeitos positivos na usabilidade da interface. Os 

resultados são, de fato, mais favoráveis para 

reprojetar interfaces do que as interfaces comerciais. 

Qual o tipo de avaliação? Os três estudos foram estudos de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, os estudos tiveram a participação de 10 a 15 

estudantes. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

subáreas de computação/design 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Sim, o tamanho da amostra. 

 

(Marco de Sá and Luís Carriço, 2008)  

Lessons from Early Stages Design of Mobile Applications 
Descrição da tecnologia Primeiro se projeta cenários utilizando a seguinte 

metodologia: 

Cenários contextuais - são cenários compostos por um 

conjunto de variáveis (por exemplo, localização; 

persona; dispositivo).  

Transições de Cenário - são transições entre cenários 

contextuais (por exemplo, o usuário se move de seu 

quarto para a cozinha).  

Variáveis de cenários - são detalhes específicos que 

compõem cada cenário contextual. Estes foram 

divididos em cinco aspectos principais: (1) Locais e 

Configurações; (2) Movimento e Postura; (3) cargas 

de trabalho, distrações e atividades; (4) Aparelhos e 

usos e (5) Usuários e Personas.  

Depois se inicia as sessões de avaliação com a 

definição e seleção de vários cenários que incluem 

diversas situações onde os usuários estão em 

diferentes locais e contextos. 

As sessões foram divididas em dois subconjuntos. No 

primeiro era necessário a presença do avaliador, 

usando a abordagem Wizard-of-Oz (Woz), enquanto a 

segunda foi concluída longe do avaliador, em casa, 

pelo usuário. 

Fase 1: procedimentos (por exemplo, Woz, card 

sorting) e objetivos foram explicados aos usuários. 

Os avaliadores sugeriram o uso dos protótipos em 

particular e em situações reais, onde os usuários 

necessitavam mudar o esboço dos cartões (por 

exemplo, Self Woz), registrar os seus pensamentos, 

encontrar problemas e dar sugestões.  

Fase 2: realizou-se testes em contextos do mundo 

real. Para reunir informações confiáveis sem a 

necessidade de uma grande quantidade de 

avaliadores, utilizou-se uma câmera. Esta câmara 

estava ligada a um computador portátil que foi 



 

mantido na mochila do usuário. 

Tipo de tecnologia Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto. 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de um artefato específico (protótipos) 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo (Mockup)  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de avaliação, pois a mesma é implementada 

na prática. 

Qual é o resultado da pesquisa? Técnicas 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Três equipes de projeto têm utilizado esta 

metodologia para desenvolver soluções móveis em 

três projetos diferentes.  

Ao longo dessas atividades de projeto, um total de 12 

designers e cerca de 40 usuários foram envolvidos. 

Projeto 1: visa a criação de um aplicativo 

educacional móvel. O objetivo era proporcionar aos 

alunos tutoriais, artefatos educacionais e ferramentas 

de avaliação que pudessem ser usados ao mesmo 

tempo na escola ou em casa. A aplicação alvo eram 

dispositivos portáteis como PDAs ou smartphones. 

No geral, a metodologia permitiu que designers 

concentrem seus esforços em erros de projeto 

específicos que foram detectados em estágios muito 

iniciais e elaborem cenários que cubram a maior parte 

das necessidades dos alunos ao completar suas 

atividades. Em fases posteriores, os dados que foram 

capturados permitiu a melhoria das aplicações e na 

detecção de padrões de uso interessantes. 

Projeto 2: criação de um aplicativo que transmitia 

um tradutor universal e um GPS móvel em um único 

dispositivo. Assim, a aplicação pode ser usado em 

praticamente todos os locais (por exemplo, dentro de 

casa para o tradutor e ao ar livre para o GPS ou 

ambos). 

Esses protótipos foram usados em diversos cenários 

durante várias sessões e também deu sua contribuição 

interessante para o processo de design. Os resultados 

permitiram aos designers mudar a interface do 

usuário, limitar a quantidade de informações ao usar o 

GPS, incluindo comandos de voz para todas as 

características em vários idiomas. Os sistemas de 

navegação também foram ajustados, pois os usuários 

raramente solicitaram o tradutor em sua língua nativa 

ao usar o sistema GPS.  

Projeto 3: criação de uma ferramenta auxiliar para os 



 

usuários com deficiência visual. Dados os requisitos 

(por exemplo, a interface tangível/ausência de 

interface visual; entrada/saída de áudio) do cenário 

permitiu que os designers dirigissem sua atenção para 

detalhes importantes (por exemplo, locais ruidosos/ 

locais quietos/sem obstáculos; diferentes 

idades/tamanhos/capacidades).  

Estes cenários levaram os designers a criar uma 

bengala branca eletrônica. Ela tem um sensor infra-

vermelho na ponta que detecta a distância de 

obstáculos e é conectado a um fone de ouvido 

Bluetooth, através do qual ele recebe e retorna as 

informações para os usuários.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

40 usuários em diferentes níveis de escolaridade. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Elizabeth Furtado, Vasco Furtado, Eurico Vasconcelos, 2007). A Conceptual 

Framework for the Design and Evaluation of Affective Usability in Educational 

Geosimulation Systems 
Descrição da tecnologia Framework conceitual para usabilidade afetiva que 

deve ser considerada em um projeto centrado no 

usuário e na avaliação de Sistemas de Geosimulação 

Educacional (SGE). Possui três estratégias básicas: a 

estratégia mais tradicional é aprender pela instrução 

que é obtido a partir do material (informações, 

exemplos, conceitos) fornecida pelo professor. 

Usando a simulação o aluno aprende fazendo. Os 

atendimentos prestados pelo professor para ajudar a 

uma melhor compreensão dos fenômenos subjacentes 

a simulação leva a um processo de aprendizagem 

através da reflexão. A partir das estratégias de 

aprendizagem SGEs, foi analisado as possíveis 

respostas emocionais do afeto, da atividade e atitude 

que os alunos podem ter no processo de interação 

com o sistema educacional. Isto com o objetivo de 

proporcionar preocupações de design a partir de 

literatura teórica, que pode ajudar os profissionais 

tanto a projetar quanto para avaliar este tipo de 

sistemas educacionais com boa usabilidade. Por 

exemplo: Manipulação Direta - os usuários precisam 

ter controle total sobre o sistema. Usuários ficam 

irritados e frustrados quando não conseguem isso. É 

importante fornecer aos usuários apoio para 

exploração livre ao manipular um mapa. A ideia é 

permitir que o usuário consulte o objeto sobre suas 

características ou até mesmo para controlar seu 

comportamento em uma determinada situação. 



 

Tipo de tecnologia Não se aplica 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto  

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC). Porque está 

dentro de uma abordagem centrada no usuário 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

Projetam estes artefatos já possibilitando um bom 

nível de usabilidade 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo de Sistemas de geosimulação educacional  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada em contexto de 

Sistemas de geosimulação educacional 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de validação, pois a mesmo é implementado 

um estudo de caso com estudantes. 

Qual é o resultado da pesquisa? Framework 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado A sessão de teste foi composta pelos seguintes 

cenários do processo de formação: de familiarização, 

de alocação de recursos, simulação e avaliação dos 

resultados da simulação. Realizou-se de 30 a 40 

minutos. Inicialmente, os estudantes fizeram uso da 

ferramenta em uma simulação ilustrativa para se 

familiarizarem com as funcionalidades. No cenário de 

alocação de recursos, a formação foi realizada por um 

conjunto de, pelo menos, duas simulações em zonas 

urbanas. Na primeira simulação, os alunos tiveram 

que criar e configurar um certo número de equipes (de 

acordo com o tamanho da área), alocá-los no mapa, e 

ativar a simulação. No final da primeira simulação, 

pediu-se aos alunos para se identificar, de acordo com 

suas crenças, fatores (conceitos) que influenciaram a 

ocorrência dos crimes. Eles o fizeram através da 

observação do mapa dos crimes ocorridos e aqueles 

que foram evitados. Eles se concentraram em fatores 

geográficos e/ou visuais que afetam diretamente os 

índices de criminalidade. Após a coleta de conceitos 

dos alunos, que lhes permitiu utilizar o apoio 

pedagógico do sistema (dicas, explicações e 

avaliações). Após este momento, o conjunto de 

fatores que influenciam os crimes foi realizado 

novamente. Na simulação seguinte, repetiu-se a 

mesma área para servir de comparação com a 

simulação inicial já foi concluída, e permitiu-lhes 

fazer suas alocações e utilizar o apoio pedagógico da 

ferramenta de acordo com suas necessidades. No final 

do processo também se aplicou um questionário 

perguntando sobre o quão divertido o sistema era e 

como difícil aprender usar.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso. 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, estudantes que serão usuários do sistema 

educacional. O artigo não diz a quantidade de 

estudantes. 



 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área da computação. 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Sim, a princípio o framework só é usado para 

sistemas de geosimulação educacional. 

 

(Tom Brinck, Seunghee S. Ha, Nick Pritula, Kara Lock, Alfred Speredelozzi, Mike 

Monan, 2003). Making an iMpact: Redesigning a Business SchoolWeb Site 

around Performance Metrics 
Descrição da tecnologia O processo de desenvolvimento incluindo a 

usabilidade inclui as fases: análise das necessidades 

do usuário e estratégia, design conceitual, 

prototipagem, produção e implantação. Aplicou-se a 

abordagem de usabilidade pervasiva, o que implica 

manter a usabilidade em cada uma dessas fases. 

Na análise das necessidades do usuário e 

estratégia realizou-se: Objetivos do site Web criado 

por líderes de projeto (entendimento comum sobre os 

objetivos e requisitos do site); Coleta das 

necessidades do usuário da Escola de Negócios (por 

meio de entrevistas dos usuários e das partes 

interessadas, local e as tarefas importantes do 

usuário); Análise da concorrência (sites de outras 

escolas de negócios, funcionalidade e desempenho de 

tarefas); e Focus Group (para entender seus processos 

atuais e futuras necessidades). 

No Design Conceitual realizou-se: Task Analysis 

(identificar tarefas importantes, frequentes e 

complexas para cada grupo constituinte com base na 

análise do que o usuário precisa); User Scenarios 

(criar cenários do usuário detalhado para visualizar o 

contexto em que o local será utilizado); Walkthroughs 

(a realização de sessões de walkthrough com um 

grupo multidisciplinar de designers gráficos, 

especialistas em usabilidade, e engenheiros de 

software para gerar ideias para integrar sites de 

escolas públicas e privadas). 

Na Prototipagem realizou-se: Card Sorting 

(escreveu-se os nomes de páginas em dois ou três 

primeiros níveis de uma arquitetura de cartões, depois 

designers e usuários classificaram os cartões em 

grupos e rotularam os grupos. Com base nos 

resultados, fez-se adaptações dos nomes de páginas); 

Wireframes (construiu-se esqueletos de protótipos 

HTML para testar a arquitetura); e Diagnostic User 

Testing (realizou-se uma série de testes com medidas 

concretas de progresso do processo de construção de 

uma abordagem). 

Na fase de Produção realizou-se: Teste do 

Usuário; Versão Beta do Site; Revisão de 

especialistas. Por causa do cronograma do projeto, 

muitas fases do plano de usabilidade ocorreram 

concomitantemente com o desenvolvimento local. 



 

Na fase de Desenvolvimento realizou-se: Garantia 

de qualidade e Teste do Usuário (usando ferramentas 

automatizadas e testes com usuários. 

O plano de usabilidade incluía metas para 

métricas de usabilidade sobre o que se gostaria de 

medir para o sucesso do projeto. As métricas 

abordadas foram: Taxa de completude da tarefa (a 

taxa média de sucesso na tentativa de completude das 

tarefas); Tempo de tarefa (o tempo médio para 

concluir uma tarefa); Taxa de tarefas subjetivas 

(resposta do usuário subjetivas em uma escala de 

Likert 1-7, após a conclusão de cada tarefa); Taxa 

global subjetiva (resposta do usuário para o site como 

um todo, depois de completar todas as tarefas, em 

itens como atratividade e facilidade de uso). 

Tipo de tecnologia Teste, Inspeção, Investigação, Modelagem analítica. 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se em técnicas como Task Analysis, User 

Scenarios-based Evaluation, Prototypes-based 

Evaluation, Walkthroughs, User Testing in Models, 

Usability Metrics e Card Sorting. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

Avaliação de usabilidade através de artefatos. 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Requisitos, Cenário e Wireframes. 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica (principal), pois é para o contexto Web. As 

demais são genéricas. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Processo (principal), demais são abordagem, técnica, 

método e métrica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Danielle Lottridge, Wendy E. Mackay, 2009). Generative Walkthroughs: 

To Support Creative Redesign 
Descrição da tecnologia Apresenta um novo método de projeto: Walkthroughs 

Generativo, um método que se move entre a análise e 

a geração de novas ideias para apoiar o redesign.  

Walkthroughs Generativo ajuda os participantes na 

reformulação de problemas de design frente aos 

fenômenos e teorias socio-técnicos relevantes que 

revelam conhecimentos sobre a forma como os seres 

humanos interagem com a tecnologia no mundo. 

Selecionou-se cenários (ou storyboards) como o 

artefato de design a ser analisado. Neste método, os 

designers primeiro examinam se o princípio já está 

em evidência e, em seguida, discutem novas formas 

de melhorar o design, aplicando o princípio. Percorrer 

repetidamente o storyboard preserva o cenário, 

reforça a familiaridade com as complexidades e 

nuances do cenário e torna mais fácil identificar 



 

ideias que integra múltiplos princípios. 

Tipo de tecnologia Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Walkthrough 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambos 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenários ou storyboard 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação, pois é um estudo caso com 

acadêmicos. 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O grupo de Ann é elaborou um projeto chamado E-

garçom, um dispositivo de mão para ajudar garçons a 

tomar decisões e comunicar-se com a cozinha. Eles já 

têm gerado um primeiro protótipo de vídeo que 

explora um cenário específico e sua primeira 

avaliação informal identificou alguns problemas de 

interface. 

Eles vão reconsiderar vários elementos do projeto 

utilizando generative walkthrough. Ann fez cópias do 

storyboard que mostra cada passo do cenário, 

ilustrado no protótipo de vídeo. Ela também distribuiu 

um resumo que descreve brevemente cada princípio 

sócio-técnico, com exemplos associados a perguntas.  

O método foi aplicado em várias salas de aula e 

oficinas ao longo de um período de três anos. Depois 

de cada curso, que se reflete no comportamento dos 

alunos e os resultados para melhorar e refinar o 

método. Usou-se Generative Walkthrough em 10 

cursos diferentes ao longo de um período de três anos, 

cada um com diferentes públicos. O método evoluiu 

ao longo do tempo com base em alunos 

"compreensão, feedback e saída de projeto. Nesses 

cursos, pediu-se aos alunos para projetar de forma 

rápida. Descreveu-se um subconjunto dos casos de 

ensino, e os resultados, e as implicações para o 

método Generative Walkthrough.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de Caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Não 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

área de IHC 

 



 

Design)? 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Cho-Chien Lu, Shih-Chung Kang, Shang-Hsien Hsieh, Ruei-Shiue Shiu, 2009). 

Improvement of a computer-based surveyor-training tool using a user-centered 

approach 
Descrição da tecnologia Propõe uma abordagem integrada I & I-UCD para a 

redesenvolvimento de software (ou melhoria de 

software). Integra-se os princípios tanto do processo 

de desenvolvimento iterativo e incremental quanto 

design centrado no usuário.  

O processo de redesenvolvimento é uma sequência de 

iterações, cada um dos quais é composto por cinco 

etapas elementares: (1) Planejamento; (2) Análise; (3) 

Projeto; (4) Implementação; e (5) Entrega. Duas sub-

iterações existem em ambas as fases de projeto e de 

implementação em que os testes de usuário são 

realizados para avaliar o resultado de projeto em 

desenvolvimento (através do protótipo de baixa 

fidelidade) até que todos os problemas de usabilidade 

identificados sejam abordados. A entrada de cada 

iteração é uma determinada versão do software para a 

reconstrução ou melhoria com os novos requisitos de 

usuários enquanto que a saída é uma nova versão 

lançada, resultado do processo de redesenvolvimento. 

A versão lançada de um ciclo de iteração se torna a 

versão inicial da próxima iteração. As iterações 

prosseguem até que todos os usuários estejam 

satisfeitos com os resultados ou até que os recursos 

para a redesenvolvimento de software estejam 

esgotados. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, design centrado no usuário, iterativo e 

incremental 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de baixa fidelidade 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, só pode ser utilizada por um processo I & 

I-UCD 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação, pois apresenta o estudo 

empírico realizado. 

O que é proposto/usado na pesquisa? Processo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado A abordagem foi utilizada para redesenvolver o 



 

SimuSurvey. Na fase de planejamento, tanto os 

usuários potenciais quanto os objetivos do projeto 

foram definidos. Na fase de análise, um estudo de 

viabilidade e vários testes do usuário (ou seja, testes 

de entrevista, questionários, observação, testes de 

usabilidade, e de campo) foram realizados para 

refinar requisitos dos usuários originais do ponto de 

vista da educação. Na fase de projeto, testes de 

usabilidade foram realizados para avaliar 

especificamente o resultado de design, ou seja, o 

protótipo de baixa fidelidade e sua interação com os 

usuários. Na fase de implementação, testes de campo 

e testes de usabilidade são realizados para verificar o 

resultado da implementação, ou seja, o protótipo de 

alta fidelidade e sua interação com os usuários. 

Concentrou-se principalmente nos comportamentos 

dos usuários e as manipulações de SimuSurvey no 

campo, porque é mais provável para identificar os 

problemas de usabilidade reais quando os aspectos 

ambientais são considerados nos testes do usuário. 

Especificamente na fase de projeto, as conclusões 

sobre o desempenho do software e usabilidade obtido 

a partir da fase de análise foram usadas para 

redesenhar SimuSurvey. As principais atividades 

nesta fase incluem: (1) a criação de storyboards e 

diagramas de conteúdo para ilustrar a interação entre 

usuários e espera SimuSurvey.  (2) a criação de 

protótipo de baixa fidelidade por esboçar um conjunto 

de interfaces de usuário que podem suportar mais 

testes de usabilidade. (3) os testes de usabilidade para 

determinar se o novo design é capaz de resolver os 

problemas de usabilidade identificados. Foram 

realizados testes para verificar a usabilidade do 

protótipo de baixa fidelidade. Três estudantes foram 

selecionados como os participantes dos testes de 

usabilidade. Durante os testes, em particular observou 

seus comportamentos quando eles interagiram com as 

interfaces baseadas em papel, para confirmar se a 

interface pode apoiar atividades dos usuários e prever 

como ele pode ser desenvolvido para satisfazer as 

suas informações e interação precisamente. Durante 

este processo interativo, foram identificados e 

resolvidos muitos problemas de usabilidade. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 3 estudantes de graduação 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não  

 

 



 

(Yucel Batu Salman, Ibrahim Furkan Ince, Ji Young Kim, Hong-In Cheng, Mustafa 

Eren Yildirim, 2009) Participatory design and evaluation of e-learning system for 

Korean language training 
Descrição da tecnologia O uso de avaliação de usabilidade muitas vezes e no 

início do ciclo de vida de desenvolvimento é 

importante para garantir o desenvolvimento de um 

sistema final eficazes, eficientes e úteis. Neste artigo, 

cinco especialistas em usabilidade avaliaram a versão 

inicial de uma aplicação (protótipo de papel) com as 

dez heurísticas de Nielsen. 

Tipo de tecnologia Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de papel 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica  

Qual é o tipo de pesquisa?  

Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

Qual é o resultado da pesquisa? Técnica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Eles receberam uma breve explicação sobre o sistema 

e da finalidade do estudo. Todos os especialistas em 

usabilidade tinham experiência para conduzir projetos 

e-learning. A avaliação levou uma semana e 

avaliadores participaram em uma hora de duas 

sessões. Cenários foram fornecidas em cada sessão 

com os especialistas para fazê-los executar tarefas 

específicas, usando o sistema inicial. Também foi 

dada a liberdade de usar o sistema de forma 

independente. Eles assistiram as sessões 

individualmente. Durante as avaliações, cada 

avaliador foi convidado para documentar quaisquer 

problemas de usabilidade ou problemas de interação 

que eles identificaram e fornecer algumas sugestões. 

Os resultados foram discutidos por toda a equipe de 

avaliação após as sessões individuais. A lista final 

possuía os problemas de interação, questões de 

usabilidade e recursos úteis com recomendações de 

cada avaliador. 

Um protótipo inicial foi desenvolvido com a 

participação do usuário real. Cada passo na fase de 

desenvolvimento foi definido com base nas 

conclusões do estudo com os usuários. O sistema foi 

codificado e transferido depois de preparar os 

protótipos de papel. Os protótipos de papel foram 



 

apresentados aos participantes e pediu-lhes para 

pensar em voz alta as suas intenções. As dez 

heurísticas de Nielsen foram implementadas por 

especialistas em usabilidade e a aplicação foi 

modificada pelos resultados na etapa inicial. A equipe 

de avaliação preparou uma lista que consiste em 

sessenta e quatro questões, incluindo problemas de 

usabilidade e os recursos utilizados do sistema. Doze 

questões foram identificadas como erros técnicos no 

ambiente de teste, e especialistas em usabilidade 

descobriram vinte e um pontos positivos nas 

interfaces do projeto. Os erros técnicos e as 

características positivas foram documentados para a 

equipe de desenvolvimento do aplicativo. Portanto, 

trinta e um problemas de usabilidade foram 

identificados no teste de avaliação inicial. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Não 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Subáreas de computação/design 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Sarah J. Swierenga, Fuad Abujarad, Toni A. Dennis, Lori A. Post, 2011). Real-world 

user-centered design: the michigan workforce background check system 
Descrição da tecnologia Na fase de design do sistema, especialistas em 

usabilidade realizaram uma série de focus group de 

usabilidade com fornecedores (isto é, empresas com a 

tarefa de conduzir as verificações) para identificar os 

seus processos manuais atuais e rever a abordagem 

proposta baseada na web. Os participantes discutiram 

conceitos de interface de usuário e recursos durante as 

sessões, e interagiram com um protótipo do projeto do 

sistema. Os participantes forneceram informações 

valiosas sobre cada etapa do processo. Comentários 

foram usadas para criar requisitos de interface de 

usuário para a página inicial.  

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo Protótipo conceitual 



 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para processo centrado no usuário. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação, pois apresenta um teste com 

usuários. 

O que é proposto/usado na pesquisa? Técnicas. 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Os resultados indicaram que os participantes tiveram 

dificuldade de compreender como executar as 

verificações e fazer determinadas correções. Os 

participantes também tiveram problemas com 

aspectos do layout e apresentação do site. Cerca de 

um ano depois do primeiro lançamento, o site foi 

avaliado novamente em sessões um a um de 

usabilidade com oito participantes experientes. No 

geral, estes participantes tiveram pouca dificuldade e 

compreensão de como executar verificações de 

registro. No entanto, eles tinham dificuldade em 

interpretar os resultados. Por fim, uma avaliação final 

foi realizada em sessões de usabilidade um a um com 

10 fornecedores. Usuários foram bastante bem-

sucedidos na realização de verificações de fundo. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

subáreas de computação/design 

 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Erica Newcomb, Toni Pashley, John Stasko, 2003). Mobile computing in the retail 

arena 
Descrição da tecnologia O projeto espacial incorporou um mapa da loja onde 

os itens na lista de supermercado foram localizados. 

Esta ideia foi bem recebida; no entanto, o mapa da 

loja utilizou maior parte do espaço na tela, resultando 

em problemas. O design contextual foi realizado em 

seguida. Na casa de uma pessoa, a interface serviu 

para auxiliar o cliente na criação de uma lista de 

compras. Portanto, a interface foi dividida em quatro 

partes: uma geladeira, uma despensa da cozinha, um 

armário utilitário e uma área de "itens adicionais". As 

listas foram criadas contextualmente, estes quatro 

segmentos forneceram contexto para o cliente ao 

identificar itens necessários na loja. Na loja, a 

interface manteve quatro áreas segmentadas, mas 

foram divididas em um mapa da loja, uma área 

promocional, um supermercado e uma lista de 



 

compras criada em casa. Esta interface teve seus 

méritos, mas prejudicou algumas das características 

do projeto espacial, como o tamanho do mapa da loja 

e da localização dos itens dentro dela. Foi realizado 

um focus group para avançar através da primeira 

iteração da interface. Neste encontro se redesenhou a 

interface. É neste ponto que mudanças importantes de 

design ocorreram. Foram realizadas nove telas em 

formato de protótipo de papel, e avaliou-se a 

arquitetura da informação e codificação visual do 

protótipo de papel (avaliação formativa). 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste. 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de papel (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para o contexto mobile. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação, pois apresenta um estudo de 

caso em laboratório 

O que é proposto/usado na pesquisa? Técnica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Na avaliação formativa, dos 8 participantes, 7 não 

eram usuários de PDA e 5 não faziam rotineiramente 

lista de compras físicas. Para a avaliação, um 

moderador mostrou aos participantes o passo a passo 

de um cenário de compras. O sistema geral foi 

descrito e a cada participante foi mostrado duas ou 

três telas de cada vez. Eles foram perguntados sobre 

que medidas tomariam sobre a interface para 

completar a tarefa pretendida. Ao longo do caminho 

foram incentivados pensamentos e sugestões dos 

participantes. 

Através da avaliação descobriu-se vários itens 

interessantes. Talvez o mais importante foi o fato de 

que os participantes que não estavam familiarizados 

em usar um PDA ofereciam respostas mistas. Por um 

lado, eles não poderiam "atravessar" a interface de 

uma forma necessária ao utilizar um PDA. Como 

resultado, eles limitavam suas ações para o que eles 

sabiam que podiam fazer com um mouse em um 

computador. Por outro lado, os outros participantes 

ofereceram uma visão através de suas interpretações e 

comentários. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Sim 



 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

De qualquer área 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Philippe Palanque, Sandra Basnyat, and David Navarre, 2007). Improving 

Interactive Systems Usability Using Formal Description Techniques: Application 

to HealthCare 
Descrição da tecnologia Técnicas de descrição formal (FDTs) fornecem uma 

maneira de ter uma representação completa e 

inequívoca de todos os estados do sistema e 

mudanças de estado, bem como um meio para o 

raciocínio sobre estes estados e mudanças de estado. 

Neste artigo apresenta-se a técnica FDT ICOS 

(Interactive Cooperativa Objects) dedicada à 

especificação de sistemas interativos baseados em 

redes de Petri. Usando o formalismo ICOS para a 

descrição dos modelos, a análise é feita usando as 

ferramentas fornecidas por matemáticos da teoria da 

rede de Petri. Usando essas ferramentas, pode-se 

provar propriedades gerais sobre o modelo ou 

propriedades de domínio relacionados a semântica. 

Modelagem de sistemas de maneira formal ajuda a 

lidar com questões como a complexidade, ajuda a 

evitar a necessidade de um observador para verificar 

os modelos e escrever código. Ela nos permite 

raciocinar sobre os modelos através de verificação e 

validação e também para atender a três requisitos 

básicos: confiabilidade, eficiência e tratar questões de 

usabilidade. ICOS são dedicados à modelagem e a 

implementação de interfaces orientadas a eventos, 

usando vários objetos comunicantes para modelar o 

sistema, em que tanto o comportamento de objetos e 

protocolo de comunicação entre objetos são descritos 

pela rede de Petri chamados Cooperative Objects 

(CO). No formalismo ICO, um objeto é uma entidade 

com quatro componentes: um objeto cooperativo que 

descreve o comportamento do objeto, uma parte da 

apresentação (isto é a interface gráfica), e duas 

funções (a função de ativação e a função de 

processamento) que fazem a ligação entre o objeto 

cooperativo e a parte da apresentação. Uma 

especificação ICO descreve as potenciais interações 

que os usuários possam ter com o aplicativo. Uma 

especificação ICO é totalmente executável, o que dá a 

possibilidade de prototipar e testar um aplicativo 

antes que ele seja totalmente implementado.  

O ICO FDT pode ser usado para apoiar uma avaliação 

formativa. Utilizando por exemplo a aplicação de 

critérios de ergonomia e diretrizes, um tipo de método 

de inspeção de usabilidade.  

Tipo de tecnologia Inspeção e Simulação 



 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Especificação de sistemas interativos baseados em 

Redes de Petri (modelos) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada quando se usa 

especificação formal 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

Qual é o resultado da pesquisa? Técnica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, ambiente/ferramenta Petshop 

 

(Ole Andreas Alsos, Yngve Dahl, 2008). Toward a best practice for laboratory-

based usability evaluations of mobile ICT for hospitals 
Descrição da tecnologia Os autores abordam diferentes questões relacionadas 

à avaliação nas fases iniciais do processo de 

desenvolvimento de software.  

1. Ao avaliar a tecnologia móvel em ambientes 

construídos, os pesquisadores enfrentam a questão de 

quais aspectos do mundo real devem ser 

representados com precisão. Por um lado, é essencial 

que o ambiente de pesquisa reflita o realismo para que 

os usuários sejam capazes de relacionar a tecnologia 

às suas atividades de trabalho e, assim, fornece um 

feedback relevante. Por outro lado, é fundamental que 

permita que os pesquisadores coloquem o foco em 

aspectos específicos da tecnologia, sem a necessidade 

de um sistema totalmente implementado, e que 

permite avaliações dentro de um prazo limitado. Com 

base nas experiências dos autores das avaliações 

laboratoriais, o ambiente de teste físico, os cenários 

de teste, e os protótipos podem ser utilizados para 

promover o realismo e precisão.  

2. Avaliações de usabilidade formativas são 

geralmente realizados nas fases iniciais do processo 

de desenvolvimento. Reflexões de usuários finais que 

participam na avaliação formativa podem ser 

altamente valiosas, pois eles podem ajudar a informar 

o projeto real. Algumas lições obtidas dos 

experimentos: 

• A usabilidade das TIC móveis para os hospitais é 

altamente contextual. Explorar as múltiplas 

alternativas de projeto pode ajudar a identificar 

soluções complementares. 

• Potenciais benefícios e desvantagens de protótipos 

muitas vezes não são imediatamente perceptíveis para 

testar participantes. Fornecer aos usuários finais 

várias soluções candidatas podem ajudar os usuários a 

reconhecer problemas de design relacionados com 



 

protótipos. 

• Realiza avaliações de usabilidade comparativas 

capacitam os participantes a fornecer feedback mais 

qualitativo em soluções de design. 

• Cartões de imagem que ilustram diferentes soluções 

podem servir como ajudas focais durante as 

entrevistas finais com os participantes, e ajudam os 

participantes do teste a distinguir entre diferentes 

soluções. 

A tecnologia utilizada é uma avaliação baseada em 

cenários de protótipo comparativo 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenário e Protótipo  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois foi usada no contexto mobile. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação, pois apresenta os estudos 

empíricos realizado. 

O que é proposto/usado na pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado A cada participante foi dada uma apresentação guiada 

ao laboratório e à sala de controle. Eles também 

foram apresentados às tarefas gerais a serem 

realizadas durante os testes. Durante o briefing 

preliminar todos os participantes do teste foram 

encorajados a se comunicar e interagir com os 

pacientes simulados, como teriam feito com pacientes 

reais em situações clínicas reais.  

Teste de linha de base: Para familiarizar os 

participantes com o âmbito das avaliações foi 

realizado um teste de linha de base. Os usuários 

deram soluções que fossem refletidas na prática 

clínica atual baseado em papel.  

Avaliação baseada em cenário de protótipos: Os três 

experimentos usaram uma abordagem de testes 

comparativos. Para cada experiência, projetou-se 

vários protótipos. Cada participante experimentou 

todas as soluções de design em uma ordem 

sequencial, e como parte do mesmo cenário. Durante 

os experimentos 1 e 2, pequenas entrevistas foram 

conduzidas imediatamente depois de cada solução de 

design que tinha sido usada como parte do cenário 

escolhido. Isso garantiu que as impressões de uso de 

uma solução de projeto proposto estavam frescas na 

mente do participante. Devido à interação curta, e a 

similaridade dos protótipos, isso não foi feito no 



 

Experimento 3. 

Após isso, o cenário escolhido foi encenado com 

todas as soluções e foi realizada uma entrevista aberta 

com os participantes do teste. Ele permitiu que os 

participantes resumissem sua experiência geral do 

experimento e comentasse sobre prós e contras das 

soluções. Isso também permitiu acompanhar 

comentários e observar o que um participante de teste 

fez durante o experimento. Para facilitar a discussão e 

para evitar confusões, cartões com fotos simbólicas 

dos diferentes protótipos foram fornecidas para 

referência. Os participantes foram convidados para 

comentar sobre os cartões de acordo com a sua 

preferência em um exercício de classificação.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Todos os experimentos utilizaram enfermeiros e 

médicos recrutados a partir de um hospital local. O 

número de participantes em cada experimento variou 

entre cinco e quatorze 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

De qualquer área 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Etienne van Wyk, Ruth de Villiers, 2008). Usability context analysis for virtual 

reality training in South African mines 
Descrição da tecnologia Propõe o método Usability Context Analysis (UCA), 

que é um método estruturado para desencadear 

informações detalhadas sobre um produto e como ele 

será usado, e para derivar um plano para uma 

avaliação baseada no usuário de um produto. Para 

este método os interessados conhecem as 

circunstâncias reais (ou uso pretendido) de um 

produto. Análise do contexto de usabilidade (UCA) 

fornece uma estrutura para garantir que todos os 

fatores que podem afetar a usabilidade de um produto 

sejam considerados. Este artigo discute a análise 

contextual no desenvolvimento de aplicações de 

realidade virtual, aplicada ao caso de treinamento de 

segurança. Esta análise contextual foi realizada para 

contribuir com a usabilidade do projeto do sistema. 

Ele também fornece uma base para projetar testes de 

usabilidade posteriores. 

O estudo descrito neste artigo tem como objetivo 

orientar o desenvolvimento de futuros sistemas de 

treinamento de realidade virtual (RV). Destina-se a 

responder a uma série de perguntas sobre as tarefas da 

vida real e o contexto que estes sistemas devem 

apoiar, a funcionalidade de tal sistema e seu nível de 

imersão. Para este efeito, foram apresentadas as 

seguintes questões de investigação: 

1. Quais são os requisitos contextuais e restrições dos 

sistemas de treinamento de RV para a indústria de 



 

mineração? 

2. Que tipo de ambiente de RV seria mais adequado 

neste contexto? 

3. Qual é a adequação geral e potencial da tecnologia 

de realidade virtual para aplicações de treinamento no 

campo de segurança de mineração? 

Análise de Contexto de Uso pode ser realizada de 

diferentes maneiras. Alguns pesquisadores tomam 

decisões contextuais sem coletar ou analisar os dados. 

Outros investigam abordagens à medida que evoluem. 

No presente estudo, a abordagem foi não só para 

realizar algumas das análises de contexto antes do 

projeto de intervenções tecnológicos, mas para se 

obter dados adicionais e analisar um protótipo de um 

sistema de RV no seu ambiente de uso. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Investigação  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Contexto de uso  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, relacionada a sistemas de realidade virtual 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação. 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Um total de 43 entrevistas estruturadas foram 

realizadas com os trabalhadores selecionados 

aleatoriamente. A análise dos dados obtidos por meio 

de entrevistas e observação levou à categorização dos 

riscos genéricos em cinco grupos: ações dos 

funcionários, as condições geológicas, máquinas e 

equipamentos, boa manutenção e condições sub-

padrão. Para cada um destes grupos de trabalho, os 

trabalhadores devem ser capazes de reconhecer os 

perigos específicos, corretamente identificá-los e 

seguir o procedimento correto para lidar com eles. 

Para apoiar as descobertas da análise do contexto de 

usabilidade para treinamento de segurança de minas, 

um sistema de treinamento interativo de realidade 

virtual foi projetado e desenvolvido. O protótipo do 

sistema de treinamento foca no treinamento de 

reconhecimento de perigos e ações corretivas na 

mineração convencional e é chamado de Look, Stop 

and Fix. O protótipo simula as áreas de trabalho 

subterrâneas, incorporando perigos potenciais que 

trabalhadores precisam ter para identificar, bem como 

indicar as ações apropriadas a serem seguidas em 



 

resposta a cada perigo. Os trabalhadores têm de 

detectar condições potencialmente perigosas, 

identificar os perigos corretamente e indicar quais 

ações devem ser tomadas para resolver a situação. 

Falha em identificar corretamente um risco ou para 

especificar a ação correta para lidar com um tal perigo 

provoca uma animação exibindo as possíveis 

consequências desastrosas de ignorar ou agir 

incorretamente a um tal perigo. 

O protótipo do sistema de RV foi bem recebido e 

fornecida uma alternativa interessante e agradável de 

outros programas de treinamento, enquanto, ao 

mesmo tempo que melhorou também a cultura de 

segurança e conscientização da força de trabalho. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 43 usuários 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

subáreas de computação/design 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Kathia Marçal de Oliveira, 2010). New research challenges for user interface 

quality evaluation 
Descrição da tecnologia Quando se fala sobre MDA (Model Driven 

Architecture) estamos falando de modelos e 

independência (em algum nível) ou particularidades 

da plataforma. Identificou-se que os modelos de 

qualidade podem ser genéricos, em algum momento e 

deve ser particularizado para descer a um nível mais 

próximo da interface do usuário final (nível PSM e 

código final). Além disso, a qualidade é considerada 

multidimensional que significa que depende do 

produto a ser avaliado e da perspectiva de avaliação. 

Pensou-se, por isso, que devemos ter um modelo mais 

geral e para definir a especialização deste modo, 

considerando, por exemplo, os diferentes tipos de 

modo de interação. 

Desta forma, podemos ter três níveis de hierarquia 

que poderiam ser aplicados a qualquer modo de 

interação. A ideia consiste em definir um modelo de 

qualidade que possam ser usados em níveis de CIM e 

PIM, onde os modelos ainda são independentes da 

plataforma (o que significa, que deve ser o mesmo 

para qualquer plataforma ou modo de interação). 

Neste contexto, observa-se que a característica de 

utilidade pode ser avaliada, analisando os modelos 

(modelo de tarefas e modelos de interface abstrata na 

CIM e PIM respectivamente) contra os requisitos. 

Com um modelo de qualidade que pode ser aplicável 

para os modelos definidos em uma abordagem MDA; 

deve-se analisar qual o método utilizar para permitir a 



 

avaliação de cada característica de qualidade em cada 

modelo. Este é um problema bem conhecido para a 

comunidade de IHC, mas com o paradigma MDA 

também devemos pensar que vamos avaliar os 

modelos que podem ser usados para produzir sistema 

de fala ou sistema textual básico. Isso traz um novo 

elemento para os procedimentos de avaliação que 

devem ser levados em conta. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se na ISO 9126 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelos de tarefas e modelos de interface abstrata do 

MDA 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada dentro de um 

processo MDA 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

O que é proposto/usado na pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Thomas Memmel, Harald Reiterer, 2008). Inspector: method and tool for visual UI 

specification 
Descrição da tecnologia Propõe a ideia de especificações de interface do 

usuário visuais que se destinam a fornecer acesso 

interativo tanto para artefatos quando design 

modelado. Neste artigo é apresentado um método e o 

experimento da ferramenta de apoio para a geração de 

especificações de interface visual do usuário. A 

ferramenta tem como um de seus requisitos permitir 

uma avaliação de usabilidade up-front onde se faz a 

detecção mais cedo dos problemas de usabilidade e 

evita dispendiosas mudanças no final do processo de 

desenvolvimento. 

No método proposto foi integrado diferentes níveis de 

abstração de modelagem para visualizar o fluxo dos 

produtos desenvolvidos em protótipos detalhados da 

camada de interação. Como cenários de interação são 

tipicamente o mais importante, eles podem incluir 

todas as informações descritas e servem como um 

denominador comum. Portanto, também é utilizado 

neste método. Foi decidido manter a expressividade 

dos diagramas originais para a especificação de 

interface do usuário. Consequentemente, foram 

identificados três modelos importantes (ágeis) para a 

modelagem. Para a camada de storyboard decidiu-se 

manter os storyboards típicos da interface do usuário. 

Eles são semelhantes aos diagramas de fluxo de UI e 

podem ser facilmente estendidos para diagramas de 



 

fluxo de dados. Escolhe-se protótipos como um 

veículo para a modelagem abstrata da UI. Eles vão 

ajudar a projetar e avaliar a interface do usuário em 

estágios iniciais e apoiando a rastreabilidade a partir 

de modelos projetados. Em um nível visual mais 

expressivo sobre a concepção da interface do usuário 

está a camada de protótipos de alta fidelidade. Ele 

fornece um modelo detalhado da interface do usuário. 

Ele serve como a parte executável, interativa de 

especificação de interface do usuário e faz com que o 

pacote completo.  

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenário, storyboards e protótipo 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada com uma 

ferramenta específica. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, a ferramenta Inspector 

 

(Timo Jokela, 2002) Making user-centred design common sense: striving for an 

unambiguous and communicative UCD process model 
Descrição da tecnologia Tem como proposta um modelo com novo processo 

de design centrado no usuário (UCD). O objetivo 

inicial da pesquisa é aprender a avaliar o desempenho 

dos processos de produto ou desenvolvimento do 

sistema UCD. O modelo de processo UCD é 

composto por seis processos: 

1. Identificação de grupos de usuários:  o objetivo é 

identificar os diferentes grupos de usuários: quem são 

os potenciais usuários do produto ou sistema. 

2. Contexto de uso: o objetivo é estabelecer, 

esclarecer e comunicar as características dos usuários, 

suas tarefas e do seu ambiente técnico, organizacional 

e físico em que o sistema de produto irá operar.  

3. Requisitos do Usuário: o objetivo deste processo é 

definir os requisitos de usabilidade e design de 

interface do usuário para o produto.  

4. Projeto da tarefa do usuário: o objetivo é a 

concepção de como os usuários devem realizar suas 

tarefas com o novo produto que está sendo 

desenvolvido.  

5. Avaliação de usabilidade: o objetivo deste processo 

é a avaliação do produto (incluindo a documentação 

do usuário, treinamento de usuários etc.) em relação 



 

aos seus requisitos em termos do contexto de uso. 

Este processo aborda usabilidade apenas no aspecto 

de desempenho da tarefa. As atividades que avaliam 

questões genéricas, não dirigidas a tarefas (por 

exemplo, avaliações heurísticas) são atividades do 

processo Produce user interaction solutions. Nesta 

etapa também é realizada a avaliação formativa. 

6. Projeto de interação do usuário: o propósito dos 

processos de projeto da interação do usuário é 

produzir a interação e design visual da interface do 

usuário do produto; documentação do usuário; os 

diferentes ativos para a treinamento dos usuários. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Design centrado no usuário 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico.  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Especificação de Requisitos em termos de contexto de 

uso 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para ser aplicada no novo processo 

de design centrado no usuário (UCD) proposto. 

Embora os autores não detalhem a tecnologia. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Processo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

(Ahmed Seffah, Mohammad Donyaee, Rex B. Kline, Harkirat K. Padda, 2006). 

Usability measurement and metrics: A consolidated model 
Descrição da tecnologia Propõe o QUIM (Quality in Use Integrated 

Measurement), um modelo consolidado para a 

medição de usabilidade. QUIM é hierárquico e se 

decompõe em fatores de usabilidade, em seguida, em 

critérios e, finalmente, em métricas específicas. 

Neste sentido, QUIM segue a norma IEEE 1061 

(1998) (Software Quality Metrics Methodology), que 

descreve métodos para estabelecer requisitos de 

qualidade, bem como identificar, implementar, 

analisar e validar métricas de qualidade tanto dos 

processos quanto dos produtos. A principal aplicação 

para QUIM neste momento é o de proporcionar um 

framework coerente e um repositório para fatores, 

critérios e métricas de usabilidade para fins 

educacionais e de pesquisa. O framework QUIM 

serve basicamente como um modelo consolidado em 

que outros modelos de medição de usabilidade 

podem se derivar. Os 10 fatores de usabilidade 

definidos foram: Efficiency, Effectiveness, 

Productivity, Satisfaction, Learnability, Learnability, 

Trustfulness, Accessibility, Universality e 

Usefulness. Estes fatores são decompostos em 26 

critérios de usabilidade. Além disso, há 127 métricas 



 

de usabilidade. 

O QUIM possui métricas preditivas (também 

chamado de uma métrica de projeto) que é um valor 

que descreve algum aspecto de que podem fornecer 

uma estimativa ou previsão da usabilidade do 

sistema. Geralmente, há uma reclamação explícita 

associado com uma métrica preditiva. Suponha que 

um tamanho de fonte maior (até certo ponto) é 

esperado para ser mais legível em uma página Web 

do que um tamanho menor. Um designer de página 

Web pode, em seguida, selecionar um tamanho de 

fonte maior, a fim de aumentar a usabilidade (neste 

caso, a legibilidade) do layout da página final. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Modelagem analítica 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se na norma IEEE 1061. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através 

de algum artefato específico ou projetam 

estes artefatos já possibilitando um bom 

nível de usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do 

processo de software a tecnologia pode ser 

aplicada? 

Protótipo (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Modelo 

A tecnologia tem apoio ferramental? 

Qual? 

Sim, QUIM Editor. 

 

(Timo Jokela, Jussi Koivumaa, Jani Pirkola, Petri Salminen, Niina Kantola, 2006). 

Methods for quantitative usability requirements: a case study on the 

development of the user interface of a mobile phone 
Descrição da tecnologia Apresenta um método para requisitos de usabilidade 

quantitativos. Há duas atividades principais 

relacionadas aos requisitos quantitativos de 

usabilidade. Durante as fases iniciais de um projeto de 

desenvolvimento, os requisitos de usabilidade são 

determinados, e durante as últimas fases, a 

usabilidade do produto é avaliado em função dos 

requisitos. Determinar requisitos de usabilidade pode 

ser ainda dividido em duas atividades: definição de 

atributos de usabilidade e configuração de valores-

alvo para os atributos. Na avaliação, um instrumento 

de medida é necessário. 

Tipo de tecnologia Simulação e Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

Análise 



 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Especificação de Requisitos 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para o contexto móvel 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Anthony Jameson, Angela Mahr, Michael Kruppa, Andreas Rieger, Robert 

Schleicher, 2007). Looking for unexpected consequences of interface design 

decisions: the MeMo workbench 
Descrição da tecnologia Apresenta o Workbench MEMO que tem por objetivo 

permitir a avaliação da usabilidade de novos projetos em 

uma fase inicial do processo de design. MEMO destina-se a 

permitir que os designers de interface comparem um 

número de projetos alternativos para uma determinada 

interface em termos do comportamento provável dos 

usuários em um determinado conjunto de tarefas dadas 

diferentes combinações de atributos. Em MEMO cada 

sistema é modelado com um diagrama de estado. Um 

designer pode modelar um sistema em termos de (a) 

desenhos de telas individuais, cada um dos quais contém 

um ou mais widgets; e (b) a transição entre telas que são 

feitas quando certas ações são realizadas com os widgets. 

Como é bem conhecido, este tipo de modelagem funciona 

muito melhor para alguns tipos de sistema do que para 

outros. Uma forma de modelar o comportamento que 

envolve erros é tratar um método que contém um erro 

simplesmente como um método possível para a 

realização da tarefa. A abordagem atualmente a ser 

explorada em MEMO é usar um conjunto de regras de 

geração de erro geral para produzir um 

comportamento incorreto em vários pontos durante 

uma simulação: O procedimento geral para simular o 

desempenho de uma determinada tarefa é supor que o 

usuário irá executar o próximo passo correto, a menos 

que uma regra de geração de erro aplica-se à situação, 

caso em que um erro é gerado com uma probabilidade 

especificada pela regra.  

MEMO permite que um designer de interface: (a) 

construa um protótipo de média fidelidade de cada 

uma das diversas variantes de um sistema a ser 

concebido; (b) especifique como os usuários são 

suscetíveis a interagir com cada variante do sistema 

durante a execução de tarefas específicas; e (c) 

execução de simulações para prever certos aspectos 

do desempenho dos usuários sobre estas tarefas (por 

exemplo, o tempo de execução). 

Tipo de tecnologia Simulação 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? Não 



 

Qual? 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Workbench 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, COGTOOL e MEMO  

 

(David Pinelle, Carl Gutwin, 2002). Groupware walkthrough: adding context to 

groupware usability evaluation 
Descrição da tecnologia Uma vez que as especificações de cenários e análises 

de tarefas tem sido realizada, pode ser realizado um 

groupware walkthrough. Nessa metodologia, os 

avaliadores percorrem as tarefas e determinam o quão 

bem a interface apoia os membros do grupo a 

trabalhar em direção e alcançar o resultado 

pretendido. A técnica pode ser aplicada a qualquer 

concepção de groupware, variando de protótipos 

baixa fidelidade a aplicações funcionais. No entanto, 

a técnica é destinada a ser formativa, onde os 

resultados são utilizados como informações para o 

redesign em um ciclo de concepção iterativa. Há 

várias questões específicas no processo de 

walkthrough que podem ser considerados em mais 

detalhes:  

Caminho de exploração de tarefa: caminhos 

alternativos na execução da tarefa são modelados na 

análise de tarefas, e cada caminho possível deve ser 

explorado no walkthrough groupware. Proceder de 

uma forma em largura através dos resultados da 

análise de tarefas é útil para ajudar a compreender as 

relações entre as tarefas e sub-tarefas.  

Resultados da gravação: Durante todo o passo a 

passo, os avaliadores gravam as informações que eles 

derivam de suas experiências com a interface. A 

informação assume três formas: as listas de problemas 

com que se deparam ao tentar realizar tarefas, 

respostas a perguntas que são utilizados como 

indicadores qualitativos e um resumo geral do sucesso 

global do cenário. Perguntas sobre a eficácia, 

eficiência e satisfação são destinados como avaliações 

gerais das tarefas e uma oportunidade para os 

avaliadores ver coisas que aparecem no problema 

específico relatado. O resumo geral registra o quão 

bem a interface apoia o grupo a alcançar o resultado 

pretendido associada ao cenário. 



 

Vários avaliadores: No walkthrough groupware, 

vários avaliadores ajudam a gerenciar a complexidade 

de tarefas simultâneas e descrições de usuários 

múltiplos. Quando vários avaliadores estão 

disponíveis, o walkthrough pode ser realizado de duas 

maneiras. Em primeiro lugar, os avaliadores podem 

verificar em conjunto através das tarefas de todos os 

usuários e pode discutir as características do sistema. 

Alternativamente, cada avaliador pode assumir o 

papel de um dos usuários e pode realizar as suas 

tarefas conforme especificado na análise de tarefas. 

Gerenciando resultados do walkthrough: Uma vez 

que uma explicação walkthrough groupware foi 

realizada, os avaliadores têm de lidar com as páginas 

de notas que eles geraram. A maneira mais eficaz que 

encontramos para lidar com estes resultados é ter uma 

reunião estruturada em que o design é revisto, e cada 

avaliador apresenta suas descobertas como eles se 

relacionam com aspectos específicos do projeto. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Walkthrough cognitivo. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenários e Modelo de tarefas 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser usada por especialistas 

em usabilidade 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

 

O que é proposto/usado na pesquisa? Técnica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Sebastian Denef, Leonardo Ramirez, Tobias Dyrks, Tobias Schwartz, Ahmad-Amr 

Al-Akkad, 2008). Participatory design workshops to evaluate multimodal 

applications 
Descrição da tecnologia Apresenta o projeto OpenInterface que visa apoiar na 

concepção de aplicações multimodais complexas 

através do desenvolvimento de uma estrutura de 

software com a rápida prototipagem de aplicações 

multimodais. O framework OpenInterface é uma 

plataforma baseada em componentes, onde todas as 

modalidades de entrada e saída são como 

componentes. Os componentes também são usados 

para gerenciar fusão e cisão de modalidades. Um 

kernel subjacente permite que o sistema suporte 

componentes escritos em diferentes linguagens de 

programação, permitindo que componentes de 

software existentes sejam facilmente integrados em 



 

novas aplicações multimodais.  O espaço de design é 

explorado pelo projeto iterativo de um conjunto de 

aplicativos que funcionam como protótipos usados 

para explorar técnicas de interação multimodais. 

Componentes de interação estão em diferentes 

estágios de desenvolvimento. Cada um dos testes 

oferecem uma série de técnicas de interação para os 

usuários. Alguns dos componentes de interação estão 

bons, enquanto outros estão em estágios iniciais de 

desenvolvimento e apresentam problemas de 

usabilidade. 

Metodologia: organiza-se uma oficina de design 

participativo, que é acompanhada por três usuários de 

diferentes origens, um facilitador técnico 

familiarizado com todo o framework e um moderador 

que introduz o cenário para os usuários. Esta 

configuração de grupo foi escolhida porque poderia 

reunir as perspectivas de diferentes usuários e ainda é 

pequeno o suficiente para que cada participante possa 

desempenhar um papel ativo. 

Os participantes do workshop devem imaginar-se 

trabalhando no departamento de design criativo de 

uma empresa de jogo e ter que transformar a 

aplicação de seus laboratórios de pesquisa em um 

conceito de jogo comercial, multimodal. A razão para 

este cenário é fazer com que os usuários conscientes 

do caráter esboçado dos testes e para ajudá-los com 

problemas de usabilidade. Aqui, o papel dos usuários 

não é executar determinadas tarefas, mas construir 

experiência e entender a tecnologia no papel de 

especialistas. Aos usuários foram dados total 

liberdade para testar como desejado. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para aplicações multimodais. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Metodologia 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

 

 



 

(Karin Leichtenstern, Elisabeth André, 2010). MoPeDT: features and evaluation of 

a user-centred prototyping tool 
Descrição da tecnologia Apresenta uma ferramenta de Processo Centrado no 

Usuário (UCP) como uma solução para os 

desenvolvedores de interface. Essa ferramenta apoia a 

prototipagem centrada no usuário, com três 

componentes ligados: um componente para projetar, 

avaliar e analisar um protótipo de interface. Como 

contribuição apresentaram o processo chamado 

MoPeDT que fornece possíveis melhorias em 

comparação com outras ferramentas do UCP, como 

uma arquitetura plug-and-play, a fim de permitir 

estudos mais abrangentes. A ideia é que os usuários 

finais empreguem um protótipo evolutivo gerado em 

seus telefones móveis.  

1. Componente Projeto: para a especificação da 

aparência e o comportamento de um protótipo, a 

ferramenta de prototipagem de fidelidade mista 

oferece uma interface gráfica do usuário (GUI) e 

permite visualizar um diagrama de estados: telas ou 

atos de fala são representados por estados enquanto 

que as interações do usuário são representadas por 

transições. Além disso, apoia uma visão de árvore.  

2. Componente Avaliação: suporte para gravar de 

forma síncrona todas as interações do usuário durante 

um estudo do usuário. Para esse recurso, MoPeDT faz 

uso de componentes plug-and-play da arquitetura 

chamada avaliador. Sempre que um estudo é 

conduzido, MoPeDT exibe uma visualização da tela 

clonada do telefone móvel no computador do 

avaliador. Assim, o avaliador pode sempre rastrear 

todas as interações do usuário. 

3. Componente Analisador: fornece a visualização 

baseada em linha de tempo dos dados registrados, a 

fim de navegar por eles e interagir com eles (por 

exemplo, para encontrar problemas de usabilidade ou 

preferências do usuário).  

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de fidelidade mista 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada em protótipos de 

aplicações móveis no contexto de Internet da Coisas. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação. 

O que é proposto/usado na pesquisa? Ferramenta 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, MoPeDT 



 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O artigo apresenta uma avaliação comparativa da 

ferramenta MoPeDT com a ferramenta TERESA.  

Os participantes do estudo eram estudantes do curso 

de Engenharia de Usabilidade. Como resultado deste 

estudo verificou-se que a MoPeDT ajudou a diminuir 

o tempo necessário para projetar, avaliar e analisar 

um protótipo evolutivo (eficiência), bem como 

reduzir a não confiança dos protótipos de interface 

(Eficácia). Além disso, os resultados também indicam 

que os desenvolvedores de interface aceitaram 

principalmente uma ferramenta UCP, tais como 

MoPeDT para todas as etapas da prototipagem 

centrado no usuário, bem como o feedback do usuário 

sobre única ferramenta que integra todos os 

componentes, em vez de ferramentas separadas para 

cada passo da prototipagem centrado no usuário. Os 

resultados do estudo, no entanto, também indicam 

problemas típicos ao aplicar ferramentas UCP. 

Satisfação geral dos desenvolvedores (Satisfação) de 

uma ferramenta UCP parece ser grande dependendo 

da satisfação com o controle de usuário, bem como a 

transparência da ferramenta. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Não 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de Computação 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Katie A. Siek, Danish U. Khan, Stephen E. Ross, Leah M. Haverhals, Jane 

Meyers, Steven R. Cali, 2011). Designing a Personal Health Application for 

Older Adults to Manage Medications: A Comprehensive Case Study 
Descrição da tecnologia Inicialmente, a análise de especialistas forneceu 

insights sobre o que a experiência dos adultos mais 

velhos e cuidadores durante os cuidados e ajudou no 

design da avaliação das necessidades do usuário. 

Foram revistas as anotações feitas na análise dos 

especialistas em cada ciclo de projeto e discutiu-se os 

próximos passos no desenvolvimento do protótipo. 

Durante a fase de protótipo de baixa fidelidade, 

realizou-se uma oficina de design com o painel de 

especialistas para debater ideias sobre a reconciliação 

de medicação, o ato de comparar lista de 

medicamentos de um paciente com listas de 

medicamentos de seus médicos para identificar 

inconsistências. A análise dos especialistas utilizada 

em conjunto com os estudos de usuários permitiu 

desenvolver um PHA (Personal Health Application) 

que ajudaria os adultos mais velhos com a gestão de 



 

medicamentos e fornece aos profissionais de saúde 

informações suficientes para ajudar os idosos a tomar 

decisões. 

Projetou-se CCT (Colorado Care Tablet) usando uma 

metodologia de projeto participatório iterativo 

informado pela Rapid Iterative Testing and 

Evaluation (RITE) and Instant Data Analysis (IDA)  

Realizou-se estudos RITE para os dois primeiros 

estudos de usuários CCT. Uma vez que estavam 

avaliando protótipos de baixa fidelidade, baseados em 

papel, era fácil modificar as principais questões do 

protótipo entre as sessões dos participantes, se 

houvesse uma necessidade. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de baixa fidelidade 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois deve ser utilizada no contexto médico 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação  

O que é proposto/usado na pesquisa? Metodologia 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Durante as primeiras iterações dos estudos de 

usuários, desejava-se avaliar vários protótipos. 

Portanto, rapidamente projetou-se protótipos de papel 

de baixa fidelidade para os dois primeiros estudos de 

usuários. A partir desses estudos, descobriu-se que 

embora os participantes gostassem da ideia de ter 

representação pictórica de características diferentes, 

era difícil para eles reconhecer a imagem 

representada. Além disso, permitiu-se ser capaz de 

descobrir as complexidades envolvidas na concepção 

de uma interface para a reconciliação da medicação. 

Percebe-se que o CCT poderia se beneficiar do uso de 

alguns dos componentes MyMediHealth PHA de 

colegas bolseiros Projeto Health Design da 

Universidade de Vanderbilt para ajudar a lembrar os 

adultos mais velhos quando tomar os seus 

medicamentos com mensagens de texto enviadas para 

seus telefones móveis. O componente MyMediHealth 

Agenda foi projetado para os cuidadores agendarem 

medicamentos em um computador tradicional para as 

suas crianças com fibrose cística. Tinha que se 

investigar qual seria a melhor maneira de ajudar os 

idosos e cuidadores a agendar medicamentos em um 

tablet touchscreen. Assim, integrou-se tarefas nos 



 

estudos 4 e 5 de usuários no qual os usuários 

interagiram com protótipos de baixa fidelidade para 

agendamento de medicação. Descobri-se que os 

participantes tiveram o melhor desempenho em 

protótipos que apresentaram a menor quantidade de 

tempo. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, nos 6 estudos teve um total de 31 participantes. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Armin Janß, Wolfgang Lauer, and Klaus Radermacher, 2007)  

Cognitive Task Analysis for Prospective Usability 

Evaluation in Computer-Assisted Surgery 
Descrição da tecnologia O método formal é dividido em duas partes 

consecutivas, começando com uma visão geral das 

etapas de tarefas executadas (relacionada ao sistema e 

usuário) necessárias para alcançar um objetivo 

específico, seguido pela abordagem Concur Task 

Trees (CTT) onde uma notação diagramática para a 

especificação de modelos de tarefa é gerada.  

A segunda parte baseia-se nos resultados da análise 

de CTT que são restritas a atividades alto nível 

perceptiva e motoras do usuário. Quebrando as 

decomposições de alto nível previamente detectadas 

em operadores de baixo nível fazendo com que os 

passos de aquisição de processamento cognitivo 

envolvido seja mais viável, ainda que o sucesso seja 

dependente da precisão do exame prévio. 

Em termos do Processo de Engenharia Cognitiva de 

acordo com o modelo GOMS (Goals Operators 

Methods Selection Rules), uma análise de tarefa 

cognitiva baseada no Model Human Processor (MHP) 

é acoplada.  

MHP é baseado nos estudos psicológicos no 

processamento de informação humano e integra três 

processadores trabalhando em paralelo (percepção, 

motor e cognitivo). 

Em contraste com as técnicas GOMS, uma 

modelagem paralela de operadores como em CPM-

GOMS (Critical Path Method or Cognitive Perceptual 

Motor) é implementado para receber mais sentenças 

detalhadas e para modelar conteúdo de informações 

de fluxo. 

Em dependência CPM-GOMS entre atividades 

perceptuais, cognitiva e motora são mapeadas em 

escalas chart, onde o caminho crítico representa o 

mínimo de tempo de execução requerida. 

Adicionalmente, a barra de processo é integrada ao 



 

CPM-Chart, afim de transcrever atividades humanas e 

do sistema (obtida na análise do CTT) para facilitar 

decomposição de tarefas alto-nível e criar ajuda 

inicial para o usuário.  

A inclusão destas novas categorias no CPM-GOMS é 

uma alternativa, provendo mais detalhes no critérios 

de avaliação qualitativa e na visão geral extensiva do 

sistema completo. 

Em combinação com sentenças quantitativas 

existentes em tempo de aprendizagem e operação, 

bem como taxas de falhas e eficiência, o assessor de 

usabilidade torna uma extensão do CPM-GOMS, 

suplementado com análise CTT. 

Tipo de tecnologia Modelagem analítica 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, CTT (ConcurTaskTrees) e GOMS (Gols 

Operators Methods Selection Rules ) 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia faz a avaliação de usabilidade através de 

algum artefato específico (modelo de tarefas). 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo de tarefas 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução. 

Qual é o resultado da pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, “a software-assisted tool for prospective 

usability evaluation of medical products”. 

 

(Marco De Sá e Luís Carriço, 2007). Designing for Mobile Devices: 

Requirements, Low-Fi Prototyping and Evaluation 
Descrição da tecnologia Descreve o processo de design de duas aplicações 

móveis e como abordagens centrados no usuário 

foram aplicadas.  

Etapa 1: obtenção de dados dos usuários focando em 

cenários e modelos que são particularmente 

relevantes para cada um dos estudos de caso: utiliza-

se métodos alternativos para avaliar os requisitos de 

aplicações móveis. Tem-se o cuidado de entender 

como o uso e comportamento do usuário são afetados 

pelo ambiente, enfatizando não apenas as alterações, 

mas também suas causas e efeitos.  

Etapa 2: Prototipagem inicial: cria-se uma estrutura 

utilizando um material de madeira no formato de um 

celular. A estrutura tem uma pequena abertura na 

parte superior, o que permite que cartões (telas) sejam 

modificados rapidamente. 

Etapa 3: Avaliação de protótipos de baixa fidelidade: 

faz-se a avaliação dos protótipos, testando em 

configurações controladas e cenários fictícios para a 



 

detecção de problemas de usabilidade. Esta etapa 

permite o design participativo.  

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de baixa fidelidade 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para aplicações móveis e para ser 

utilizada no design participativo. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

O que é proposto/usado na pesquisa? Metodologia 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Paloma Díaz, Ignacio Aedo, 2007). Towards efficient web engineering approaches 

through flexible process models 
Descrição da tecnologia Propõe o método de desenvolvimento Ariadne 

(ADM), um processo sistemático, porém flexível para 

projetar e avaliar sistemas hipermídia e web. O 

modelo é flexível pois não existem dependências 

entre as diferentes fases do processo e pode ser 

moldado às necessidades e requisitos de projeto. O 

desenvolvimento e a avaliação pode começar em 

qualquer fase para reforçar o envolvimento das partes 

interessadas. As 5 fases do processo são: 

Fase 1: Análise de requisitos: utiliza os métodos de 

engenharia de usabilidade. Modelos baseados em 

Volere são usadas para documento de requisitos que 

estão ligados a uma série de padrões de projeto, 

organizados como uma linguagem padrão, de modo 

que as soluções podem ser propostas 

automaticamente navegando-se através dos espaços 

padrões. 

Fase 2: Projeto Conceitual: focado na identificação de 

tipos abstratos de componentes, relações e funções. 

Fase 3: Projeto Detalhado: está preocupado com a 

especificação das características do sistema, 

processos e comportamentos de modo detalhado para 

que os protótipos semiautomáticos sejam gerados. 

Fase 4: Avaliação: está relacionada com o uso de 

ambos os modelos de design e protótipos para avaliar 

a utilidade do sistema em termos de um número de 

parâmetros bem definidos, tendo em vista melhorar o 

sistema. A avaliação no método ADM desempenha o 

papel central para o ciclo de vida estrela, um modelo 

de processo centrado na usabilidade que reconhece 

que o desenvolvimento pode começar em qualquer 

fase e cada fase pode ser seguida por qualquer outra 



 

fase. 

Fase 5: Fase de Implementação: apoiada parcialmente 

pela geração automática de protótipos em XML, 

SMIL, HTML e RDF. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é utilizada no contexto Web e utiliza 

o ciclo de vida estrela. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação. 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, AriadneTool 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Foi utilizado o método para desenvolver ADM 

ARCE. Uma vez que o método assume um ciclo de 

vida estrela que tem sido aplicada em vários ciclos, 

cada um dos quais tem seguido uma abordagem 

diferente. O pressuposto deste processo iterativo foi 

considerado bastante útil tanto para desenvolvedores, 

que podem testar as suas ideias e soluções em uma 

situação real, e por usuários, que adotaram uma 

atitude bastante positiva devido à sua participação 

ativa no processo de desenvolvimento. O ciclo de 

vida do projeto passou por três ciclos diferentes, onde 

as fases da ADM foram sequenciadas de uma forma 

diferente, a fim de atender às necessidades do projeto 

em cada fase. 

No início do projeto, o objetivo básico era estabelecer 

um conjunto de requisitos viáveis, bem como 

envolver as partes interessadas no processo de 

desenvolvimento. Neste caso, a fase de avaliação 

ADM, com prototipagem e avaliação como atividades 

principais, desempenhou um papel central. 

O próximo passo foi colocar mais ênfase em soluções 

técnicas, a fim de garantir um processo de 

implementação de qualidade, bem como a continuar o 

refinamento de requisitos e envolver as partes 

interessadas. A ideia era aprofundar as características 

básicas e serviços do sistema de produção de um 

projeto conceitual genérico que poderia ser adaptado 

mais tarde para as necessidades de cada associado. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, mas não foi informada a quantidade de 

participantes. 



 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

subáreas de computação/design 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Kênia Sousa, Hildeberto Mendonça, Jean Vanderdonckt, 2007). Towards method 

engineering of model-driven user interface development 
Descrição da tecnologia Propõe um método de projeto da interface do usuário 

(UID) baseado em modelo para ajudar os engenheiros 

a criar métodos de forma mais eficiente e também 

para tornar os métodos de UID com base em modelo 

aplicável na realidade competitiva de empresas de 

desenvolvimento de software. Esta estratégia baseia-

se em metas de usabilidade e reúne dois métodos de 

domínios diferentes: método de engenharia e UID. 

Esta estratégia para construir métodos auxilia também 

a projetar a usabilidade desde as fases iniciais, 

chamada Model-Based User Interface Development 

Environments (MBUIDE). 

Dependendo dos objetivos de usabilidade 

apresentados no início da especificação de requisitos 

do projeto e do sistema, um conjunto de atividades 

UID pode ser selecionado como parte do método. 

Consequentemente, as atividades realizadas pelos 

profissionais estão alinhadas com os objetivos de 

usabilidade do projeto com duas vantagens principais. 

Em primeiro lugar, eles são mais eficazes na 

realização de seu trabalho, porque cada atividade 

executada tem uma finalidade específica. Em segundo 

lugar, se qualquer objetivo não planejada é 

apresentado durante o ciclo de vida UID, o método 

pode ser adaptado com a seleção de atividades 

apropriadas. Um objetivo de usabilidade é uma 

especificação genérica que pode ser dirigida por uma 

ou mais atividades UID. 

Atividades UID que são comumente usadas já podem 

ser incluídas nos processos de desenvolvimento de 

software, tais como a definição de um guia de estilo, 

prototipagem, avaliação de usabilidade, entre outros. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Não se aplica  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

Projetam estes artefatos já possibilitando um bom 

nível de usabilidade 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelos do MBUIDE (Modelo de tarefa, Modelo de 

contexto de uso, Modelo de interface do usuário 



 

abstract, Modelo de domínio, Modelo de 

transformação da tarefa) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada por processo 

dirigido a modelos 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Yun Chen, Maria Kutar, Andy Hamilton, 2007). Modelling and matching: a 

methodology for eplanning system development to address the requirements of 

multiple user groups 
Descrição da tecnologia Apresenta uma metodologia chamada M & M 

(Modelling and Matching) que estabelece que o 

desenvolvimento de sistemas ePlanning podem ser 

realizados por meio de quatro processos: Modelagem 

de Processos, correspondência de processos, processo 

iterativo e Processo de Avaliação.  Há duas atividades 

de avaliação que ocorrem durante a M & M. Uma 

delas é chamada de avaliação do projeto quando o 

modelo interativo é produzido. Walkthrough 

Cognitivo é aplicado nesta etapa de avaliação para 

avaliar a usabilidade. O processo M&M utiliza o 

Modelo Contextual, que expressa as características da 

situação e suas partes interessadas. Depois é feita a 

análise de tarefas. Esta é impulsionada pelas 

necessidades de partes interessadas externas, em vez 

de qualquer finalidade intrínseca do projeto de 

desenvolvimento do sistema ePlanning. Os resultados 

são apresentados no Modelo Descritivo, que tende a 

concentrar-se em casos de uso e atores que interagem 

com o sistema. Espera-se que a combinação de 

Modelo Contextual e Modelo Descritivo possa render 

uma visão mais equilibrada da definição do sistema e 

fornecer um caminho de desenvolvimento sistemático 

de análise de contexto em uma implementação 

orientada a objetos. Após isso, o processo de 

correspondência ocorre, o que facilita a criação de 

uma solução de desenvolvimento viável e 

interoperável contra a funcionalidade do sistema 

identificado em fases anteriores. A solução é 

'elucidado' pela linguagem orientada a objetos (isto é, 

UML) no Modelo Técnico, que precisa ser entregue 

aos desenvolvedores para a realização. Os elementos 

de interface e a sua disposição são apresentados no 

Modelo Interativo por storyboards. Esta última fase é 

um processo de integração para interpretar a 

especificação do projeto de alto nível com base em 

resultados produzidos na “metodologia de entrega”.  

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da Interação Homem-Computador (IHC) 



 

área de ES ou IHC? Porquê? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Storyboards 

 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para sistemas eplanning 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado M & M tem sido aplicado em um projeto colaborativo 

que tem oito parceiros acadêmicos e da indústria 

localizados em toda a Europa ao lado de autoridades 

de planejamento associados. Destina-se a melhorar a 

base de conhecimentos sobre o potencial das TIC para 

o desenvolvimento territorial em (NWE) região 

Noroeste Europeu, especificamente sobre o uso das 

TIC para ePlanning, consulta e comunicação de 

opiniões dos cidadãos sobre questões de 

planejamento. Sob a orientação de M & M, dois 

protótipos foram desenvolvidos para a participação 

interativa de revitalização urbana em 

Rosensteinviertel (Alemanha). Os sistemas são: o 

sistema de comentários e o Fórum de Discussão. 

Foram adotadas duas técnicas para avaliar a 

«utilização da metodologia e entrega da metodologia 

após o desenvolvimento destes protótipos, ou seja, 

questionários para os usuários e entrevistas com os 

parceiros do projeto. Na avaliação por meio do 

questionário, o site de teste foi distribuído a vinte 

cidadãos no Reino Unido. Além disso, dez 

questionários foram aplicados no UDMS2006, 

realizada em Aalborg. 21 foram devolvidos dos 30. 

Os resultados dos questionários ilustram o argumento 

positivo que o primeiro protótipo rápido para projeto 

de demonstração Rosensteinviertel é eficaz como um 

sistema de ePlanning. Simultaneamente, a avaliação 

indica dois pontos fracos do desenvolvimento. O 

primeiro é o design de interface geo-espacial, e a 

segunda é a avaliação eficaz a longo prazo sobre as 

questões de inclusão e abnegação sociais. Além disso 

o trabalho de campo e avaliação empírica precisa ser 

realizado para avaliar como satisfatória a interface de 

geo-espacial é para iniciantes e quão útil o sistema é 

em possibilitar a inclusão social e altruísmo. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 21 profissionais e usuários. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Ambas 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

subáreas de computação/design 



 

Design)? 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Erik Markensten, Henrik Artman, 2004). Procuring a Usable System Using 

Unemployed Personas 
Descrição da tecnologia Este estudo de caso enfatiza que o processo de design 

centrado no usuário pode muito bem ser utilizado no 

aquisição e desenvolvimento de sistema 

organizacional. Aquisição de organizações de hoje 

não têm métodos ou processos para transformar suas 

necessidades organizacionais muitas vezes abstratas 

em especificação de sistemas para a aquisição. Este 

estudo de caso demonstra como as atividades de 

usabilidade podem ser utilizados nesta fase para 

preencher requisitos de organização e sistemas 

através de uma ênfase em uso. O resultado deste 

processo é uma especificação de requisitos que se 

baseia em ambas as metas organizacionais e dos 

usuários e que pode ser usado para obter um projeto 

de sistemas de desenvolvimento. Além disso, o estudo 

de caso destaca como personas e protótipos podem 

não só ajudar no processo de design, mas também 

pode ser usado por pessoas com nenhum treinamento 

formal em usabilidade em seu esforço para se 

comunicar e ancorar os resultados de seu trabalho. Foi 

realizado um teste de usabilidade em protótipos. 

Tipo de tecnologia Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Personas e Protótipo (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Empírica 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Processo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O projeto de pesquisa do usuário e design foi iniciado 

com uma oficina em que o PPG apresentou o que 

tinham feito para reunir os requisitos de negócio. 

Todos os documentos relevantes também foram 

entregues à empresa de usabilidade. Além de passar 

pelos requisitos organizacionais uma hipótese persona 



 

foi formulada. Várias entrevistas contextuais foram 

planejadas para cada grupo de usuários na hipótese. A 

hipótese foi baseada em informações existentes da 

agência e conhecimento sobre a segmentação dos 

usuários do site. 

Forneceu-se a um grupo de projeto uma lista das 

entrevistas planejadas e pediu-se para fornecer uma 

primeira perspectiva sobre os resultados, bem como 

do processo. Quando as entrevistas foram concluídas 

elas foram analisadas qualitativamente e 

transformadas em personas que abrangem os 

diferentes grupos de usuários, seus objetivos e 

necessidades. Embora o escopo foi em um nível de 

arquitetura da informação a análise das necessidades 

resultou em vários cenários de uso para o novo site 

com novas funcionalidades para suportar as 

necessidades não satisfeitas. 

Após as personas estarem concluídas e apresentados 

para o PPG, passou-se a trabalhar com o design e a 

arquitetura de informação do primeiro protótipo. Card 

Sorting foram planejados com os dois grupos de 

usuários mais importantes. Juntamente com a 

arquitetura de informações, criou-se um primeiro 

esboço do protótipo. O designer gráfico realizou uma 

primeira ideia do design visual. O protótipo e as 

ideias fundamentais do projeto foram apresentados e 

discutidos com o PPG.  

Depois do workshop, o protótipo foi "testado". 

Enquanto o protótipo foi avaliado com os usuários e 

experts, o designer gráfico realizou um workshop 

com o PPG para descobrir as suas ideias sobre o 

design visual.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 21 usuários 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

subáreas de computação/design 

 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Adrian Fernandez, Emilio Insfran, Silvia Abrahão, 2009).  

Integrating a Usability Model into Model-Driven Web Development Processes 
Descrição da tecnologia Propõe-se a utilização de um modelo de Usabilidade 

Web (Web Usability Model - WUM) que pode ser 

aplicado nas seguintes fases de um processo de MDD 

(Model-Driven Web Development): i) no PIM 

(Platform-Independent Models), para avaliar 

diferentes modelos que especificam a aplicação Web, 

independentemente de detalhes da plataforma (por 

exemplo, modelos de navegação, modelos que 

representam a interface do usuário abstrata); ii) no 

PSM (Platform-Specific Models), para avaliar os 



 

modelos de interface concretas relacionadas com uma 

plataforma específica (se existirem); e iii) em CM 

(Code Model), para avaliar a UI final. Há alguns 

atributos de usabilidade (por exemplo, o grau de 

atratividade), que só pode ser avaliada em uma 

plataforma específica e tendo em conta os 

componentes específicos da interface (PSM) ou os 

elementos que constroem a interface do usuário final 

(CM). Assim, as avaliações realizadas no PSM 

produzem um relatório de usabilidade específico da 

plataforma. Se o PSM não tem o nível exigido de 

usabilidade, este relatório vai sugerir mudanças para 

corrigir os modelos PIM, as regras de transformação 

que transformam os modelos PIM em modelos PSM. 

No entanto, as avaliações a nível PIM ou PSM deve 

ser feito de forma iterativa até que estes modelos 

tenham o nível necessário de usabilidade. Isso 

permite avaliações de usabilidade em estágios iniciais 

do processo de desenvolvimento Web. Finalmente, as 

avaliações realizadas ao nível CM produzem um 

relatório final da usabilidade da aplicação. Em vez de 

sugerir mudanças para melhorar a interface do usuário 

final (CM), como é usual em outras abordagens, este 

relatório vai sugerir mudanças para corrigir os 

modelos PIM, as regras de transformação, e/ou os 

modelos PSM. 

Tipo de tecnologia Inspeção e Modelagem analítica 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se no modelo de usabilidade para os 

processos de desenvolvimento orientado a modelo 

apresentado em Abrahão e Insfran.  

 

Abrahão, S., Insfran, E.: Early Usability Evaluation in 

Model-Driven Architecture Environments. Proc. of 

the 6th IEEE International Conference on Quality 

Software. IEEE Computer Society (2006) 287-294 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software, porque se baseia no processo 

de desenvolvimento baseado em modelos proposto 

por esta área especificada. 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

Avalia a usabilidade através de algum artefato 

específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Platform-Independent Models (PIM), como modelos 

navegacionais e modelo da interface abstrata do 

usuário 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser usada em um processo de 

desenvolvimento dirigido a modelos 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

Qual é o resultado da pesquisa? Modelo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, VisualWade.  

 

 



 

(Duarte Costa, Leonel Nóbrega, Nuno Jardim Nunes, 2006). An MDA approach for 

generating web interfaces with UML ConcurTaskTrees and canonical abstract 

prototypes 
Descrição da tecnologia Apresenta um algoritmo que possibilita a simulação 

de um modelo. O primeiro passo no algoritmo é a 

criação de uma árvore binária a ser analisado por um 

método recursivo. A árvore binária é chamada de 

árvore de execução de tarefa (ETT), em que todos os 

nós representam uma tarefa ou uma estrutura de 

operador. A segunda etapa verifica se os nós de 

tarefas são ativado ou desativado. A segunda parte do 

algoritmo verifica quais nós de tarefas executados 

(início e de fim) é similar ao algoritmo definido para 

o CTT original. O algoritmo de árvore de tarefa 

permite ativar e desativar os nós de tarefas definidas 

na estrutura de árvore, e relacionado através de 

operadores temporais combina a apresentação e 

notações de tarefas da UML podendo simular 

protótipos abstratos de uma forma que permite a 

avaliação de usabilidade cedo de UIs e também a 

geração automática de código. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Simulação 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, CTT. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo abstrato canônico 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois deve ser utilizado dentro de um 

processo MDA 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Algoritmo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, MetaSketch Editor 

 

(Stefan Propp, Gregor Buchholz, Peter Forbrig (2009). Integration of usability 

evaluation and model-based software development 
Descrição da tecnologia Propõe um modelo para avaliar a usabilidade da interface 

de usuário derivada a partir do modelo de tarefa, que pode 

ser usado para controlar a interação do usuário a um nível 

de abstração baseado em tarefas (model driven software 

development (MDSD)). 

Este método de avaliação objetiva apoiar todo o processo 

de desenvolvimento avaliando os artefatos disponíveis. 

Nos estágios iniciais quando somente um modelo de 

tarefas está disponível, uma avaliação nesses modelos pode 

ser executada. Após o desenvolvimento, avaliações em 

protótipos podem avaliar aspectos da interface do usuário. 

Um especialista e o usuário podem obter informações 



 

sobre a aplicação através da avaliação destes modelos. 

Tipo de tecnologia Inspeção e Teste 

Baseia-se em alguma tecnologia 

existente? Qual? 

Sim, avaliação baseada em modelos. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode 

ser aplicada e o ciclo de vida a qual 

pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas 

da área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade 

através de algum artefato específico ou 

projetam estes artefatos já 

possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do 

processo de software a tecnologia pode 

ser aplicada? 

Modelo do MDSD (Modelo de tarefas, Modelo de diálogo, 

Modelo da interface do usuário baseada em tarefa) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, 

contexto ou profissional específico?) 

ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada em um processo de 

desenvolvimento dirigido a modelos. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

Qual é o resultado da pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? 

Qual? 

Sim, porém não é dito o nome da ferramenta. 

 

(Christine E. Wania, Michael E. Atwood, 2009). Pattern languages in the wild: 

exploring pattern languages in the laboratory and in the real world 
Descrição da tecnologia Apresenta resumidamente o aIRPLane (an 

Information Retrieval Pattern Language). Um 

exemplo de padrão é dado: Indicate Search Terms in 

Result Set. Um experimento que verifica se o uso de 

linguagens padrões melhora a qualidade de projetos 

de sistemas interativos foi realizado. Foi verificado 

que não houve diferenças entre os participantes que 

usaram padrões, diretrizes ou nenhuma intervenção 

experimental. No entanto, foi verificado que o uso de 

padrões afeta a qualidade do projeto. Além disso, o 

uso de padrões é ubíquo. Todos os indivíduos, 

independentemente da condição experimental, 

utilizaram padrões. Padrões e linguagens de padrões 

ajudam a descrever a qualidade e usabilidade de uma 

maneira que outros possam compreender. Ser capaz 

de descrever e articular usabilidade através do uso de 

padrões é certamente de grande valor. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Não se aplica 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto  

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

Projeta/cria o artefato já possibilitando um bom nível 

de usabilidade 



 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação  

O que é proposto/usado na pesquisa? Padrões 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Experimento 1: Avaliou-se o impacto do aIRPLane 

no design de interfaces em fase inicial. Para efeito de 

comparação usou-se guidelines. Cinquenta e dois 

participantes completaram a tarefa de design. Todos 

os participantes eram estudantes na Universidade de 

Drexel que tinham participado de um curso HCI. Os 

participantes foram aleatoriamente designados para 

uma das condições experimentais: Condição de 

padrões, diretrizes condição e condição de controle. 
Os participantes foram convidados a preencher um 

questionário pré-teste. Aos participantes foram dadas 

a tarefa de design. A tarefa de projeto incluiu um 

breve cenário e lista de requisitos. Os participantes 

receberam uma hora para criar o design usando um 

modelo de design (papel com caixas para desenhar as 

interfaces), lápis e canetas. 

Experimento 2: Em um esforço para estabelecer uma 

relação entre usabilidade e identificação padrão nos 

sistemas de IR e motores de busca na Web, dois 

especialistas avaliaram a usabilidade de 10 sistemas. 

Ambos os especialistas são pesquisadores HCI. Eles 

foram convidados a realizar três tarefas em cada 

sistema - uma pesquisa geral, uma pesquisa avançada, 

e encontrar a documentação de ajuda. Depois de 

realizar essas tarefas em todos os sistemas, os 

especialistas foram convidados a atribuir uma 

classificação subjetiva utilizando uma escala Likert 

de 7 pontos, para a facilidade de utilização global, 

para cada um dos 10 sistemas. Três dos dez sistemas 

foram escolhidos porque são alguns dos motores de 

busca mais usados com frequência. Os outros sete 

sistemas foram escolhidos aleatoriamente a partir da 

lista dos 30 sistemas examinados na descoberta de 

avião. Os padrões foram identificados nestes 10 

sistemas examinados e interagindo com estes sistemas 

utilizando as mesmas tarefas que os especialistas 

realizaram na sua avaliação sistemática. Cada sistema 

foi examinado duas vezes e padrões foram observados 

independentemente, cada vez. Os resultados foram 

então comparados e as discrepâncias foram resolvidas 

por reexaminar o sistema. Houve uma correlação 

positiva entre a facilidade geral de classificação de 

uso e o número de padrões presentes nos sistemas de 

IR e motores de, com maior facilidade geral de uso 

associado a classificações com um número mais 

elevado de padrões. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 



 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, no experimento 1 foram 42 estudantes e no 

experimento 2 foram 2 especialistas em usabilidade 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Shamal Faily, Ivan Fléchais, 2010). Barry is not the weakest link: eliciting secure 

system requirements with personas 
Descrição da tecnologia Apresenta o IRIS (Integração dos requisitos de 

segurança da informação), processo de design para 

desenvolvimento e aplicação de personas para apoiar 

o levantamento e especificação de requisitos para 

sistemas seguros e com boa usabilidade. Este 

processo é construído sobre o meta-modelo IRIS, um 

modelo conceitual que descreve as inter-relações 

entre os conceitos de Engenharia de Usabilidade, 

Engenharia de Requisitos e de Segurança. 

O processo foi realizado em três fases. A primeira 

fase envolveu um workshop de meio dia em que o 

âmbito de aplicação do sistema a ser especificado foi 

acordado. Com base na informação recolhida neste 

workshop, os objetivos do sistema de alto nível foram 

realizados, em conjunto com um diagrama de risco 

que delimita o âmbito de aplicação do sistema, e os 

papéis-chave do sistema. A segunda fase envolveu a 

observação e entrevistas com usuários; os dados 

foram utilizados para identificar contextos de uso, 

desenvolver personas, e realizar uma análise inicial de 

requisitos, ameaça e vulnerabilidade. A terceira fase 

foi realizada em três dias de workshops de análise de 

requisitos e de risco, onde foram utilizadas as 

personas para apoiar a análise de requisitos e risco. 

Durante a elicitação de requisitos com as personas, os 

participantes especificaram várias tarefas, que 

descreveu como personas iriam enfrentar o trabalho 

de manutenção de diferentes classes como parte de 

seu trabalho do dia-a-dia. Depois de especificar cada 

tarefa, os participantes classificariam a usabilidade 

desta tarefa por categorizar a quantidade de tempo 

que levou uma persona para completar a tarefa, como 

muitas vezes uma persona iria realizar a tarefa, como 

exigir que uma persona encontre a tarefa, e quão perto 

a tarefa foi feita do combinado no próprio trabalho de 

um persona e objetivos pessoais. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção (IRIS) e não se aplica (Personas) 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Personas. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da Interação Homem-Computador (IHC) 



 

área de ES ou IHC? Porquê? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico (IRIS) e projeto 

de usabilidade (Personas) 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Documento de elicitação de requisitos 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada pelo processo de 

projeto IRIS. E a de Personas é genérica. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

O que é proposto/usado na pesquisa? Processo e técnica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Jaeseung Chang and Marie-Luce Bourguet, 2008). Usability Framework for the 

Design and Evaluation of Multimodal Interaction 
Descrição da tecnologia A fim de prover aos projetistas uma estrutura mais 

prática para projetar e avaliar a usabilidade de 

interação multimodal, apresenta-se seis estágios 

diferentes de projeto de comando multimodal: (1) 

Text-based Elementary Multimodal Commands, (2) 

FSM-based Elementary Commands, (3) Augmented 

Multimodal Commands, (4) Usertested Multimodal 

Commands, (5) Error-robust Multimodal. 

Especificamente na primeira etapa usa-se uma 

variedade de técnicas tradicionais, como a análise de 

tarefas, prototipagem de baixa fidelidade, grupo de 

discussão e análise de experts para obter um número 

de comandos multimodais elementares. No geral, o 

framework não se limita às combinações específicas 

de modalidades, mas pode ser aplicado a qualquer 

cenário multimodal. Em segundo lugar, o 

funcionamento do framework não exige qualquer 

conhecimento prévio sobre o projeto 

multimodalidade. Pode-se usar técnicas tradicionais, 

como prototipagem de alta e baixa fidelidade, grupo 

de discussão, testes de usabilidade geral, etc. Em 

terceiro lugar, o conceito de seis comandos diferentes 

multimodais é facilmente compreensível por 

designers. Isso significa que o framework também 

pode atuar como um prototipagem rápida e 

ferramenta de design interativo para interação 

multimodal. Em quarto lugar, com o framework usa 

FSMs (Finite State Machine) para processar 

comandos multimodais e produzir arquivos XML 

como seu resultado, o resultado pode ser facilmente 

traduzido em código de software.  

Tipo de tecnologia Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, tecnologias que avaliam a usabilidade através de 

protótipos, mas o artigo não especifica qual 

tecnologia. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 



 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

FSM (Finite State Machine) integrado ao protótipo 

 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser aplicada em aplicações 

multimodais. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Framework  

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não. 

 

(Volker Paelke, Karsten Nebe, 2008). Integrating Agile Methods for 

Mixed Reality Design Space Exploration 
Descrição da tecnologia Os autores propõem combinar os conceitos de 

desenvolvimento ágil de software com técnicas de 

usabilidade e design centrado no usuário. Para isso, 

utilizam uma variedade de participantes com diferente 

background neste processo de projeto, incluindo 

designers de interface de usuário para desenvolver 

novos conceitos de interação e Realidade Mista 

(Reality Mixed - MR), especialistas de hardware para 

desenvolver e adaptar o hardware, engenheiros de 

software especializados para projetar e implementar o 

software, bem como engenheiros de usabilidade para 

assegurar a capacidade de utilização do design 

resultante. A abordagem proposta integra métodos 

ágeis de engenharia de software com engenharia de 

usabilidade e técnicas de design, a fim de permitir 

uma exploração eficaz.  

Na fase de exploração e análise, para atender às 

necessidades de desenvolvimento de aplicativos de 

Realidade Mista são estabelecidas as necessidades 

dos usuários e se geram modelos alternativos que 

abordam isto. Atividades de validação de tecnologia 

adicionais que estabelecem a adequação das 

tecnologias MR específicas dentro do contexto de 

aplicação também pode ser necessária.  Os requisitos 

de usabilidade podem ser obtidos através da análise 

dos fluxos de trabalho a partir da perspectiva de um 

usuário e pode ser elaborado em protótipos rápidos. 

Para ser centrado no usuário, o encontro deve ser 

usado para derivar os requisitos de alto nível de 

usabilidade (e gradualmente os requisitos de fluxo de 

trabalho) com base nos resultados das análises 

preliminares e conhecimento dos experts. 

No processo padrão scrum, o projeto de um sistema 

surge como um resultado do processo de 

implementação. Na atividade de exploração inicial, 

uma arquitetura básica do sistema é para ser definida 

e refinada durante o processo. Os autores propõem 

realizar design participativo com usuários reais e 

especialistas de Engenharia de Usabilidade, a fim de 

verificar a facilidade centrada no usuário desde o 

início ao longo de todo o processo. Com estas 

modificações a representação concepção de um 

projeto pode evoluir a partir de esboços muito rápido 



 

no início, mais especificamente protótipos de papel e 

mockups (parciais) de software. 

Para cobrir as necessidades de engenharia de 

usabilidade e as atividades de design, as atividades de 

avaliação devem ser melhoradas também. A 

perspectiva de interface de usuário complementa isso 

com a necessidade de avaliar a usabilidade das 

soluções propostas contra as necessidades do usuário. 

Além disso, os requisitos tecnológicos específicos de 

um sistema MR pode também exigir que as 

tecnologias de implementação potenciais (por 

exemplo, sensores) sejam avaliados quanto à sua 

adequação no contexto. Devem ser empregadas 

técnicas de avaliação adequados para protótipos 

parciais como Avaliação Mágico de Oz. Uma vez que 

um sistema completo esteja disponível, teste de 

usabilidade com usuários reais podem ser conduzidos 

para validar a funcionalidade de interface do sistema. 

Tipo de tecnologia Inspeção e Teste 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se em avaliação já existentes, como 

Mágico de Oz. O que mudou foi o processo de 

desenvolvimento de software. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de papel e Mockup 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser aplicada em processos de 

desenvolvimento ágil. Wizard of Oz é genérica. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação (processo). 

Qual é o resultado da pesquisa? Processo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Desenvolvimento Ágil de um Augmented Paper Map 

(APM). O processo de desenvolvimento da APM 

começou com a exploração e análise. Os objetivos do 

projeto inicial foram definidos e projetos relacionados 

foram revistos. Pequenas embarcações à vela (craft 

sailing) foram escolhidas como o cenário de uso para 

a versão inicial do APM. Para estabelecer requisitos 

de usabilidade centrada em Engenharia de 

Usabilidade & UI forma realizadas entrevistas com 

análise de tarefas. Estes requisitos de usabilidade 

foram capturados no product backlog como uma 

especificação inicial. Requisitos mais detalhados 

foram estabelecidos no processo de design durante 

vários ciclos de exploração e análise de sprint. Em 

cada uma delas uma exigência de usabilidade geral 

foi selecionado para o refinamento. Usando uma 

combinação de análise de tarefas, design baseado em 

cenário e prototipagem rápida de cada requisito de 



 

usabilidade geral foi então refinada para estabelecer 

os requisitos de fluxo de trabalho correspondentes 

mais detalhados a partir da perspectiva do usuário, 

bem como da interface do usuário e requisitos de 

hardware. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, mas não foi informada a quantidade 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC/ES 

 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

 

A tecnologia tem limitações? Qual? O modelo de processo deve ser visto como um passo 

inicial para design centrado usuário de interfaces MR. 

Na atual atividade de design seria muito útil ter 

ferramentas de prototipagem de interface específica 

MR ou técnicas de avaliação de usabilidade, 

adaptadas ao contexto MR. 

 

(José Ignacio Panach, Francisco Valverde, and Óscar Pastor, 2007) 

Improvement of a Web Engineering Method Through Usability Patterns 
Descrição da tecnologia O objetivo desta tecnologia é incluir a usabilidade de 

aplicações web gerados com OOWS (Object Oriented 

Web Solutions) como um aspecto essencial a ser 

considerado. Com o objetivo de resolver os 

problemas de usabilidade OOWS, selecionou-se um 

conjunto de padrões de usabilidade definidos em um 

projeto europeu chamado STATUS (SofTware 

Arquitectures That support USability). Para este 

efeito, o Modelo de Apresentação do OOWS (a parte 

do modelo conceitual que modela a interação entre o 

usuário e o sistema) é estendida. Esta melhoria de 

usabilidade pode ser dividida em duas etapas: 1) para 

selecionar os padrões de STATUS que resolve os 

problemas de usabilidade OOWS, e 2) para 

enriquecer o modelo de apresentação OOWS com a 

expressividade necessária para modelar a 

funcionalidade dos padrões que não são suportadas 

atualmente. 

Como OOWS e OO-Method são baseados em UML, 

a solução descrita pelo padrão STATUS pode ser 

facilmente introduzido no interior do processo de 

desenvolvimento de software. Uma vez que o 

conjunto de padrões STATUS é muito extenso, este 

trabalho está apenas focando em dois padrões 

STATUS, que devido à sua funcionalidade, propõe 

uma solução para os problemas de usabilidade que 

foram detectados. Os problemas de usabilidade estão 

relacionados a erros de entrada de dados (causados 

por ações do usuário inválidos. Para fazer isso, o 

padrão propõe o uso de diferentes mecanismos de 

entrada e valores padrão) e erros de ajuda (passo a 



 

passo é um padrão que ajuda os usuários a executar 

uma ação complexa, que requer várias etapas). 

Tipo de tecnologia Inspeção e Modelagem analítica 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 
Sim, padrões STATUS (SofTware Arquitectures That 

support USability). 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo Conceitual do OOWS, como o Modelo de 

Apresentação 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para o contexto web. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

Qual é o resultado da pesquisa? Padrões 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Asmaa Abdallah, Riham Hassan, Mostafa Abdel Azim, 2013). Quantified Extreme 

Scenario Based Design Approach 
Descrição da tecnologia Neste artigo, apresenta-se o processo QXSBD; que é 

um aprimoramento do eXtreme Scenario Based 

Design (XSBD). 

Uma das limitações é que XSBD utiliza valores de 

IRC, que são parâmetros críticos dedicados aos 

sistemas de notificação. Para superar esta limitação, o 

modelo QUIM é utilizado como uma referência para 

eleger parâmetros gerais críticos de usabilidade e 

gerar medidas de usabilidade. Além disso, ajuda a 

resolver o desafio enfrentado pelos desenvolvedores 

em XSBD no cálculo de equações matemáticas 

complexas para determinar parâmetros críticos para 

os sistemas de notificação (IRC). 

Então, propôs-se o QXSBD como um processo ágil 

de usabilidade com o objetivo de introduzir um 

framework de usabilidade quantificado totalmente 

integrado. QXSBD integra práticas ágeis, práticas de 

usabilidade quantificados e a abordagem de 

engenharia centrada em arquitetura, que são 

apresentados nos processos XSBD, UCPW (Usability 

Critical Parameters Workshop) e QUIM (Quality in 

Use Integrated Model) respectivamente.  QXSBD 

apresenta um framework de usabilidade quantificado 

transparente dentro dos procedimentos ágeis. Este 

framework é construído para produzir entrega 

utilizável em curtos períodos de tempo para atender 

as exigências do mercado e facilitar as etapas do 

processo para se encaixar com equipes com pouca ou 

nenhuma experiência de usabilidade. 

Tipo de tecnologia Inspeção (UCPW) e Modelagem Analítica (QUIM) 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? Sim, baseado no processo XSBD, UCPW e QUIM. 



 

Qual? 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Diagramas de alto nível do Sistema, protótipos de 

baixa fidelidade e Cenários Concretos (UCPW), 

protótipos (QUIM) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser aplicada em processos de 

desenvolvimento ágil. E Genérica (QUIM) 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O software foi construído no departamento de TI de 

Palm Hills Developments, que é especializada no 

Sector Imobiliário no Egito. A partir do departamento 

de TI, seis funcionários foram designados para o 

projeto, tendo os seguintes papéis: Gerente de Projeto, 

três desenvolvedores, um engenheiro de usabilidade, 

e um engenheiro de qualidade. Representantes de 

clientes foram incluídos a partir das Vendas, 

Atendimento ao Cliente, Finanças e departamentos de 

gerenciamento de projetos que são de cada um dos 

departamentos envolvidos. O desenvolvimento do 

sistema prosseguiu durante quatro iterações em duas 

semanas, o que representa dois ciclos de lançamento. 

O projeto foi desenvolvido utilizando .Net na 

plataforma MS CRM. O departamento de TI estava 

usando uma combinação de metodologias ágeis como 

Scrum e XP que corresponde à natureza dinâmica dos 

projetos, mas sem quaisquer práticas de engenharia de 

usabilidade.  

O processo de medir parâmetros críticos durante a 

avaliação foi prático. Os parâmetros críticos de 

usabilidade (medidas) utilizados na avaliação reduziu 

o número de defeitos de usabilidade. Durante a 

avaliação de usabilidade realizada sobre a entrega 

antes do lançamento, o usuário final levantou um 

grande e dois pequenos problemas de usabilidade. As 

questões identificadas estavam relacionadas 

diretamente ao parâmetro crítico de satisfação. Os 

usuários finais estavam sempre disponíveis para rever 

os protótipos. As medidas de usabilidade melhoraram 

o processo de testes de aceitação exercida no final de 

cada entrega. Comparando o projeto acima 

mencionado com projetos semelhantes que foram 

completamente desenvolvidos, sem o processo de 

usabilidade, verificou-se que, após a aplicação do 

processo QXSBD, a taxa dos defeitos de usabilidade 

foi reduzida em 30%. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 



 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, seis funcionários foram designados para o 

projeto, tendo os seguintes papéis: Gerente de Projeto, 

três desenvolvedores, um engenheiro de usabilidade, 

e um engenheiro de qualidade. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Felipe Bacim, Nicholas Polys, Jian Chen, Mehdi Setareh, Ji Li, Lee Ma, 2010). 

Cognitive Scaffolding in Web3D Learning Systems: A Case Study for Form and 

Structure 
Descrição da tecnologia Propõe-se um complemento para o processo de 

engenharia de usabilidade na concepção de um 

sistema de aprendizagem: levar as informações 

fornecidas pelos peritos do domínio (professores) e 

mapeá-los para processos de percepção e cognição 

após a análise de requisitos e durante a fase de design 

de informação. Os conceitos neste caso são 

específicos para o domínio do aplicativo. Outros 

domínios ou até mesmo outras tarefas no mesmo 

domínio (por exemplo: projeto estrutural e projeto 

artístico dos edifícios) podem usar conceitos 

diferentes. 

Isso leva a segunda preocupação, que se refere ao fato 

de que os professores são os interessados que 

fornecem a informação que serão exibidas. Este é um 

problema porque os usuários de um sistema de 

aprendizagem são os alunos, não os professores. No 

processo de design de usabilidade, temos que ter 

certeza de que as informações fornecidas (conteúdo 

instrucional) são compreensíveis para novatos. 

Para resolver isso, desenvolveu-se uma solução de 

três etapas para mapear os requisitos de design de 

informação. O primeiro passo é determinar os 

requisitos em termos de conteúdo instrucional que os 

alunos precisam aprender. Em um projeto baseado em 

cenários, isso seria feito na fase de análise de 

requisitos. O segundo passo é mapear os conteúdos 

dos conceitos de percepção e cognição, a fim de 

encontrar os que melhor podem representar o 

conhecimento dos estudantes que utilizarão o sistema 

para aprender o conteúdo. Esta segunda etapa é 

adicionada ao método de engenharia de usabilidade 

tradicional, e é a principal contribuição do trabalho. 

Em um projeto baseado em cenários, este passo iria 

cair na fase de design de informação. O terceiro passo 

é aplicar esses conceitos para gerar uma representação 

visual. Com essas etapas, na fase de concepção as 

informações de uma ferramenta educacional tornam-

se não só mais fácil, mas também mais focado para as 

metas de aprendizagem. 

Tipo de tecnologia Não se aplica 



 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Scenario-Based Design. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta projeta o artefato já 

possibilitando um bom nível de usabilidade 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Mapeamento do conteúdo para conceitos de 

percepção e cognição  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só está relacionada ao contexto de 

sistemas de aprendizado (Usability Design Process). 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

 

Qual é o resultado da pesquisa? Processo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Jose Ignacio Panach, Nelly Condori-Fernández, Francisco Valverde, 2008) 

Understandability Measurement in an Early Usability Evaluation for Model-

Driven Development: An Empirical Study 
Descrição da tecnologia Este método de medição pode ser usado em qualquer 

processo de desenvolvimento de software com base 

em modelos conceituais, embora medidas e 

indicadores dependam de um método de 

desenvolvimento de software específico. O método 

consiste em três etapas:  

(1) aplicação de medidas: cada atributo interno tem 

uma ou mais medidas baseadas em Primitivas 

conceituais. Exemplo: brevidade (BR), densidade de 

informação (ID), valores iniciais de conclusão (IVC) 

e etc. Uma medida para a IVC, por exemplo usando 

OOWS, é o número de valores padrão que foram 

definidos para facilitar a entrada de dados em um 

contexto.  

(2) aplicação de indicadores: atribuição de um valor 

qualitativo para cada valor numérico obtido por meio 

de medidas derivadas. Os valores qualitativos são: 

muito bom (VG), Bom (B), Médio (M), ruim (B), 

muito ruim (VB).  

(3) agrupando resultados: todos os indicadores são 

agrupados de forma a fornecer um valor para melhor 

compreensão. Para fazer isso, uma árvore é construída 

com as seguintes características: a raiz são as sub-

característica, as folhas são as medidas e os ramos são 

atributos internos. 

Tipo de tecnologia Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, o método usado para agrupar Medidas é baseado 

no trabalho de Chung. 

 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

 

A tecnologia é baseada em propostas da Ambas 



 

área de ES ou IHC? Porquê? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico (Modelo 

conceitual) 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo Conceitual do MDD 

 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para ser usada em desenvolvimento 

dirigida a modelos 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado A questão de pesquisa do estudo empírico é saber se 

existe uma diferença significativa entre a percepção 

dos usuários sobre a compreensibilidade das 

aplicações finais e o valor obtido com o método de 

avaliação precoce.  

Os participantes foram 20 estudantes de graduação. 

Os objetos foram duas aplicações Web que tinham o 

mesmo nível de complexidade. Variáveis 

dependentes: Métodos de avaliação de 

compreensibilidade (avaliação de compreensibilidade 

de modelos conceituais e avaliação de 

compreensibilidade com usuários finais); Variáveis 

independentes: domínio da aplicação, qualidade dos 

modelos conceituais usados para gerar aplicações 

web, complexidade das aplicações web. Hipótese: há 

diferença significativa entre a medida interna de 

compreensibilidade obtida com o método de 

avaliação cedo e a medida externa obtida pela 

percepção do usuário? 

Para responder a essa pergunta, foi realizada uma 

comparação entre dois conjuntos de valores: 1) um 

conjunto de valores que foram obtidos por dois 

especialistas em medição usando modelos conceituais 

OOWS, e 2) um conjunto de valores de 

compreensibilidade percebida por usuários finais que 

utilizam aplicações web geradas a partir de modelos 

conceituais previamente avaliados. O teste de 

normalidade Shapiro Wilk foi aplicado para todos os 

valores atribuídos pelos sujeitos. Como a distribuição 

de dados não era normal (p <0,05), foi utilizada um 

teste não paramétrico de Mann-Whitney U-test. O 

teste estatístico foi aplicado com um nível de 

significância de 5% (α = 0,05). Como em ambas as 

aplicações o valor de p é menor do que o nível de 

significância especificado, pode-se concluir que 

existe uma diferença significativa entre as medidas de 

compreensibilidade internas obtidos com o método de 

usabilidade precoce e medidas externas obtidos a 

partir de percepções dos sujeitos. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim. 20 alunos de graduação da Universidade Técnica 

de Valência. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi Academia 



 

aplicada? 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Quantitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Laila Dybkjaer, Niels Ole Bernsen, 2000). Usability Issues in Spoken Language 

Dialogue Systems 
Descrição da tecnologia Os autores apresentam boas práticas que servem para 

gerar uma lista abrangente de critérios de avaliação de 

usabilidade de SLDSs (spoken language dialogue 

systems). Mesmo que nem todos os critérios estejam 

incluídos na especificação de requisitos, eles ainda 

são úteis para avaliar a usabilidade do sistema e o 

progresso que está sendo feito durante o seu 

desenvolvimento. O modelo inclui as seguintes 

questões: o que será avaliado (por exemplo, feedback 

de adequação), a parte do sistema avaliado (por 

exemplo, o gerente de diálogo), tipo de avaliação (por 

exemplo, qualitativa), método (s) de avaliação (por 

exemplo, experiências de usuário controladas), o que 

procurar (por exemplo, perguntas de esclarecimento 

do usuário), fase do ciclo de vida (s) (por exemplo, 

simulação), a importância da avaliação (por exemplo 

fundamental), dificuldade de avaliação (por exemplo 

fácil), custo de avaliação (por exemplo caro), e 

ferramentas de apoio (por exemplo, SMALTO). A 

ideia é que o conjunto combinado de (i) opções de 

design para usabilidade de SLDS, (ii) os critérios de 

avaliação de fatores humanos, e (iii) caracterização 

baseada em template de cada critério, irá fornecer aos 

desenvolvedores informação suficiente para uma 

avaliação adequada do seu SLDSs. 

Tipo de tecnologia Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Especificação de Requisitos 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para ser utilizada no contexto de 

sistemas de diálogo. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Boas práticas 



 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Paula Savioja, Leena Norros, Leena Salo, 2008). Evaluation of systems usability 
Descrição da tecnologia Apresenta um método de avaliação que é chamado de 

Avaliação Contextual de Sistemas de Usabilidade 

(CASU). Este método é dividido em 4 fases:  

- a fase de modelagem: o objetivo é formular os 

critérios que são usados para fazer a avaliação de 

sistemas de usabilidade. O objetivo consiste em 

definir: as situações de processo a serem utilizados 

nos testes, as medidas de testes a serem usadas, e os 

critérios de acordo com os quais são comparadas as 

medidas. 

- a fase experimental: o objetivo é reunir informações 

sobre o uso do sistema em avaliação. Os dados 

recolhidos assumem várias formas, a fim de permitir 

que os avaliadores formulem um retrato rico do 

funcionamento de todo o sistema de trabalho. 

- a fase de análise: o objetivo é fazer uma série de 

tratamentos para os dados brutos recolhidos na coleta 

de dados, a fim de criar uma imagem do cumprimento 

das funções de usabilidade de sistemas. 

- a fase de avaliação: fase onde os resultados da 

análise são comparados com as medidas escolhidas na 

fase de modelagem. O objetivo da fase de análise é 

fazer inferências sobre o quão bem o novo sistema 

tem cumprido as funções de usabilidade de sistemas. 

O primeiro modelo a ser criado é um modelo de 

domínio. Este modelo define as funções críticas do 

domínio que precisam ser cumpridas a fim de atingir 

o objetivo do sistema. Estes são chamados de 

modelos de situação funcional (FSM). Com a ajuda 

de FSMs é possível definir como as funções de 

usabilidade do sistema (instrumentais, psicológicas e 

de comunicação) são retratadas em situações 

específicas. Na prática, isso significa que somos 

capazes de selecionar as medidas a serem utilizados 

na avaliação. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelos de Situação Funcional (FSM) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 



 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O motivo do estudo foi explorar a filosofia de design 

do Design de Interface Ecológico (EID), que visa 

permitir a detecção precoce de desvios de processo 

por parte dos usuários. O estudo foi projetado para 

comparar o desempenho de controle de processo em 

diferentes condições. O plano era realizar um 

experimento controlado no qual equipes de 

profissionais operam diferentes tipos de cenários com 

três estilos de interface diferente de usuário (UI) um 

dos quais é EID. O contexto para o estudo foi o 

funcionamento da turbina de um reator de água 

fervente (BWR) NPP. Os outros estilos de interface 

foram tradicionais e avançados. A interface 

tradicional exibia apenas uma informação que se 

baseia no processo e diagrama de instrumentação (P 

& I). As interfaces avançadas também tinham 

algumas tendências que indicam mudanças nos 

valores dos parâmetros do processo. A questão básica 

nos experimentos EID foi esclarecer como os 

diferentes tipos de exibição relacionam-se com os 

operadores 'compreensão da situação do processo e os 

operadores de ações de controlo do processo. O 

estudo foi projetado de modo que cumpra os 

requisitos de estudos experimentais, em que os efeitos 

de variáveis de teste bem definidas sobre as variáveis 

dependentes igualmente bem-definidos são testadas 

em condições controladas.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC 

 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

Wei Zhou, David Heesom, Panagiotis Georgakis (2007). Enhancing user-centered 

design by adopting the Taguchi philosophy 
Descrição da tecnologia Apresenta a teoria de Gestão da Qualidade Total 

(TQM) que fornece inspirações para melhorar a 

robustez e otimização do método UCD. Sua filosofia 

subjacente ao método Taguchi defende a concepção 

da qualidade do produto no processo de design em 

vez de após o design. Comparativamente, é possível 

projetar usabilidade no processo de design de 

interface do usuário, e, portanto, reduzir 

significativamente os ciclos de testes de design, 

economizar custos em testes de usabilidade, e 

entregar um design robusto otimizado. 

A avaliação formativa é realizada nos ensaios do 



 

parâmetro de projeto. Ela tem dois objetivos: testar a 

usabilidade e otimizar o nível de design. No primeiro 

pode-se verificar problemas de usabilidade em cada 

nível de design; e depois ajuda a identificar níveis de 

design robustos. Entre os métodos de usabilidade, 

Think Aloud e medida de desempenho são aplicáveis 

ao teste em parte porque ambos podem verificar 

problemas de usabilidade em protótipos, e em parte 

porque todos eles podem fornecer informações 

quantitativas de níveis de design robustos.  

Um framework foi proposto chamado Taguchi-

Compliant User-Centered Design (TC-UCD). Os 

componentes de TC-UCD consistem de estudo do 

usuário, design conceitual, design Taguchi, avaliação 

de usabilidade, teste de aceitação, e implantação. TC-

UCD não só mantém as essências UCD em técnicas 

de projeto e avaliações de usabilidade, mas também 

tem algumas características únicas para explorar 

usabilidade robusta e otimizada em projetos. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Think Aloud, Análise de desempenho e método 

de Taguchi 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para processo centrado no usuário. 

Think Aloud e medida de desempenho e Taguchi 

Method (genérica) 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

O que é proposto/usado na pesquisa? Framework 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Adrian Fernandez∗, Silvia Abrahão, Emilio Insfran, 2013). Empirical validation of 

a usability inspection method for model-driven Web development 
Descrição da tecnologia O Processo de Avaliação de Usabilidade da Web 

(WUEP) estende e adapta o processo de avaliação da 

qualidade proposto na ISO 25000 (SQuaRe) com o 

objetivo de integrar avaliações de usabilidade nos 

processos de desenvolvimento Web orientado a 

modelos. WUEP emprega um modelo de usabilidade 

da Web que se decompõe em sub-características de 

usabilidade e atributos mensuráveis. Medidas com 

uma definição genérica são associados a esses 

atributos, a fim de que possam ser operacionalizadas 

em diferentes níveis de abstração (por exemplo, 

interface do usuário abstrata) em qualquer processo 

de desenvolvimento Web orientado a modelos. O 

objetivo da aplicação de medidas foi reduzir a 

subjetividade inerente aos métodos de controlo 



 

existentes. Existem três papéis envolvidos no WUEP: 

projetista de avaliação, executor de avaliação, e 

desenvolvedor web. O projetista de avaliação realiza 

o estabelecimento de requisitos de avaliação (por 

exemplo, o escopo, a seleção de aplicações Web, 

seleção de atributos, seleção artefatos da Web), a 

especificação da avaliação (por exemplo, a 

operacionalização de medidas, níveis de classificação 

para as medidas), e o projeto da avaliação (por 

exemplo, número de avaliadores, o plano de 

avaliação). O executor de avaliação aplica o plano de 

avaliação projetado em fase de execução (cálculo de 

medidas, relatórios de problemas de usabilidade) e, 

finalmente, o desenvolvedor Web executa a análise de 

mudanças, a fim de corrigir os problemas de 

usabilidade detectados. 

Tipo de tecnologia Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseado no processo de avaliação de qualidade 

proposta na norma ISO 25000  

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Platform-Independent Models (PIM): Navigational 

Access Diagram (NAD), Abstract Presentation 

Diagram (APD) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser usada em model-driven 

Web development (MDWD). 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, VisualWade tool 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Neste artigo é relatado uma família de experimentos 

destinadas a avaliar a eficácia dos participantes, 

eficiência, facilidade de uso percebida, e satisfação de 

uso percebido ao usar a WUEP em comparação com 

um método de inspeção amplamente utilizado, 

baseado em heurísticas: Avaliação Heurística (HE). A 

família de experimentos foi realizada com 64 

participantes, incluindo estudantes de graduação e 

mestrado e doutorado. 

Os resultados da análise quantitativa mostraram que 

WUEP foi mais eficaz e eficiente do que a HE na 

detecção de problemas de usabilidade em artefatos 

obtidos a partir de um processo de desenvolvimento 

conduzido por modelo específico Web (ou seja, OO-

H). Estes resultados foram apoiados por uma meta-

análise, que foi realizada a fim de agregar resultados 

empíricos de cada experiência individual. A baixa 

proporção de falsos positivos obtidos por WUEP 

sugere que o uso de métricas, como parte do processo 

de avaliação reduz o grau de subjetividade na 



 

avaliação de artefatos da Web. A baixa razão de 

problemas replicadas pode ser explicado pelo fato de 

que WUEP fornece métricas operacionalizadas que 

estão especificamente adaptadas para cada tipo de 

artefato do processo de desenvolvimento de Web, 

reduzindo desta forma a subjetividade associada com 

as regras gerais que se baseia na experiência do 

avaliador. Além disso, no que diz respeito à 

percepção dos avaliadores, os participantes estavam 

mais satisfeitos quando aplicaram a WUEP, e eles 

também acharam mais fácil de usar do que ele. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, no experimento original participaram 12 

pessoas, na replicação 1 participaram 32 pessoas e na 

replicação 2 participaram 20 pessoas. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Adrian Fernandez, Emilio Insfran, Silvia Abrahao, 2011)  

Usability evaluation methods for the web: A systematic mapping study 
Qual é o tipo de objetivo de pesquisa? Classificação e taxonomia; Ênfase no tópico da 

categoria 

Qual é o objetivo de pesquisa? O objetivo do estudo é examinar o atual uso de UEMs 

(métodos de avaliação de usabilidade) no 

desenvolvimento Web a partir do ponto de vista da 

seguinte questão de pesquisa: “Que UEMs têm sido 

utilizados por pesquisadores para avaliar os artefatos 

da Web, e como os métodos têm sido utilizados?”.  

Quais são os critérios de inclusão? Estudos que apresentam a definição de UEMs no 

domínio web; 

Estudos que relatam avaliação de usabilidade no 

domínio web. 

Qual o número de artigos incluídos? Número de estudos potencialmente relevantes: 2073 

artigos 

Artigos relevantes: 206 artigos 

Quais informações são extraídas dos 

artigos? 

Q1 (Origem da UEMs empregada): Nova (se 

apresenta ao menos um UEM para Web) e Existente 

(se usa métodos existentes da área de IHC). 

Q2 (Definição de usabilidade subjacente das UEMs 

empregada): Padrão (se a definição é baseada em 

padrões) e Ad-hoc (se a definição é baseada nos 

autores). 

Q3 (Tipos de UEMs empregadas): Teste (se envolve 

participantes interagindo com a interface); Inspeção 

(se envolve um avaliador experiente); requisição (se é 

um método que adquire opnião subjetiva dos 

participantes); Modelagem analítica (se é uma 

abordagem que habilita avaliadores a predizer a 

usabilidade) e Simulação (se simula a interação 

através de um algoritmo de simulação). 

Q4 (Tipo de avaliação desempenhada pelas UEMs): 



 

Automática (se apresenta uma ferramente que 

automatiza a UEM) e Manual (se a avaliação é 

desepenhada manualamente). 

Q5 (Fases e artefatos que a UEM é aplicada): 

Requisitos (avaliação aplicada na fase de requisito); 

Projeto (avaliação em artefatos da fase de design) e 

Implementação (avaliação é conduzida na interface 

final). 

Q6 (Feedback fornecido pela UEM): Sim (se provê 

recomendações) ou Não (se somente relata o 

problema de usabildiade). 

Q7 (Validação empírica da UEM): Survey (provê 

investigação desempenhada em retrospectiva); Estudo 

de caso (se provê um estudo observacional); 

Experimento controlado (se provê uma investigação 

controlada formal e rigorosa); e Não (se não provê 

qualquer tipo de validação). 

Qual o tipo de análise realizada? Meta estudos; Resumo de narrativa  

Tecnologias encontradas na fase inicial  [S001] Aberg, J. and Shahmehri, N. 2001. ‘‘An empirical 
study of human Web assistants: implications for user support 

in Web information systems’’. Proc. of the SIGCHI 

Conference on Human Factors in Computing. (Projeto) 

 [S003] Allen, M. Currie, L. Bakken, S. Patel, V. and Cimino, 

J. 2006. ‘‘Heuristic evaluation of paper-based Web pages: A 
simplified inspection usability methodology’’. Journal of 

Biomedical Informatics, Volume 39, Issue 4, pp. 412–423. 

[SD]. (Projeto) 

 [S006] Alva, M. Martínez, A. Cueva, J.M. Sagástegui, C. and 

López, B. 2003. ‘‘Comparison of Methods and Existing Tools 
for the Measurement of Usability in the Web’’. Proc. of the 

3rd International Conference on Web Engineering (ICWE’03), 

pp. 386–389. [ICWE] (Projeto) 

 [S007] Al-Wabil, A. and Al-Khalifa, H. 2009. ‘‘A framework 

for integrating usability evaluations methods: The Mawhiba 
web portal case study’’. Proc. of the International Conference 

on the Current Trends in Information Technology (CTIT’09), 

pp. 1–6. [IEEEx] (Projeto) 
 [S011] Atterer, R. and Schmidt, A. 2005. ‘‘Adding Usability 

to Web Engineering Models and Tools’’. Proc. of the 5th 

International Conference on Web Engineering (ICWE’05), pp. 
36–41 [ICWE] (Projeto) 

 [S016] Bartell, A.L. 2005. ‘‘Using content analysis and Web 
design heuristics to evaluate informational Web sites: an 

exploratory study’’. Proc. of the International Professional 

Communication Conference (IPCC’05), pp. 771-777. [IEEEx] 

(Projeto) 

 [S018] Batra, S. Bishu, R.R. 2007. ‘‘Web usability and 
evaluation: issues and concerns’’. Proc. of the 2nd international 

conference on Usability and internationalization (UI-

HCII’07), pp. 243–249. [ACM] (Projeto) 

 [S019] Becker, S.A. and Berkemeyer, A. 2002. ‘‘Rapid 

application design and testing of Web usability’’. IEEE 
Multimedia, vol. 9, no. 4, pp. 38–46. [IEEEx] 

 [S020] Becker, S.A. and Mottay, F.E. 2001. ‘‘A global 

perspective on Web site usability’’. IEEE Software, vol. 18, 

no. 1, pp. 54–61. [IEEEx] (Projeto) 

 [S022] Bevis, K.J. and Henke, K.A. 2008. ‘‘Evaluating 
usability in an information product’’. Proc. of the IEEE 

International Professional Communication Conference 

(IPCC’08), pp. 1–5. [IEEEx] (Projeto) 

 [S029] Bolchini, D. Paolini, P. and Randazzo, G. 2003. 

‘‘Adding hypermedia requirements to goal-driven analysis’’. 
Proc. of the 11th IEEE International Requirements 

Engineering Conference, pp. 127–137. [IEEEx] (Análise) 

 [S030] Bolchini, D. and Garzotto, F. ‘‘Quality of Web 

Usability Evaluation Methods: An Empirical Study on 

MiLE+. Proc. of the International Workshop on Web Usability 

and Accessibility (IWWUA‘07), pp. 481–492. [IWWUA] 

(Projeto) 



 

 [S034] Burton, C.and Johnston, L. 1998. ‘‘Will World Wide 
Web user interfaces be usable?’’.Proc. of the Computer 

Human Interaction Conference (OZCHI’98), pp. 39–44. 
[IEEEx] (Projeto) 

 [S043] Chattratichart, J. and Brodie, J. 2004. ‘‘Applying user 
testing data to UEM performance metrics’’: Proc. of the 

Conference on Human factors in computing systems (CHI 

’04), pp. 1119–1122. [ACM] (Projeto) 

 [S045] Chi, E. 2002. ‘‘Improving Web Usability Through 

Visualization’’. IEEE Internet Computing Vol. 6, Issue 2, pp. 

64–71. [IEEE IC] (Projeto) 

 [S053] Conte, T. Massollar, J. Mendes, E. and Travassos, 

G.H. 2009. ’’Web usability inspection technique based on 
design perspectives’’. IET Software, Vol.3, No.2, pp. 106–

123. [IEEEx] (Projeto) 

 [S061] Cunliffe,D. 2000. ‘‘Developing Usable Web Sites – A 
Review and Model’’. Internet Research Journal, Vol. 10, Issue 

4, pp. 295–307. [IR] (Análise e Projeto) 
 [S071] Fraternali, P. and Tisi, M. 2008. ‘‘Identifying Cultural 

Markers for Web Application Design Targeted to a Multi-
Cultural Audience’’. Proc. of the 8th International Conference 

on Web Engineering (ICWE’08), pp. 231–239. [ICWE] 

(Projeto) 

 [S074] Garcı´a,F.Lozano,M.Montero, F.Gallud, J.González, P. 

and Lorenzo, C. 2006. ‘‘A Controlled Experiment 

forMeasuring the Usability of WebApps Using Patterns’’. 
Enterprise Information Systems VII, Part 5, pp. 257–264. [SL] 

(Projeto) 

 [S077] Go, K. Takahashi, T. and Imamiya, A. 2000. ‘‘A case 
study on participatory redesign of web site with scenario-

based techniques’’. Proc. of the Seventh International 
Conference on Parallel and Distributed Systems: Workshops 

(PADSW’00), pp. 161–166.[IEEEx] (Projeto) 

 [S079] Grady, H.M. 2000. ‘‘Web site design: a case study in 
usability testing using paper prototypes’’. Proc. of Joint IEEE 

International Professional Communication Conference and 
18th Annual Conference on Computer Documentation 

(IPCC/SIGDOC 2000), pp. 39–45. [IEEEx] (Projeto) 

 [S081] Granic, A. Mitrovic, I. and Marangunic, N. 2008. 
‘‘Usability evaluation of web portals’’. Proc. of the 30th 

International Conference on Information Technology 

Interfaces (ITI’08), pp. 427–432. [IEEEx] (Projeto) 

 [S091] Hornbæk, K. and Frøkjær, E. 2004. ‘‘Two psychology 

based usability inspection techniques studied in a diary 
experiment’’. Proc. of the third Nordic conference on Human-

computer interaction (NordiCHI ’04), pp. 3– 12. [ACM] 

(Projeto) 

 [S095] Hvannberg, E.T. Law, E. and Lárusdóttir, M. 

2007.‘‘Heuristic evaluation: Comparing ways of finding and 
reporting usability problems’’. Interacting with Computers, 

Vol. 19, Issue 2, pp. 225–240. [SD] (Projeto) 

 [S097] Ivory, M.Y. and Hearst, M.A. 2001. ‘‘The state of the 
art in automating usability evaluation of user interfaces’’. 

Computing Surveys (CSUR) , Vol. 33, Issue 4, pp. 470– 516. 
[ACM] (Projeto) 

 [S098] Ivory, M.Y. and Hearst, M.A. 2002. ‘‘Improving Web 

Site Design’’. IEEE Internet Computing, Vol. 6, Issue 2, pp. 
56–63. [IEEE IC] (Projeto) 

 [S099] Ivory, M.Y. and Megraw, R. 2005. ‘‘Evolution of Web 

Site Design Patterns’’. Transactions on Information Systems 

(TOIS), Vol. 23, Issue 4, pp. 463–497. [ACM] (Projeto) 
 [S105] Jung, H. Lee, M. Lee, S. and Sung, W. 2008. 

‘‘Development of an Academic Research Information Service 

through Repeated Usability Evaluations’’. Proc. of the First 
International Conference on Advances in Computer–Human 

Interaction, pp. 195–199. [IEEEx] (Análise) 

 [S106] Kakasevski, G. Mihajlov, M. Arsenovski, S. and 
Chungurski, S. 2008. ‘‘Evaluating usability in learning 

management system moodle’’. Proc of the 30th International 
Conference on Information Technology Interfaces (ITI’08), 

pp. 613–618. [IEEEx] (Projeto) 

 [S116] Komarkova, J. Novak, M. Bilkova, R. Visek, O. and 
Valenta, Z. 2007. ‘‘Usability of GeoWeb Sites: Case Study of 

Czech Regional Authorities Web Sites’’. Business Information 



 

Systems, LNCS 4439, Springer, pp. 411–423. [SL] (Projeto) 

 [S117] Koutsabasis, P. Spyrou, T. Darzentas, J. 2007. 

‘‘Evaluating usability evaluation methods: criteria, method 
and a case study’’. Proc. of the 12th international conference 

on Human–computer interaction: interaction design and 

usability (HCI’07), pp. 569–578. [ACM] (Projeto) 

 [S122] Liu, F. 2008. ‘‘Usability evaluation on websites’’.  

Proc. of the 9th International Conference on Computer- Aided 
Industrial Design and Conceptual Design (CAID/ CD’08), pp. 

141–144. [IEEEx] (Projeto) 

 [S125] Matera, M. Rizzo, F. and Carughi, G. 2006. ‘‘Web  
Usability: Principles and Evaluation Methods’’. Web 

Engineering, Springer, pp. 143–180. [SL] (Projeto) 

 [S128] Millen, D.R. 1999. ‘‘Remote usability evaluation: user 
participation in the design of a Web-based email service’’. 

SIGGROUP Bulletin, Vol. 20, Issue 1, pp. 40– 45. [ACM] 

(Projeto) 

 [S130] Molina, F. and Toval, A. 2009. ‘‘Integrating usability 
requirements that can be evaluated in design time into Model 

Driven Engineering of Web Information Systems’’. Advances 

in Engineering Software, Vol. 40, Issue 12, pp. 1306–1317. 

[SD] (Análise) 

 [S131] Moraga, M.A. Calero, C. and Piattini, M. 2006. 
‘‘Ontology driven definition of a usability model for second 

generation portals’’. Proc. of the 1st International Workshop on 

Methods, Architectures & Technologies for e-Service 
Engineering (MATeS 2006) in conjunction with The Sixth 

International Conference on Web Engineering (ICWE 2006). 

[ICWE] (Análise e Projeto) 

 [S132] Moreno, L. Martı´nez, P. and Ruiz, B. 2007. ‘Inclusive 

Usability Techniques in Requirements Analysis of Accessible 

Web Applications’’. Proc. of the International Workshop on 
Web Usability and Accessibility (IWWUA‘07), pp. 423–428. 

[IWWUA] (Análise) 

 [S136] Nielsen, J. and Loranger, H. 2006. ‘‘Prioritizing Web 
Usability’’. New Riders Press, 1 edition. [Other] (Projeto) 

 [S141] Olmsted-Hawala, E.L. Romano, J.C. and Murphy, E.D. 
2009. ‘‘The use of paper-prototyping in a low-fidelity 

usability study’’. Proc. of the IEEE International Professional 
Communication Conference (IPCC’09), pp. 1–11. [IEEEx] 

(Projeto) 

 [S142] Olsina, L. Rossi, G. Garrido, A. Distante, D. and  
Canfora, G. 2007. ‘‘Incremental Quality Improvement in Web 

Applications Using Web Model Refactoring’’. Proc. Of the 
International Workshop on Web Usability and Accessibility 

(IWWUA‘07), pp. 411–422. [IWWUA] (Projeto) 

 [S144] Oztekin, A. Nikov, A. and Zaim, S. 2009. ‘‘UWIS: An 
assessment methodology for usability of web-based 

information systems’’. Journal of Systems and Software, Vol. 

82, Issue 12, pp. 2038–2050. [SD] (Projeto) 

 [S146] Paganelli, L. and Paterno, F. 2002. ‘‘Intelligent 

analysis of user interactions with web applications’’. Proc. Of 
the 7th international conference on Intelligent user interfaces 

(IUI ’02), pp. 111–118. [ACM] (Análise) 

 [S147] Panach, J.I. Valverde, F. and Pastor, O. 2007. 
‘‘Improvement of a Web Engineering Method through 

Usability Patterns’’. Proc. of the International Workshop on 
Web Usability and Accessibility (IWWUA‘07), pp. 441–446. 

[IWWUA] (Projeto) 

 [S150] Perlman, G. 2002. ‘‘Achieving Universal Usability by 
Designing for Change’’. IEEE Internet Computing, Vol. 6, 

Issue 2, pp. 46–55. [IEEE IC] (Projeto) 

 [S156] Salman, Y.B. Ince, I.F. Kim, J.Y. Cheng, H.I. and 
Yildirim, M.E. 2009. ‘‘Participatory design and evaluation of 

elearning system for Korean language training’’. Proc. Of the 
2nd International Conference on Interaction Sciences:  

Information Technology, Culture and Human (ICIS ’09), pp. 

312–319. [ACM] (Projeto) 

 [S158] Saward, G. Hall, T. and Barker, T. 2004. ‘‘Assessing 

usability through perceptions of information scent’’. Proc. of 
the 10th International Symposium on Software Metrics 

(METRIC’04), pp. 337–346. [IEEEx] (Projeto) 

 [S170] Stary, C. and Eberle, P. 2008. ‘‘Building up usability 
engineering capability by improving access to automated 



 

usability evaluation’’. Interacting with Computers, Vol. 20, 
Issue 2, pp. 199–211. [SD] (Projeto) 

 [S173] Sulaiman, J. Zulkifli, T. Ibrahim, K.S.K. and Noor, 
N.K.M. 2009. ‘‘Implementing Usability Attributes In 

Elearning System Using Hybrid Heuristics’’. Proc. of the 

International Conference on Information and Multimedia 
Technology (ICIMT ’09), pp. 189–193. [IEEEx] (Projeto) 

 [S179] Thimbleby, H. 1997. ‘‘Gentler: a tool for systematic 
web authoring’’. International Journal of Human-Computer 

Studies, Vol. 47, No. 1, pp. 139–168. [IJHCS] (Projeto) 

 [S181] Thompson, A.J. and Kemp, E.A. 2009. ‘‘Web 2.0: 
extending the framework for heuristic evaluation’’. Proc. of 

the 10th International Conference NZ Chapter of the ACM’s 

Special Interest Group on Human-Computer Interaction 
(CHINZ ’09), pp. 29–36. [ACM] (Projeto) 

 [S183] Toleman, M.A. and Toleman, J.M. 1998. ‘‘User 
experiences and a usability inspection of an electronic services 

environment for students’’. Proc. of the Australasian 

Computer Human Interaction Conference, pp. 87–93. [IEEEx] 

(Projeto) 

 [S184] Tonn-Eichstädt, H. 2006. ‘‘Measuring website 

usability for visually impaired people-a modified GOMS 

analysis’’. Proc. of the 8th international ACM SIGACCESS 

conference on Computers and accessibility (Assets ’06), pp. 
55–62. [ACM] (Projeto) 

 [S185] Triacca, L. Inversini, A. and Bolchini, D. 2005. 
‘‘Evaluating Web usability with MiLE+’’. Proc. of the 

Seventh IEEE International Symposium on Web Site 

Evolution (WSE’05), pp. 22–29. [IEEEx] (Projeto) 

 [S194] Weir, C. Anderson, J. and Jack, M. 2006. ‘‘On the role 

of metaphor and language in design of third party payments in 

eBanking: Usability and quality’’. International Journal of 
Human-Computer Studies, Vol. 64, Issue 8, pp. 770–784. 

[SD] (Projeto) 

 [S196] Wilkins, R. and Nyamapfene, A. 2009. ‘‘Usability 
driven website design – An equine sports case study’’. Proc. 

Of the International Conference for Internet Technology and 
Secured Transactions (ICITST’09), pp. 1–6. [IEEEx] 

(Projeto) 

 [S198] Wood, F.B. Siegel, E.R. LaCroix, E.-M. Lyon, B.J. 

Benson, D.A. Cid, V. and Fariss, S. ‘‘A practical approach to 

egovernment Web evaluation’’. IT Professional , Vol. 5, No. 
3, pp. 22–28. [IEEEx] (Projeto) 

 [S203] Zhang, P. Small, R.V. Von Dran, G.M. and Barcellos, 
S. 1999. ‘‘Websites that satisfy users: a theoretical framework 

for Web user interface design and evaluation’’. Proc. of the 

32nd Annual Hawaii International Conference on System 
Sciences (HICSS’99), Vol. Track 2, pp. 8. [IEEEx] (Projeto) 

Descreva a análise realizada Menos UEMS adaptados de existentes métodos de 

IHC foram automatizados do que UEMS 

desenvolvidos especificamente para a Web. 

A maioria das UEMS foram projetados para relatar 

apenas uma lista de problemas de usabilidade, 

independentemente da sua origem ou definição 

usabilidade subjacente. 

A maioria dos UEMS que são especificamente 

criados para a Web são aplicados na fase de 

implementação e apresenta validações mais empíricas 

do que as UEMS que vieram da área de IHC.  

  A maioria dos UEMS cuja definição usabilidade 

subjacente é baseado em padrões são suscetíveis de 

apresentar validações mais empíricas, em comparação 

com o número de UEMS cuja definição usabilidade 

subjacente é ad-hoc. No entanto, a maioria destas 

UEMS são aplicadas nas fases finais do processo de 

desenvolvimento de web.  

A maioria dos UEMS automatizados são aplicados na 

fase de implementação, onde o método mais comum é 

o teste de usuário. No entanto, métodos de inspeção 



 

são suscetíveis de ser utilizados em fases anteriores 

do processo de desenvolvimento da Web, 

especialmente na fase de projeto.  

Existe a necessidade de realizar mais validações 

empíricas das UEMS, independentemente do tipo de 

método e do tipo de avaliação realizado.  

Há uma escassez de UEMS cuja definição usabilidade 

é baseado em padrões, independentemente da sua 

origem ou o tipo de método.  

A maioria dos UEMS que são especificamente 

criados para a Web são definidas como inspeção, 

testes com usuários e métodos analíticos de 

modelagem.  

UEMS não são usados de forma isolada, uma vez que 

é uma prática comum aplicar várias UEMS diferentes 

para tratar uma ampla gama de problemas de 

usabilidade.  

Métodos de Requisição são susceptíveis de ser 

combinado com o teste de usuário e métodos de 

inspeção, a fim de fornecer feedback subjetiva dos 

usuários.  

Testes do usuário tendem a ser mais automatizados do 

que os outros tipos de métodos de avaliação de 

usabilidade.  

Apenas alguns métodos automatizados fornecem 

recomendações explícitas e orientação aos 

desenvolvedores da Web, em comparação com os 

métodos de avaliação de usabilidade manuais. 

 

(Elspeth Golden, 2009) 

Helping software architects design for usability 
Descrição da tecnologia O artigo apresenta uma abordagem para desenhar 

(drawing – rascunhar) e comunicar a ligação entre as 

questões de usabilidade e design da arquitetura de 

software. A abordagem utilizada nas fases iniciais do 

projeto de software é Usability-Supporting 

Architecture Patterns (USAPs). As USAPs é um 

padrão de arquitetura de software que fornece 

instruções sobre a forma de alcançar cenários 

específicos de usabilidade. Esses padrões estão a um 

nível de responsabilidade de arquitetura de software. 

As USAPs incluem seis tipos de informações 

necessárias para utilizá-la. O artigo mostra estes tipos 

de informações através do USAP Cancelamento: (a) 

Um breve cenário que descreve a situação em que o 

USAP destina-se a resolver; (b) uma descrição das 

condições sob as quais o USAP é relevante; (c) a 

caracterização dos benefícios para o usuário 

aplicando o USAP; (d) a descrição do impacto de 

utilizar a solução proposta pelo USAP; (e) uma 

descrição independente da implementação da solução, 

ou seja, as responsabilidades do software; e, (f) Uma 

visão da solução proposta através de um diagrama de 

estilo da UML. 

Tipo de tecnologia Inspeção e Modelagem analítica  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

Ambas 



 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de algum 

artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenários e diagramas de estilo da UML  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Para a abordagem foi proposta uma ferramenta web: 

A-PLUS Architect. No entanto, esta ferramenta não é 

gratuita, pois a mesma foi desenvolvida para atender 

as necessidades da empresa ABB Corporate 

Research.  

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O artigo apresenta um conjunto de experimentos 

utilizando a USAP. 

Primeiro experimento: O autor concebeu e realizou 

um par combinado de experimentos controlados para 

determinar se um USAP, no todo ou em parte, foi útil 

para engenheiros de software no projeto de uma 

solução antes que ocorra qualquer detalhamento no 

projeto. Com isso, percebeu-se que o USAP era de 

fato útil em um nível estatisticamente significativo em 

ambos as medidas de desempenho que foram 

avaliadas: a cobertura de considerações (F (2,32) = 

10,5, p <0,01) e qualidade da solução (F (2,14) = 

8,64, p <0,01). As medidas de cobertura de 

responsabilidades foram mais bem correlacionadas 

com a qualidade de solução quando os participantes 

tinham apenas uma parte do USAP (que consistia de 

um cenário de usabilidade e uma lista de 

responsabilidades de software derivado do cenário) 

do que quando tinha um USAP completo, incluindo 

uma solução da UML. Com base nos resultados deste 

experimento, o autor chegou à conclusão que o 

utilizando o USAP melhorou-se a qualidade da 

solução de baixa para média. No entanto, era 

necessária uma análise mais aprofundada dos 

resultados.  

Segundo experimento: Foram examinados os dados 

de vídeo dos participantes coletados no experimento 

anterior, para determinar quais partes específicas da 

representação original do USAP foi associado com 

alto e baixo desempenho na tarefa de projeto de 

arquitetura nessas experiências. Os resultados 

mostraram que as a representação gráfica do USAP 

não melhorou o desempenho na tarefa de design, mas 

várias partes textuais do USAP poderiam ter feito 

isso. À primeira vista a não utilização das 

representações gráficas para mostrar as soluções 

parecia contraditório à sugestão de que diagramas e 

texto auxiliam mais neste processo. Como resultado, 



 

os autores chegaram à conclusão que é possível que o 

desafio de correlacionar grandes quantidades de texto 

complexos com diagramas complexos estavam 

ultrapassando as vantagens de utilizar o USAP. Com 

base nos resultados deste estudo, os autores decidiram 

desenvolver uma ferramenta para auxiliar no uso da 

lista de verificação. 

Terceiro Experimento: Neste terceiro experimento, os 

autores realizaram a avaliação do protótipo web 

através de uma ferramenta criada para auxiliar na 

parte de texto da USAPs. O protótipo pode ser 

aplicado a cada responsabilidade em quaisquer 

USAPs que o engenheiro escolhe para aplicar, e 

produz uma lista de tarefas de modificações 

arquitetônicas como uma saída. No entanto, percebeu-

se que para explorar este formato, uma nova análise 

da parte textual do USAPs foi realizada e, com isso, 

desenvolveu-se uma linguagem de padrões para 

USAPs. Anteriormente, as USAPs tinham sido 

tratadas como cenários discretos com conjuntos 

discretos de responsabilidades inerentes. A linguagem 

padrão desenvolvida foi projetada para reconhecer 

questões fundamentais comuns e que se aplicam em 

vários cenários de usabilidade. 

Quarto Experimento: Nesta fase, testou-se a 

usabilidade e utilidade do protótipo baseado na 

ferramenta de entrega para USAPs. Esta fase testou as 

versões em texto de três novos USAPs. Foi realizado 

teste com usuários. No artigo, o autor não apresenta 

resultados sobre este experimento. No entanto, eles 

ressaltaram que os resultados e feedback dos 

arquitetos de software irão ajudar a refinar o projeto 

para a ferramenta. 

Qual o tipo de avaliação? 1º estudo: estudo de viabilidade. 

2º estudo: estudo de observação. 

3º estudo: estudo de caso do protótipo da ferramenta 

desenvolvida. 

4º estudo: estudo de viabilidade.  

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, o artigo conta com a participação de designers 

(profissionais da ABB Corporate Research), no 

entanto, não é descrito o número de designers que 

participaram de cada estudo.  

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim  

A análise da avaliação é de que tipo? Primeiro estudo: quantitativa;  

Segundo estudo: qualitativa;  

Terceiro Estudo: qualitativa. 

Quarto Estudo: qualitativa. 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não. 

 

 

 



 

(Ann Blandford, Suzette Keith, Richard Butterworth, Bob Fields, Dominic Furniss, 2007) 

Disrupting digital library development with scenario informed design 
Descrição da tecnologia O artigo apresenta duas abordagens baseadas na 

observação durante o processo de desenvolvimento de 

duas bibliotecas digitais, uso de Cenários e de Claims 

Analysis. Estas técnicas foram utilizadas por terem 

um foco maior na inclusão dos usuários durante o 

processo de desenvolvimento. Além disso, os autores 

comentaram que algumas técnicas como Cognitive 

Walkthrough e Avaliação Heurística dão informações 

úteis sobre aspectos superficiais do projeto, mas não 

dão informações profundas sobre questões de 

usabilidade. Logo, Cenários e Claims Analysis 

oferecem análises mais profundas. No entanto, devido 

ao limite do artigo, o autor apresentou apenas a 

utilização da abordagem baseada no uso de cenários. 

O uso de cenários é uma abordagem criada para 

pensar sobre os usuários dentro design. Diferentes 

tipos de cenários podem ser produzidos com foco em 

tarefas e interações existentes/ previstas e podem ser 

descritos em diferentes níveis de detalhe de acordo 

com a finalidade. Os cenários são utilizados para 

entender como os usuários trabalham; a princípio, 

também é possível criá-los, refletindo sobre como os 

usuários têm a intenção de trabalhar (na criação de 

novas possibilidades de interação ou sistemas para 

novas populações de usuários). Há três tipos 

diferentes de cenário: início do problema 

(descrevendo a situação anterior à re-design); uso 

(descrevendo uma sequência de interação usuário-

sistema, com base em evidências empíricas); e uso 

projetado (descrevendo a interação antecipada com 

um artefato re-projetado). 

O estudo de caso inicial apresentado no artigo 

destacou várias características importantes de como 

desenvolvedores integraram o cenário no projeto:  

O cenário foi desenvolvido em torno de 

funcionalidades pré-selecionados e perguntas sobre 

essas funcionalidades. 

O cenário evoluiu em paralelo com o raciocínio sobre 

conhecimentos de usabilidade. 

A geração da solução também foi intercalada com a 

elaboração de cenários; onde a equipe de 

desenvolvimento expressou a opinião do que eles não 

queriam encontrar de problemas, a menos que 

também pudessem identificar soluções. 

Tipo de tecnologia Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Claim Analysis. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise. 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC), pois a proposta 

de Uso de Cenários é uma proposta baseada na 

literatura de IHC. 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de algum 

artefato específico 



 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenários 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois para o contexto de sistemas de 

bibliotecas digitais. Claim Analysis é genérica. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas, pois apresenta as duas abordagens e um 

estudo de caso utilizando-as. 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Metodologia 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Em parceria com uma companhia de 

telecomunicações estavam tentando desenvolver um 

protótipo de um projeto de bibliotecas digitais para 

esta empresa, onde os empregados poderiam 

compartilhar experiências, por exemplo. Para isso, 

foram consultados os funcionários que a cada nova 

versão do protótipo utilizam o protótipo em busca de 

falhas no sistema. Com base nestes testes, surgiu a 

necessidade de inserir uma nova feature para o 

sistema (que fora chamado de Jasper). O Jasper é um 

recurso de notificação web site que permitia aos 

usuários enviar URLs interessantes para os seus 

colegas. O Jasper já tinha sido começado a ser 

desenvolvido por outro grupo, no entanto, não havia 

dados sobre a experiência do usuário ao trabalhar com 

Jasper para informar a elaboração de cenários. O 

primeiro passo foi criar um cenário representando 

como um usuário poderia chegado a este ponto. O 

cenário desenvolvido foi muito informal, mas 

envolveu um usuário navegando na web a procura de 

uma página interessante, e, em seguida, entrou na 

biblioteca digital para acessar o recurso Jasper. O 

usuário destacou o fato de que encontrar e utilizar 

Jasper seria trivial, e que os usuários teriam que estar 

ciente desse recurso e como ele funciona antes de ser 

utilizado. Uma análise mais aprofundada também 

destacou o fato de que ao usuário não foi dado 

nenhum feedback quando estes tinham preenchido e 

enviado o formulário para confirmar sua ação. O 

último foi um problema solucionável, então um dos 

desenvolvedores da empresa foi para o quadro branco 

mapear como poderia criar uma página de 

visualização/feedback para os usuários.  

Percebeu-se a necessidade de outra feature: um 

espaço de informação. Para isso, três cenários, 

baseados em torno de personas, foram desenvolvidos 

pelos desenvolvedores. As personas cobriram três 

tipos de usuários: um usuário menos qualificado, uma 

mais exigente, e um no meio. E, para criar as 

personas, os desenvolvedores se basearam fortemente 

em pessoas que conheciam (explorando o fato de que 

eles têm contato com seus usuários finais). As 

descrições iniciais esboçadas foram gradualmente 

melhoradas através do diálogo, e (implicitamente) 

através do conhecimento compartilhado dos 

desenvolvedores. A fim de validar os resultados 

encontrados neste trabalho, uma abordagem similar 

foi realizada com os desenvolvedores de um sistema 



 

chamada Greenstone (uma suíte de bibliotecas 

digitais). Como resultado, no âmbito do projeto, 

utilizar cenários pareceu ser mais difícil de trabalhar 

do que os desenvolvedores tinham previsto. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo caso  

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, porém não é informado a quantidade 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não é apresentado neste estudo. 

 

(Adrian Fernandez, Silvia Abrahão, Emilio Insfran, Maristella Matera, 2012) 

Further Analysis on the Validation of a Usability Inspection Method for Model 

Driven Web Development 
Descrição da tecnologia O Processo de Avaliação de Usabilidade da Web 

(WUEP) estende e adapta o processo de avaliação da 

qualidade proposto na ISO 25000 (SQuaRe) com o 

objetivo de integrar avaliações de usabilidade nos 

processos de desenvolvimento Web orientado a 

modelos. WUEP emprega um modelo de usabilidade 

da Web que se decompõe em sub-características de 

usabilidade e atributos mensuráveis. Medidas com 

uma definição genérica são associados a esses 

atributos, a fim de que possam ser operacionalizadas 

em diferentes níveis de abstração (por exemplo, 

interface do usuário abstrata) em qualquer processo 

de desenvolvimento Web orientado a modelos. O 

objetivo da aplicação de medidas foi reduzir a 

subjetividade inerente aos métodos de controlo 

existentes. Existem três papéis envolvidos no WUEP: 

projetista de avaliação, executor de avaliação, e 

desenvolvedor web. O projetista de avaliação realiza 

o estabelecimento de requisitos de avaliação (por 

exemplo, o escopo, a seleção de aplicações Web, 

seleção de atributos, seleção artefatos da Web), a 

especificação da avaliação (por exemplo, a 

operacionalização de medidas, níveis de classificação 

para as medidas), e o projeto da avaliação (por 

exemplo, número de avaliadores, o plano de 

avaliação). O executor de avaliação aplica o plano de 

avaliação projetado em fase de execução (cálculo de 

medidas, relatórios de problemas de usabilidade) e, 

finalmente, o desenvolvedor Web executa a análise de 

mudanças, a fim de corrigir os problemas de 

usabilidade detectados. 

Tipo de tecnologia Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseado no processo de avaliação de qualidade 

proposta na norma ISO 25000 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

Projeto 



 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Platform-Independent Models (PIM): Navigational 

Access Diagram (NAD), Abstract Presentation 

Diagram (APD) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser usada em model-driven 

Web development (MDWD). 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? A técnica foi operacionalizada com apoio da Web 

Modeling Language (WebML). 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O estudo mostra a validação do método de inspeção 

de usabilidade (WUEP), quando integrado no 

processo de desenvolvimento orientado a modelos 

WebML. A eficácia, a eficiência, a percepção de 

facilidade de uso e satisfação de WUEP foram 

comparados com um método de inspeção amplamente 

utilizado: Avaliação Heurística (AH). Os resultados 

mostram que WUEP foi mais eficaz e eficiente do que 

HE na detecção de problemas de usabilidade em 

artefatos WebML. Os avaliadores consideraram mais 

fácil de usar do que ele. Embora eles também 

estivessem mais satisfeitos quando se aplica WUEP, 

esta última variável não teve resultado 

estatisticamente significante. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 30 estudantes de graduação de Ciência da 

Computação da Universidade Politécnica de 

Valência. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não informado 

 

(F. Paterno, C. Mancini, 1999). Engineering the Design of Usable Hypermedia 
Descrição da tecnologia O método proposto começa com uma análise de 

trabalho informal, onde temos o envolvimento do 

usuário através da realização de entrevistas, 

questionários e analisa-se quais tarefas são apoiadas 

por aplicações semelhantes. O objetivo é identificar 

as tarefas que o novo aplicativo tem e os atuais 

problemas no seu desempenho a fim de entender 

como melhorá-lo. Uma vez que se identifica uma lista 



 

informal de tarefas de apoio e de outros requisitos a 

satisfazer, constrói-se um modelo que descreve como 

as tarefas podem ser executadas. Utilizou-se a 

notação ConcurTaskTrees para descrever o modelo de 

tarefa. O desenvolvimento do modelo de tarefa é o 

resultado de uma discussão interdisciplinar que 

envolve muitos atores: designers, desenvolvedores, 

gerentes, especialistas de domínio de aplicativo, os 

usuários finais, etc. Uma vez que se tem obtido 

modelos de tarefas para as classes de usuários 

identificados pode-se usá-los para conduzir o design 

do hipermídia, pois eles contêm muitas sugestões 

úteis para um design orientado para o usuário. O 

modelo de tarefas pode dar informações úteis sobre 

como estruturar a apresentação multimédia e as 

ligações de apoio à navegação de modo a refletir 

melhor no modelo conceitual do usuário das possíveis 

atividades. Assim, ele permite que os criadores 

obtenham hipermídia mais usável. Isso diminui a 

necessidade de uma avaliação de usabilidade, que 

ainda pode ser realizada, mas, principalmente, para 

refinar alguns aspectos limitados da aplicação. Este 

projeto inicial do hipermídia pode ser avaliado por 

métricas para hipermídia e design de apresentação, 

que têm sido provadas para incorporar indicações 

válidas para a obtenção de aplicativos mais usáveis. 

Estas indicações podem melhorar o design da 

hipermídia inicial. As modificações na estrutura da 

hipermídia podem exigir modificações nas 

modalidades do desempenho da tarefa. Por fim, 

realiza-se algumas avaliações empíricas da hipermídia 

modificada. Teste empírico pode ser caro, pois ele 

pode levar muito tempo antes de resultados 

significativos serem produzidos. No entanto neste 

método, que inclui muitas necessidades dos usuários 

por meio de modelos de tarefas desenvolvidas com 

um forte envolvimento dos usuários, permite que os 

designers reduzam a quantidade de testes com 

usuários. Este tipo de avaliação, normalmente, não 

muda a estrutura global do hipermídia, mas sempre 

ajuda a melhorar a pequenos aspectos do design. 

Assim, pode-se obter a hipermídia final e o modelo de 

tarefas relacionado. 

Algumas métricas foram desenvolvidas para avaliar o 

projeto inicial da estrutura hipermídia. Elas podem 

sugerir como adicionar, modificar ou remover 

ligações e nós, a fim de satisfazer algumas 

propriedades. No entanto, estas métricas abordam 

aspectos principalmente estruturais que não incluem a 

perspectiva do usuário para a avaliação. Uma 

proposta para superar essa limitação foi apresentada 

em (Yamada, Hong, Sugita, 1995), onde três métricas 

para avaliar a facilidade de navegação são propostos: 

Interface Shallowness (Ish), que representa o peso da 

carga cognitiva em usuários; Downward Compactness 

(DCP), que é uma métrica da compacidade de 

ligações a partir da raiz; ² navegabilidade (DNav), que 

é o produto dos dois acima. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? Sim, baseia-se nas métricas para hypermedia 



 

Qual? (Yamada, Hong, Sugita, 1995) e projeto de 

apresentação (Sears, 1995). 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo de Tarefas CTT e protótipo 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada no contexto 

hipermídia. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Abordagem e métrica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, usa-se a notação ConcurTaskTrees que é 

apoiada por ferramenta. Porém, não é dito o nome da 

ferramenta. 

 

(Adrian Fernandez, Emilio Insfran, Silvia Abrahão José Ángel Carsí, Emanuel 

Montero, 2012) 

Integrating Usability Evaluation into Model-Driven Video Game Development 
Descrição da tecnologia O método se chama Modelo de Usabilidade para 

Vídeo Game, o mesmo possui um conjunto de 

atributos de usabilidade e medidas que podem ser 

aplicadas pelo projetista de vídeo games nas seguintes 

fases do processo de desenvolvimento baseado no 

MDA: i) no PIM, para avaliar diferentes modelos que 

especificam a aplicação de vídeo game de forma 

independente de plataforma (por exemplo, diagramas 

de fluxo de tela, tela de mockups, diagramas de 

navegação de tela); ii) no PSM, avalia os modelos de 

design concretos relacionados para uma plataforma 

específica, e iii) no modelo de código, para avaliar a 

aplicação do vídeo game gerado. No artigo é 

especificado melhor as sub-características com seus 

atributos e suas respectivas medidas. Um processo de 

desenvolvimento de vídeo games típico consiste nas 

seguintes atividades: especificação de requisitos, 

projeto do game, implementação e play testing, 

juntamente com a avaliação de usabilidade. A 

avaliação de usabilidade é conduzida através da 

aplicação das seguintes etapas: o estabelecimento de 

requisitos de avaliação (nesta fase é definido o 

propósito da avaliação, o método de usabilidade que 

será escolhido, que tipo de jogo será desenvolvido, 

além de serem selecionados os atributos para ser 

realizada a avaliação na fase inicial), avaliação de 

usabilidade inicial (onde cada artefato de software do 

vídeo game é selecionado (modelo) e avaliada de 

acordo com um conjunto de medidas) e avaliação de 

usabilidade em uso (é quando os artefatos de software 

de vídeo game são avaliados por usuários finais, no 



 

entanto, está parte se encontra fora do escopo do 

trabalho). 

Tipo de tecnologia Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, o método baseia-se no Modelo de Usabilidade 

de Video Game que decompõe as características de 

usabilidade propostas no padrão ISO/IEC 25010 

(SQuaRe) com novos atributos de usabilidade para o 

domínio de vídeo game 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto  

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico. 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Em modelos PIM (Platform-independent model) 

como por exemplo screen flow diagrams, screen 

mock-ups, screen navigation diagrams e PSM 

(platform-specific model) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser usada em Model-Driven 

Video Game Development (MDGVD) 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Processo e Modelo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não  

 

(M. Gómez, J. Cervantes, 2013). User Interface Transition Diagrams for 

customer-developer communication improvement in software development 

projects 
Descrição da tecnologia Apresenta uma extensão dos diagramas de estado, 

chamado de Diagrama de Transição da Interface do 

Usuário (UITD) mostrando como ele pode ajudar a 

melhorar a comunicação entre IHC, ES e usuário 

final.  Os objetivos principais são: ao utilizar o UITD, 

os clientes têm uma participação mais ativa na 

definição das ações que o usuário deve executar 

através da interface do usuário e as pessoas de IHC e 

ES têm uma notação que lhes permite obter uma 

completa descrição das transições e seus requisitos 

correspondentes a um nível adequado. O UITD é uma 

proposta para ter uma notação comum que obedeça a 

todas as características desejáveis de uma notação de 

modelagem para modelar as transições entre as 

diferentes apresentações da UI e as condições 

necessárias para desencadear estas transições de uma 

maneira simples. Isso tudo, levando em consideração 

a usabilidade do sistema.  

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se na metodologia de desenvolvimento 

proposta por Lozano et al., 2001, chamada IDEAS. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da Ambas 



 

área de ES ou IHC? Porquê? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Diagrama de Transição da Interface do Usuário 

(UITD) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Princípios 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado A seguir será descrito como o UITD foi útil nas 

diferentes fases de desenvolvimento do QualiTeam, 

que é um sistema para o gerenciamento de projetos de 

software acadêmicos. Seus dois principais objetivos 

são: (1) ajudar os professores na gestão e 

acompanhamento dos projetos de software dos alunos 

e (2) ajudar os alunos na compreensão de conceitos de 

Garantia da Qualidade e Engenharia de Software. 

QualiTeam fornece controle para professores e um 

guia para os alunos sobre as atividades de 

documentação que devem ser realizadas. O sistema 

tem os seguintes subsistemas: Segurança, 

Gerenciamento de Projetos, Solicitações de Mudança, 

testes, relatórios de problemas, e inspeções. Por causa 

deste papel, foram descritos os dois primeiros 

subsistemas neste estudo de caso. 

Para projetos de grande escala, é necessário envolver 

explicitamente especialistas em usabilidade. Os 

designers de IHC podem usar o UITD para definir as 

transições de interface do usuário para a equipe de 

desenvolvimento de software. Para projetos pequenos, 

em que não há orçamento para contratar muitas 

pessoas, os engenheiros de software por si mesmo 

usam as diretrizes de design e padrões de usabilidade 

entre outras ferramentas para considerar a usabilidade 

ao projetar a interface do usuário (o estudo de caso 

descrito no artigo é um projeto pequeno com quatro 

engenheiros de software). Portanto, os engenheiros de 

software também pode trabalhar com o UITD para a 

especificação de transições de interface do usuário. 

A compreensibilidade dos experimentos mostrou 

como o UITD é realmente fácil de entender, mesmo 

para aqueles com baixos níveis de experiência em 

desenvolvimento de software. No entanto, mais 

experiência com seu uso deve fornecer um bom 

feedback na sua análise como uma notação de 

modelagem. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 4 engenheiros de software 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a subáreas de IHC/ES 



 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Piero Fraternali, Pier Luca Lanzi, Maristella Matera, Andrea Maurino, 2004). Model-

driven web usage analysis for the evaluation of web application quality 
Descrição da tecnologia Apresenta o framework conceitual de um aplicativo 

da Web, onde é possível analisá-lo automaticamente 

com relação a alguns atributos de qualidade das 

especificações conceituais, e antecipar em tempo de 

design a identificação dos pontos fracos que reduzem 

a usabilidade da aplicação final. 

O framework de avaliação da qualidade proposto 

suporta três tipos de análise: 

• Análise do esquema de projeto (DSA) que verifica a 

validade e a consistência das especificações de 

design, para melhorar a qualidade de esquemas 

conceituais, procurando por inconsistências e 

irregularidades no design do aplicativo. Esta fase se 

concentra apenas em uma descrição estática da 

aplicação e não leva em conta os aspectos de uso 

dinâmico. É útil para inspecionar a especificação de 

aplicação, com o objetivo de descobrir alguns 

problemas estruturais que influenciam a usabilidade 

da aplicação final. Normalmente, designers ou 

especialistas realizam esta atividade manualmente, 

sem o uso de qualquer tipo de ferramenta automática. 

O apoio automático pode, assim, promover uma 

análise mais precisa e sistemática. 

• Análise de Uso Web (WUA) opera em dados de log 

coletados dinamicamente em tempo de execução, e 

produz relatórios sobre sequências de acesso e de 

navegação de conteúdo. Esta análise explora os logs 

conceituais,  

• Mineração de Uso Web (WUM) opera nos mesmos 

dados de log como WUA, e aplica técnicas de 

mineração para descobrir associações interessantes 

(às vezes inesperadas) entre dados acessados. O 

objetivo é identificar possíveis alterações para 

acomodar as necessidades do usuário recém-

descobertas. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseado em padrões de qualidade bem 

estabelecidos [10]. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Esquemas Conceitual da WebML 



 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada para esquemas 

conceituais WebML. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

O que é proposto/usado na pesquisa? Framework 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, WebRatio 

 

(Lei Tang, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou, Hanbo Wang, Christian Becker, 2011). 

Supporting rapid design and evaluation of pervasive applications: challenges and 

solutions 
Descrição da tecnologia O artigo investiga os kits de ferramentas de 

prototipagem para sistemas pervasivos com os 

objetivos de (1) classificar os desafios de design (2) 

fornecer uma visão geral das técnicas de prototipagem 

e categorizar os kits de ferramentas existentes em dois 

grupos, ou seja, apoia o projeto e avaliação, e (3) 

apresentar várias questões em aberto como possíveis 

maneiras de estender os recursos de kits de 

ferramentas de prototipagem.  

Um dos critérios de usabilidade para a aplicação 

pervasiva é a capacidade de aprendizado, já que 

muitas aplicações difundidas são direcionadas para o 

usuário final. Portanto, com boa capacidade de 

aprendizado, os designers podem obter a verdadeira 

experiência com facilidade, sem treinamento 

complicado para o usuário. 

O artigo apresenta ferramentas que avaliam a 

usabilidade em protótipos de papel.  

O processo definido faz uso de protótipos de baixa e 

alta-fidelidade para criar e avaliar as soluções de 

design de forma iterativa, e a versão de trabalho que 

cumpre todos os requisitos definidos inicialmente 

pode finalmente ser implantado para o mundo real. 

Nesse processo, a aplicação é refinada em torno de 

um projeto em um ciclo de prototipagem-avaliação. 

Ou seja, após a definição dos propósitos iniciais da 

aplicação, primeiro se constrói um pequeno protótipo 

para uma finalidade específica e testar ideias de 

design. Uma vez que aqueles são validados, pode-se 

motivar os recursos adicionais (por exemplo, 

usabilidade e utilidade).  

Utiliza a técnica Wizard of Oz. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, design centrado no usuário e Wizard of Oz 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico e Wizard of Oz 

(genérica). 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipos de baixa fidelidade 



 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só podem ser utilizadas para 

aplicações pervasivas. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Processo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, várias 

 

(Joerg Doerr, Daniel Kerkow, Dennis Landmann, Christian Graf, Christian Denger, 

Anne Hoffmann, 2008). Supporting requirements engineering for medical 

products: early consideration of user-perceived quality 
Descrição da tecnologia Apresenta dimensões de qualidade abrangentes da 

qualidade do produto percebida pelo usuário, que são 

dispostos em um modelo inovador de qualidade. Este 

modelo serve como um meio para integrar 

sistematicamente a usabilidade e a aceitação do 

usuário no processo de desenvolvimento desde o 

início do ciclo de vida de desenvolvimento, 

especialmente na fase de engenharia de requisitos de 

qualidade. Este modelo foi usado para desenvolver 

uma metodologia sistemática chamada Appraisal and 

Measurement of User Satisfaction (AMUSE).  

Esta metodologia oferece três principais atividades 

que podem ser combinados em vários cenários para 

analisar a satisfação do usuário em um estágio inicial 

de desenvolvimento de produto e uma medida de 

satisfação do usuário sobre os produtos intermediários 

ou finais. A primeira atividade é a medição de 

características que revelam a satisfação do usuário 

atual com um produto em um nível de granulação 

fina, que corresponde aos aspectos de qualidade do 

modelo de qualidade AMUSE. A segunda atividade é 

a avaliação sistemática de características no que diz 

respeito aos aspectos de qualidade do modelo. A 

última atividade é a priorização de recursos, que usa 

os resultados da medição e resultados de avaliação. 

Esta abordagem permite a avaliação dos produtos 

existentes, o desenvolvimento de protótipos com 

relação à sua aceitação do usuário e seleção 

estratégica de característica decisiva de um produto. 

Uso desta abordagem pode levar a produtos de maior 

aceitação do usuário e maior usabilidade. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenário 

A tecnologia é específica (só pode ser Específica, pois só pode ser utilizada se estiverem 



 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

utilizando o método AMUSE. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Metodologia 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado A fim de alcançar um máximo de feedback sobre a 

validade e também sobre a utilidade do método 

AMUSE, uma equipe de desenvolvimento de produto 

responsável para o conjunto completo de produtos 

participou de um projeto. A equipe foi composta por 

um gerente de produto e quatro engenheiros com 

diferentes responsabilidades, por exemplo, para a 

engenharia de requisitos, prototipagem, ou problemas 

de usabilidade. Todos os membros tinham 

conhecimento sólido do produto e os seus clientes nos 

mercados alemães e americanos. A aplicação deste 

produto deve fornecer uma visão geral sobre a 

percepção dos clientes do produto. Como existem 

poucos clientes para este produto médico na 

Alemanha, esta aplicação não pode ser vista como 

estudo de caso completo, mas mais como uma 

avaliação subjetiva.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, um gerente de produto e quatro engenheiros 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Gregor Buchholz, Jürgen Engel, Christian Märtin, Stefan Propp, 2007). Model-

based usability evaluation: evaluation of tool support 
Descrição da tecnologia ReModEl fornece avaliação de usabilidade dentro de 

uma abordagem integrada orientada a modelos para 

interfaces de usuário multimodais para aplicações. 

ReModEl é desenvolvido como um sistema cliente-

servidor. O servidor contém diferentes modelos de 

tarefas, por exemplo, para descrever um cenário para 

escrever um e-mail. Estes modelos são entregues 

como uma interface gráfica correspondente ao lado do 

cliente. O servidor contém um modelo de trabalho, o 

qual descreve a tarefa desejada pelo utilizador de 

acordo com o conceito de ConcurTask Tree. Para 

fornecer uma interface de usuário concreto, uma 

estrutura de navegação tem de ser definida. Por 

conseguinte, um designer UI cria um gráfico de 

diálogo em função do modelo de tarefa. Este gráfico 

de diálogo concreto contém informações sobre a 



 

interface do usuário para o dispositivo específico, 

como um PDA, um telefone celular ou um notebook. 

O gráfico de diálogo é armazenado no servidor. Os 

dados no lado do servidor são interpretados e uma 

interface de usuário é enviada para o cliente. O cliente 

visualiza a interface multimodal com os recursos 

disponíveis. Interações do usuário são capturados e 

enviados para o servidor onde os eventos são 

estruturados com base no modelo de tarefa.  Para 

descrever o uso básico de ReModEl três partes 

principais podem ser distinguidas: um servidor, um 

cliente para o testador e outra interface cliente para o 

especialista em usabilidade. Depois de iniciar o 

servidor, uma série de modelos de tarefas pode ser 

carregado, a fim de interpretá-los. As informações 

adicionais para representar a interface do usuário são 

definidas por um designer de interface do usuário, que 

transforma o modelo de tarefa em um gráfico de 

diálogo e colocá-lo no servidor. O testador usa o 

cliente 1 para se conectar ao servidor. Depois de 

selecionar o aplicativo baseado em tarefa desejado, a 

interface do usuário correspondente ao entregue ao 

dispositivo cliente e o usuário pode trabalhar com ele 

como em uma situação de vida real. O servidor usa 

um quadro para a tarefa de modelagem para receber 

eventos de mudança de estado a partir do cliente, que 

entrega os eventos que ocorrem ao servidor. Os 

eventos capturados são coletados no lado do servidor, 

a fim de combinar o modelo de tarefas e os estados de 

tarefas atuais. Uma vez que há uma interface de 

usuário autêntica fornecida, influências como em 

situações de laboratório pode ser evitada. O cliente de 

usabilidade 2 usa uma interface de usuário 

especializado fornecendo uma visão geral das 

interações do usuário, ao mesmo tempo em que 

ocorre um evento. Daí o especialista em usabilidade 

pode intervir diretamente se uma situação inesperada 

surge. Para este fim um chat para o cliente é 

integrado. A funcionalidade é baseada em uma 

aplicação Java, que observa os estados dos modelos 

no servidor com observadores em cascata 

parametrizadas. A tela é dividida em três partes. O 

lado esquerdo visualiza o estado atual do modelo de 

tarefa correspondente à aplicação de usuário, onde o 

especialista em usabilidade pode comparar as tarefas 

executadas com os esperados. A diferença pode 

indicar um problema de usabilidade. A mesa no 

centro lista os eventos que são registrados durante a 

interação do usuário. Os estados de tarefas são 

capturados com um timestamp. Colunas contêm uma 

bandeira para cada tarefa que indica se ele está 

habilitado, correndo, feito, terminado ou ignorado. 

Uma comparação com o caso de teste descobre 

pontos fortes e fracos da interface do usuário. A área 

no lado direito da tela permite a filtragem de tarefas e 

realce. Um caso de uso mais sofisticado pode oferecer 

interfaces de usuário diferentes que representam o 

mesmo modelo de tarefa. O estabelecimento de um 

cenário de teste com estas diferentes interfaces de 

usuário pode proporcionar uma comparação direta de 



 

como a tarefa é cumprida. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Simulação  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, CTT. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelos de tarefa  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Especifica, pois é utilizada no desenvolvimento de 

aplicações multimodais e em desenvolvimento 

dirigido a modelos 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, a ferramenta ReModEl 

 

(Lu Liang, Xiaoling Deng, Yong Wang, 2009). Usability Evaluation Driven by 

Cooperative Software Description Framework 
Descrição da tecnologia Apresenta um framework global para descrever 

sistemas CSCW (Computer-Supported Cooperative 

Work) a partir da perspectiva de avaliação de 

usabilidade. Este framework abrange todos os 

aspectos para a compreensão do uso do contexto, de 

modo que é muito útil para melhor instruir com baixo 

custo, a usabilidade na fase inicial do ciclo de 

desenvolvimento de software para detectar problemas 

de usabilidade. O conceito de "recurso", em teoria 

cognitiva foi introduzido e redefinido como "um 

conjunto de informações que podem orientar o 

comportamento e as atividades em interação". Foram 

definidos sete recursos para software cooperativo a 

partir da perspectiva de Walkthrough de usabilidade. 

São eles: contexto, espaço de trabalho, tarefa, 

objetivo, evento, usuário e papel. Contexto descreve o 

estado do sistema no processo de colaboração. Tarefa 

é o recurso que compreende um conjunto de 

atividades para alcançar a meta.  

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseado no Walkthrough de usabilidade 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo Cenário 



 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada para aplicações 

cooperativas. Walkthrough Cognitivo é genérico. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

 

O que é proposto/usado na pesquisa? Framework e técnica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Tamer Rafla, Pierre N. Robillard, Michel Desmarais, 2007). A method to elicit 

architecturally sensitive usability requirements: its integration into a software 

development process 
Descrição da tecnologia Apresenta uma evolução do método QAW (quality 

atribute workshop) que envolve as partes interessadas 

no início do ciclo de vida de desenvolvimento do 

sistema para descobrir os atributos de uma arquitetura 

de software de qualidade.  

O processo consiste QAW dos sete passos seguintes. 

1. apresentação QAW e introdução. 

2. Apresentação do negócio. 

3. Apresentação do plano arquitetônico. 

4. Brainstorming de cenário. 

5. Consolidação de cenário. 

6. Priorização de cenário. 

7. Refinamento de cenário. 

A evolução do método se chama UQAW e incorpora 

questões de usabilidade no método QAW. Este 

método apresenta as propriedades de usabilidade nos 

estágios iniciais da fase de geração de requisitos 

ajudando os usuários a expandir a sua compreensão 

do sistema e orienta-los em descobrir os problemas de 

usabilidade que podem afetar seu desempenho e 

produtividade. Essa prática serve a dois propósitos: 

ajuda os usuários a obter uma imagem mais clara do 

sistema, e apresenta características de utilização de 

alto nível. 

Na evolução do método, houve melhorias nos 

seguintes passos: 

Passo 4: Uma sessão de debate de usabilidade. 

Passo 7: Os usuários finais podem não ter ideia clara 

de seus requisitos de usabilidade e, portanto, 

deveriam ser envolvidos, mesmo em pequena escala, 

no processo de coleta de requisitos de usabilidade. Os 

analistas de usabilidade devem estar no centro desse 

processo e devem assegurar que as questões de 

usabilidade identificados pelos usuários finais na 

etapa 4 são realistas e viáveis. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Investigação 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se no QAW (quality atribute workshop) 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato  



 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenário 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação. 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Este estudo exigiu dos participantes capturar e definir 

os requisitos de usabilidade para um sistema existente 

implementado por uma equipe de estudantes de 

engenharia de software na École Polytechnique de 

Montr'eal. O objetivo deste estudo foi o de reunir 

comentários e feedback sobre o uso de UQAW. O 

sistema de software, chamado REPLAN, é um 

sistema de gerenciamento de reunião baseado na Web 

projetado para ajudar a organizar reuniões e 

teleconferências onde a distribuição geográfica faz 

com agendamento difícil. REPLAN permite que 

coordenadores de reuniões para enviar solicitações de 

disponibilidade para um grupo de indivíduos, de 

modo que cada um possa especificar seus períodos de 

disponibilidade pessoais. Seis alunos de pós-

graduação de engenharia informática da nossa escola 

participaram neste exercício. Três desses participantes 

tinham tido êxito em um curso de 45 horas sobre a 

interação humano computador e um curso específico 

sobre a usabilidade na Web. Além disso, um deles 

tinha experiência em trabalhar com REPLAN em uma 

de suas aulas de engenharia de software. Estes 

participantes são referidos aqui como a equipe de 

usuários experientes. Os outros três participantes, que 

nunca haviam sido expostos a usabilidade ou 

desenvolvimento de interface, são referidos como a 

equipe de usuários não-especialista. No início, os 

participantes receberam os requisitos funcionais do 

sistema e foi pedido que estudassem para adquirir um 

conhecimento abrangente do sistema. Isto 

corresponde a passos 1 a 3 do método QAW original. 
Aos participantes foram, então, dados uma lista das 

nove propriedades de usabilidade. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 6 alunos de pós-graduação 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativo 



 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Cristina Cachero, Coral Calero, Geert Poels, 2007). Metamodeling the quality of 

the web development process' intermediate artifacts 
Descrição da tecnologia Para realizar a inclusão de preocupações de qualidade 

em metodologias existente em um forma consistente 

sensível, foi desenvolvida uma proposta que tem três 

elementos principais: (1) um processo de 

desenvolvimento de qualidade Web, (2) um conjunto 

geral de modelos com finalidade de qualidade WE 

específicas para cada parte interessada e/ou artefato 

WE e, (3) um WESoftware Measurement Metamodel 

(SMM) que permite operacionalizar e, se necessário, 

também construir, esses modelos de qualidade de 

acordo com um domínio e/ou aplicação em particular. 

Todos os três elementos são baseados em princípios e 

realizações que, descobertos em diferentes linhas de 

investigação de qualidade, fornecem insights sobre 

como lidar com qualidade em cada um dos diferentes 

fluxos de trabalho que um processo WE típico define, 

de requisitos para implementação. O modelo de 

qualidade WE está associado a um Global 

Information Need To Know com boa navegabilidade. 

A descrição de tais informações globais precisa seguir 

o modelo GQM, e, portanto, poderia ser definida da 

seguinte forma: análise da Modelo de Navegação WE 

com a finalidade de avaliá-lo com respeito à 

navegabilidade do aplicativo final do ponto de vista 

do usuário final do aplicativo no contexto de um 

ambiente de teste. 

O modelo de Qualidade WE de Navegabilidade 

contém um conjunto de conceitos mensuráveis. Se for 

considerar a Navegabilidade como "Usabilidade da 

navegação", pode-se supor que as principais 

características incluídas na ISO 9126-1 podem ser 

aplicadas. Estas características são a 

compreensibilidade, apreensibilidade, 

operacionalidade, atratividade e confiança. Os três 

primeiros conceitos são mensuráveis e estão 

relacionados com o desempenho do usuário e pode 

ser, portanto, quantificada através de medidas 

objetivas, algumas das quais podem ser tomadas em 

relação aos modelos de navegação. Atratividade não é 

relevante nesta fase de desenvolvimento, onde os 

usuários finais ainda não estão presentes. Por último, 

a medida de confiança também não é relevante, pois, 

sabe-se que não existem normas amplamente aceitas 

ou convenções relativas à definição de estruturas de 

navegação em WE modelos de navegação. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, com base na ISO 9126-1 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto  

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  



 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo de Navegação 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Especifica, pois deve ser utilizada em um processo de 

desenvolvimento dirigida a modelos (MDD) 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Silvia Abrahao, Emilio Insfran, 2006). Early Usability Evaluation in Model Driven 

Architecture Environments 
Descrição da tecnologia Framework proposto para a avaliação de usabilidade 

cedo. Esse framework sugere que a usabilidade de um 

sistema de software pode ser avaliada e melhorada ao 

nível PIM. Como resultado, é produzida uma lista de 

problemas de usabilidade. Estes problemas podem ser 

corrigidos alterando o modelo de interface (PIM) ou 

as regras de transformação (PSM). Usabilidade no 

PIM: é definida através de mapeamentos que são 

implementadas em três camadas: definições de 

usabilidade, critérios ergonômicos, e elementos do 

PIM. Os conceitos de usabilidade são abstratos e não 

podem ser medidos diretamente. A fim de decompor 

estas sub-características em atributos mensuráveis, 

foram analisados vários critérios de usabilidade e 

ergonômicos de IHC. Com base nestes critérios, foi 

desenvolvido um modelo de usabilidade que apoia 

avaliação de usabilidade cedo. Este modelo estabelece 

a relação entre os atributos de usabilidade e os 

elementos PIM (isto é, padrões de interface) que são 

afetados por eles. O objetivo é descrever qual 

elemento do modelo contribui para a satisfação de 

certos atributos de usabilidade. Este modelo é a base 

para métodos de inspeção com base nos padrões de 

usabilidade. O objetivo do modelo de usabilidade é: 

analisar o PIM (tarefa, de diálogo, modelos de 

apresentação, etc.) e/ou o CM (UI final) com a 

finalidade de avaliar em relação à sua usabilidade do 

ponto de vista de um conjunto de avaliadores. O 

contexto é a aplicações de software obtidos com um 

processo de desenvolvimento MDA. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, na norma ISO 9126-1 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Artefatos do PIM (tarefa, diálogo, modelos de 

apresentação, etc). 



 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada em processo 

MDA (arquitetura dirigida a modelos). 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Framework 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, OlivaNova Model Execution (ONME) 

 

(Bettina Biel, Thomas Grill, Volker Gruhn, 2010). Exploring the benefits of the 

combination of a software architecture analysis and a usability evaluation of a 

mobile application 
Descrição da tecnologia O método proposto baseia-se na combinação de uma 

arquitetura de software de análise e uma avaliação de 

usabilidade, sob a forma de um teste do usuário. A 

combinação dos dois métodos permite abordar a 

usabilidade de software de uma forma mais holística 

através de questões de usabilidade tanto do lado do 

usuário, quanto do lado do arquiteto de software. 

Problemas de usabilidade identificados podem ser 

usados para atualizar, melhorar e / ou para determinar 

novas exigências para um produto de software e 

priorizá-los. A intenção por trás disso é reduzir ciclos 

de iteração de desenvolvimento de software durante o 

processo de desenvolvimento de software e para 

melhorar a qualidade de um produto de software. 

Nosso método baseado em cenários de “Software 

ArchitecTure analysis of Usability Requirements 

realizatioN” (SATURN) ajuda analistas e arquitetos 

de software a analisar um projeto de arquitetura de 

software e encontrar indicadores para potenciais 

problemas de usabilidade. Além disso, o método 

permite determinar o nível de arquitetura de suporte 

(ASL) que é alcançado na arquitetura atual. SATURN 

pode ser aplicado a versões finais da AS (arquitetura 

de software). Ele também pode ser usado como uma 

análise de arquitetura e método de melhoria de 

criação de um processo de desenvolvimento de 

software iterativo baseado na arquitetura. O método 

inclui um modelo de procedimento, questionários, e 

uma base de conhecimento que consiste em cenários 

genéricos e uma linguagem padrão. A base de 

conhecimento é derivada de pesquisas sobre a relação 

entre usabilidade e arquitetura de software. Os 

objetivos do método de pesquisa são um apoio 

eficiente a concepção arquitetônica, o apoio de não 

especialistas em usabilidade para obter resultados 

rastreáveis e corretos em relação à elicitação de 

arquitetura e problemas de usabilidade. Os passos do 

processo, realizados durante a aplicação do método 

SATURN são: (1) descrevem a análise contexto, (2) 

determinam os cenários de análise, (3) avaliam os 

cenários, (4) interpretam os resultados, e, finalmente, 

(5) revisam os método e ferramentas. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se no Architecture Trade-off Analysis 

Method (ATAM) 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

Análise 



 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Analysis context document (ACD) e Cenário. 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada em um processo 

de desenvolvimento de software iterativo baseado em 

arquitetura. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado A fim de mostrar a validade dos resultados do método 

foi aplicado a arquitetura de software de análise 

SATURN para uma aplicação móvel e foram capazes 

de identificar problemas de usabilidade e arquitetura. 

A avaliação de usabilidade de acompanhamento 

identificou problemas de usabilidade baseados em 

erros de aplicação e erros humanos. Enquanto os erros 

de aplicação foram relacionados com problemas na 

qualidade do software, os erros humanos podem ser 

observados nos fluxos de trabalho que não se adaptam 

à intuição do comportamento humano, bem como 

através de uma variedade de parâmetros como o 

contexto ambiental, influenciando o usuário durante o 

uso de um aplicativo. 

Ao comparar os resultados de ambos os métodos 

obteve-se uma quantidade maior de problemas do que 

através da aplicação de um único método. Também 

perguntas mais abertas podem ser explicadas pelos 

resultados particulares do outro método, outros 

conduzem a novos problemas e novos requisitos. Foi-

se capaz de confirmar problemas de usabilidade 

encontrados pela análise SA e definir a sua gravidade 

através da avaliação de usabilidade. Conclui-se que o 

aumento da quantidade e qualidade dos resultados 

pode conduzir a uma redução do número de iterações 

necessárias nas fases iniciais de um processo de 

desenvolvimento de software iterativo. O método 

proposto foi testado e é válido sob as restrições dadas 

através do aplicativo Shake YourMac(SYM), uma 

aplicação simples com baixa complexidade, com uma 

arquitetura de software fácil e compreensível. Este 

exemplo permitiu mostrar como a análise SA e a 

avaliação de usabilidade podem ser alinhadas. Em 

outros projetos que já aplicam o método proposto 

para aplicações móveis maiores e mais complexos, 

onde os primeiros resultados já mostram que tanto a 

análise SA e UE tornar-se mais demorado e difícil: a 

na fase de análise 3 tem que considerar mais decisões 

e mais interdependências entre eles. Além disso, a UE 

se torna mais complexa através do aumento do 

número de funcionalidades disponíveis e, portanto, 

através de tarefas mais complexas. Com o aumento da 



 

complexidade das aplicações, a seleção de tarefas 

para os cenários de análise UE e SA tornar-se mais 

vital para aplicar com sucesso o método. A 

combinação da análise SA e a UE permite uma 

melhor seleção de cenários porque pode-se priorizá-

los dependendo de quais problemas são graves a 

partir de uma facilidade de uso e/ou arquitetura de 

software. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, no método SATURN não é informada a 

quantidade de participantes. Na avaliação de 

usabilidade foram utilizados 12 usuários. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Selem Charfi, Abdelwaheb Trabelsi, Houcine Ezzedine, and Christophe Kolski, 

2012). Graphical controls based environment for user interface evaluation 
Descrição da tecnologia No primeiro módulo se configura o modelo 

referencial. Este modelo contém uma descrição das 

tarefas necessárias a serem executadas pelos usuários 

durante a fase de teste. A tarefa é expressa através de 

suas sub-tarefas na notação CTT. As árvores de 

tarefas são especificadas pelo avaliador (apoiada se 

necessários pelo designer UI). Estas sequencias são 

determinadas pelo designer UI. As tarefas 

elementares são associadas ao modelo referencial 

(expresso através de notação CTT). O segundo 

módulo se captura as ações elementares executadas 

pelo usuário. Esta captura é feita pelo recebimento de 

informação da avaliação proposta baseada em 

controles. Uma vez que os usuários terminam a 

execução das tarefas, este módulo guarda a sequência 

de ações elementares em arquivo XML. A sequência 

de interação é realizada separadamente por cada 

tarefa. O terceiro módulo é o módulo central EI. Ele 

garante a comparação entre os modelos de objetos 

referencial e avaliado. Esta comparação foca na 

detecção objetiva, útil e ações errôneas. Além disso, 

ele detecta problemas de usabilidade. O confronto é 

baseado em Autômato de Estado Finito. Eles 

permitem modelagem de várias sub-tarefas 

alternativas. O modelo CTT é convertido em 

autômatos. Então, o modelo de confronto inspeciona 

as sequencias de ações elementares para detectar 

inconsistências e a ações que são repetidas, sem uso, 

erradas ou perdidas O quarto módulo gera estatística 

para simplificar o processo de avaliação e minimizar 

a análise do avaliador e a sua interpretação. Estas 

estatísticas compreendem a taxa de execução de 

tarefas, a média de execução de tarefas e sub-tarefas e 

a comparação entre o objeto avaliado e os modelos 



 

referenciais através de um caminho gráfico com a 

legenda colorida. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção e Teste 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseado em guidelines ergonômicos 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Controle gráfico e Modelos de tarefas baseado no 

CTT 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, só pode ser utilizado pelo processo 

especificado 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

O que é proposto/usado na pesquisa? Processo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, mas não é dito o nome da ferramenta. 

 

(Maryam Tohidi, William Buxton, Ronald Baecker, Abigail Sellen, 2006). Getting 

the right design and the design right 
Descrição da tecnologia O artigo apresenta um estudo que investiga o impacto 

de avaliar simultaneamente três projetos comparando-

os com um teste de usabilidade realizado nas fases 

iniciais. O objetivo do estudo foi projetar e realizar 

um experimento simples, em que os participantes 

realizaram um teste de usabilidade em um protótipo 

em papel de uma interface. O estudo foi projetado 

entre os participantes: diferentes grupos de 

participantes viram um dos três protótipos de forma 

isolada ou foram apresentados aos três protótipos. O 

objetivo foi avaliar o impacto dessas diferentes 

condições na classificação dos usuários, número de 

comentários positivos e negativos, bem como o 

número de sugestões substanciais e superficiais para 

melhoria feita em resposta aos protótipos que viram. 

Todas as três interfaces foram projetadas pela mesma 

equipe. Além disso, os experimentadores tentaram 

assegurar que os três modelos alternativos foram 

consistentes em termos de fidelidade, funcionalidade 

e qualidade. 

Tipo de tecnologia Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  



 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de baixa fidelidade (em papel) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Empírica 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação; 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Para este estudo participaram 48 usuários (26 

mulheres e 22 homens). Houveram duas rodadas de 

testes piloto envolvendo doze participantes. Todas as 

três interfaces foram projetadas pela mesma equipe. 

Além disso, os experimentadores tentaram assegurar 

que os três modelos alternativos foram consistentes 

em termos de fidelidade, funcionalidade e qualidade. 

Cada sessão experimental começou com uma fase 

introdutória em que o experimentador informou ao 

participante sobre o estudo, as principais 

funcionalidades do sistema, e as imagens de 4 

sistemas comuns no mercado para garantir que o 

participante ficaria confortável com o modelo 

conceitual do sistema. Os participantes foram 

convidados a usar seus dedos para interagir com a 

interface 'touchsensitive' (s), e pensar em voz alta 

durante a execução das tarefas. Quatro tarefas foram 

escolhidas para testar as principais funcionalidades do 

sistema. Nos casos em que os participantes viam 

vários desenhos, eles realizaram o mesmo conjunto de 

tarefas em todos os protótipos, um protótipo de cada 

vez. Após a conclusão das tarefas, (isto é, depois de 

ver todas as três alternativas de design), cada 

participante preencheu um questionário para avaliar o 

design e usabilidade do protótipo(s) que tinham visto 

e participavam de um entrevista semi estruturada na 

qual expressaram seus gostos e desgostos do sistema, 

bem como sugestões para a melhoria do projeto. 

Neste ponto, os participantes podiam visualizar e 

voltar para cada um dos protótipos de papel que 

tinham visto. Os resultados sugerem que técnicas de 

baixo custo, tais como protótipos de papel permitem 

múltiplas alternativas a ser explorada além da fase 

inicial. Eles sugerem que isso pode nos permitir uma 

apreciação subjetiva mais barata nos projetos, bem 

como obter comentários mais críticos que ajudam a 

identificar problemas. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, de 48 participantes, 26 mulheres e 22 homens 

estudantes de graduação. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

De qualquer área 



 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Lu Liang, Xiaoling Deng, 2009) 

A Collaborative Task Modeling Approach Based on Extended GOMS  
Descrição da tecnologia O artigo apresenta um framework que realiza a 

avaliação de usabilidade de software colaborativo que 

se inicia no cenário. O cenário, normalmente usa um 

cenário de tarefa. E este cenário é amplamente 

utilizado na inspeção de usabilidade para coletar a 

especificação detalhada do conhecimento utilizado 

pelos avaliadores para ajudá-los a compreender os 

usuários e as circunstâncias do mundo real com suas 

tarefas. Normalmente, cada cenário é mapeado para 

cada tarefa em alto nível. O passo seguinte consiste 

em extrair o modelo do contexto de uso semi-

construído, a partir da descrição de um cenário. O 

contexto de uso tem múltiplos aspectos, 

relacionamento humano, alocação de 

responsabilidade, layout de objeto no espaço de 

trabalho, a estrutura da organização / grupo e assim 

por diante. O modelo de contexto terá mais influência 

sobre o modelo de análise de tarefas orientadas para a 

avaliação (nomeado CTSM) que também é construído 

a partir de cenários e será utilizado na fase inicial do 

ciclo de vida de software para ajudar avaliadores a 

simular facilmente uma situação de uso real. A 

inspeção de usabilidade cedo é iterativa e trabalha no 

protótipo não funcional para as descobertas dos 

problemas de usabilidade, e depois volta para 

modificar ou aperfeiçoar o protótipo. Além disso, a 

descoberta de problemas de usabilidade pode prever 

com o funciona o modo de colaboração em tarefas 

atuais, e ajudam a otimizar o fluxo de trabalho 

colaborativo. O modelo de simulação de tarefa 

cooperativa (CTSM - Cooperative Task Simulating 

Model) que baseia-se na extensão do GOMS (Goals, 

Operators, Methods e Selection rules), constrói um 

gráfico de roteamento de interação. 

Tipo de tecnologia Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, nas tecnologia GOMS. 

 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Humano-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo não funcional, gráfico de roteamento da 

interação 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizado para avaliar 

projeto de software colaborativo 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 



 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Framework 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, porém não informa seu nome. 

 

(Christopher James Ackad, Anthony Collins, Judy Kay, 2010) 

Switch: exploring the design of application and configuration switching at 

tabletops  
Descrição da tecnologia O artigo apresenta uma abordagem de design que 

possui cinco fases principais. Na Primeira Fase é 

identificado o conjunto de facilidades essenciais da 

computação em que se devem apoiar. Na Segunda 

Fase, identifica-se um conjunto de heurísticas de 

projeto. Estas heurísticas possuem um duplo papel: 

informar o processo de projeto; e mais tarde realizar a 

avaliação de cada projeto e compará-los. A Terceira 

Fase é a identificação de um conjunto de abordagens 

para a criação de cada um dos protótipos de baixa 

fidelidade. A quarta etapa é a realização de avaliações 

de usabilidade de baixo custo de cada projeto. Para 

isso, são utilizados os métodos Avaliação Heurística e 

Percurso Cognitivo. A Avaliação Heurística faz uso 

das heurísticas de projeto da Fase 2, esclarecendo as 

vantagens e desvantagens associadas a diferentes 

abordagens de design. O Percurso Cognitivo também 

é fundamental, pois proporciona uma avaliação da 

capacidade de aprendizado de cada abordagem de 

design. A quinta etapa é selecionar a abordagem mais 

promissora e, em seguida, para refinar o protótipo, a 

partir das informações obtidas na avaliação de 

usabilidade.  

Tipo de tecnologia Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de baixa fidelidade 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação;  

Qual é o resultado da pesquisa? Técnica e Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Na primeira fase os projetistas se reuniram em várias 

reuniões para decidir quais os tipos de 

funcionalidades, a função principal da aplicação, no 

que esta se diferenciaria de uma aplicação mobile e de 



 

uma aplicação desktop. Ao final desta primeira fase 

chegou-se ao final de quatro funcionalidades. Na 

segunda fase do processo de design, os projetistas 

identificaram 21 heurísticas de design. Eles 

utilizavam amplamente as Dez Heurísticas de 

Nielsen, porque elas lidam com a usabilidade em 

geral, e estas são aplicáveis à maioria das interfaces 

de usuário. Os projetistas também utilizam a técnica 

chamada Large Screen Information Exhibit heuristics, 

que é o conjunto mais relevante de heurísticas de 

projeto validados encontrado na literatura. Embora 

tabletops são muitas vezes pequenos displays em uma 

mesa, estas heurísticas são valiosas para este tipo de 

interfaces. Eles também utilizaram o conjunto de 

heurísticas com as heurísticas de Software Tabletop. 

Enquanto estas não foram validadas, eles são o único 

conjunto diretamente relevante para os tabletops. A 

Terceira Fase envolveu a criação de protótipos de 

diferentes abordagens, resultando em quatro projetos 

para o layout e elementos da interface. Cada um deles 

foi o resultado de um processo de design interativo, 

começando com protótipos de papel e outros 

protótipos de baixa fidelidade. Foram explorados dois 

tipos distintos de interfaces: três protótipos baseados 

em uma abordagem moded; e um que faz uso de um 

objeto especial. Para cada protótipo, criaram-se telas 

para três funções principais: iniciar uma aplicação, 

mudança de um conjunto de arquivos e aplicações de 

comutação. Na fase quatro, avaliações de usabilidade 

de baixo custo foram realizadas por quatro 

especialistas, todos eram designers de interface 

experientes. Todos tinham experiência prévia no 

design de aplicações tabletop. A Avaliação Heurística 

foi utilizada para avaliar cada protótipo da Terceira 

Fase de acordo com a heurística em um conjunto de 

três tarefas com as principais funções. O Percurso 

Cognitivo foi realizado com as mesmas tarefas. As 

avaliações apontavam para uma série de pontos fracos 

de cada protótipo. Para o protótipo, os principais 

problemas foram problemas de desordem, 

acessibilidade, a carga de memória e capacidade de 

aprendizado em reconhecer o papel dos elementos de 

controle. As principais falhas de design de menu 

relacionado a capacidade de aprendizado. O design do 

painel foi o melhor, com melhor capacidade de 

aprendizado de tudo, mas com alguns problemas de 

acessibilidade.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, oito participantes foram recrutados: um tutor de 

matemática, animador júnior, e estudantes 

universitários de Tecnologia da Informação, 

Engenharia Elétrica e Ciência.  

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de Computação 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 



 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Bonnie E. John, Len Bass, Elspeth Golden, Pia Stoll, 2009) 

A Responsibility-Based Pattern Language for Usability-Supporting 

Architectural Patterns 
Descrição da tecnologia O artigo apresenta uma abordagem para desenhar 

(drawing – rascunhar) e comunicar a ligação entre as 

questões de usabilidade e design da arquitetura de 

software. A abordagem utilizada nas fases iniciais do 

projeto de software é Usability-Supporting 

Architecture Patterns (USAPs). As USAPs é um 

padrão de arquitetura de software que fornece 

instruções sobre a forma de alcançar cenários 

específicos de usabilidade. Esses padrões são a um 

nível de responsabilidade de arquitetura de software. 

As USAPs incluem seis tipos de informações 

necessárias para utilizá-la. O artigo mostra estes tipos 

de exemplos através do USAP Cancelamento: (a) Um 

breve cenário que descreve a situação em que o 

USAP destina-se a resolver; (b) uma descrição das 

condições sob as quais o USAP é relevante; (c) a 

caracterização dos benefícios para o usuário 

aplicando o USAP; (d) a descrição do impacto de 

utilizar a solução proposta pelo USAP; (e) uma 

descrição independente da implementação da solução, 

ou seja, as responsabilidades do software; e, (f) Uma 

visão da solução proposta através de um diagrama de 

estilo da UML. Cada um dos USAPs é um padrão de 

responsabilidade e cada responsabilidade é um padrão 

de sugestão de implementação. No entanto, por surgir 

várias USAPs detalhadas e desenvolvidas por 

diferentes grupos, fez-se necessário criar uma 

linguagem padrão e uma ferramenta que auxiliasse 

nesse processo. Para isso, desenvolveu-se um 

protótipo. Como os designers parecem não considerar 

todas as responsabilidades em seus projetos, criou-se 

nesta ferramenta uma lista de verificação hierárquica 

e interativa, para que o arquiteto de software pudesse 

trabalhar. Um fluxo de trabalho foi criado para que o 

arquiteto pudesse ler a responsabilidade e, 

eventualmente, a sua razão e detalhes de 

implementação, então considerar se a arquitetura 

precisa ser mudada. Assim, esperava-se que o 

arquiteto possa se mover fluidamente entre diversos 

níveis de linguagem, ou seja, como ele avalia o 

projeto de arquitetura. O arquiteto irá ler e decidir 

sobre a aplicabilidade de cada responsabilidade. Além 

disso, eles podem ler os detalhes da implementação, o 

padrão de nível mais baixo e atribuir-lhes as porções 

de sua arquitetura global. Pensar sobre os detalhes de 

implementação pode fazer com que voltem para o 

nível de responsabilidade para reavaliar suas decisões. 

Os arquitetos de software por si só podem tomar 

decisões a partir do nível Fundamental USAP para 

baixo, mas USAPs do usuário final são priorizados 

pela equipe de partes interessadas que representam 

diferentes aspectos da empresa e definir requisitos.  

Tipo de tecnologia Inspeção e Modelagem Analítica 



 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de algum 

artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenários e Diagramas de estilo da UML 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não  

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O artigo apresenta um estudo de caso realizado com a 

ferramenta proposta pelos autores para padronizar a 

linguagem proposta para o USAPs. Os autores 

realizaram a avaliação do protótipo web para de uma 

ferramenta criada para auxiliar na parte de texto da 

USAPs. O protótipo pode ser aplicado a cada 

responsabilidade em quaisquer USAPs que o 

engenheiro escolhe para aplicar, e produz uma lista de 

afazeres de modificações arquitetônicas como uma 

saída.  

Dois arquitetos de software de um projeto do sistema 

de linha de produtos utilizaram a ferramenta após 

terem concluído um projeto preliminar arquitetura. 

Um arquiteto sênior tinha criado a maior parte do 

projeto preliminar. O segundo arquiteto tinha 

recentemente se juntado ao projeto, mas possuía uma 

sólida formação como arquiteto de software em uma 

empresa automobilística. Os dois arquitetos 

utilizaram a ferramenta do USAP em uma sessão que 

dura seis horas, interrompido por uma pausa de uma 

hora para almoço e duas quebras de quinze minutos 

para o café. Eles examinaram e discutiram uma 

responsabilidade, fizeram anotações conforme o caso, 

e decidiram quais as respostas a dar para cada 

responsabilidade. Nas seis horas de trabalho, eles 

completaram a consideração de todas as 

responsabilidades para cada um dos USAPs. Eles 

tiveram, em média, cerca de 12 minutos por 

responsabilidade. Em geral, os projetistas sentiram 

que a ferramenta para o USAP foi bastante útil. Além 

disso, foi realizada uma entrevista com cada arquiteto. 

A partir dos resultados, encontrou-se várias sugestões 

de melhorias, tais como a criação de uma to do list 

dentro da ferramenta.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 2 arquitetos de software (profissionais da ABB 

Corporate Research).  



 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa. 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não  

 

(Michael Quade, Grzegorz Lehmann, Marco Blumendorf, Dirk Roscher, Sahin 

Albayrak, 2011). Evaluating user interface adaptations at runtime by simulating 

user interaction  
Descrição da tecnologia O artigo descreve uma abordagem que combina 

modelos de interface do usuário em tempo de 

execução com modelos de usuário, a fim de 

selecionar as adaptações que se encaixam melhor com 

base nos resultados de uma avaliação automática. O 

processo de adaptação e avaliação compreende três 

etapas. Na primeira, o MASP (Multi-Access Service 

Platform) cria cópias dos atuais modelos de UI 

(modelo de tarefas, o modelo da UI abstrata e o 

modelo da UI concreta) e, em seguida, aplica 

diferentes adaptações para cada um. Depois, um 

processo AUE (Automated Usability Evaluation) 

simula a interação do usuário em cada versão 

adaptada da UI. Para este trabalho, as taxas de 

conclusão das tarefas são estimadas para cada versão 

adaptada UI da tarefa RecipeFinder. As taxas de 

conclusão são usadas mais tarde como uma medida 

para os critérios de eficácia. Por conseguinte, a 

adaptação com a melhor taxa de conclusão é aplicada 

e a interface do usuário resultante é entregue ao 

usuário em uma terceira etapa. A AUE começa com a 

seleção dos objetivos para a execução da simulação 

que influenciam diretamente as ações a serem 

realizadas pelo modelo de usuário. Assim, o AUE 

analisa o modelo de tarefa e determina todas as 

tarefas de interação de como eles devem ser 

conseguido pelo utilizador (modelo) para realizar a 

parte adaptada do IU. Cada tarefa interação resulta em 

uma submeta do objetivo global e é utilizado pelo 

modelo do usuário para conduzir a interação. No 

passo seguinte, a interação é iniciada com um 

processo de percepção simulada. Usando o modelo de 

saída CUI (Concrete UI), o modelo do usuário é 

capaz de perceber a informação dos elementos de 

interface do usuário, por exemplo, texto de rótulos e 

informações de layout de todos os elementos da 

interface gráfica. Da mesma forma, o modelo de 

usuário também é capaz de perceber possíveis 

interações com a interface do usuário a partir do 

modelo de entrada CUI. A informação recebida é 

utilizada no passo subsequente de processamento de 

informação, quando essa informação é comparada 

com o atual objetivo do modelo dos usuários. O 

modelo de processamento também segue a hipótese 

de máxima racionalidade e, portanto, as interações 



 

são escolhidas dependendo se ou não mover o 

processo de interação para a meta atual. Na última 

etapa, a execução interação é simulada, por exemplo, 

pressionando um botão específico. Nessa interação o 

caminho entre o modelo do usuário e do modelo de 

entrada CUI é realizada e ambos os modelos são 

atualizados. Para simular os atributos do usuário que 

afetam o processo de interação e, portanto, para gerar 

interações imperfeitas, faz-se uso de uma abordagem 

probabilística com base em regras. Estas regras são 

aplicadas em todas as três fases de interação: 

percepção, processamento de informações e execução 

da interação. A parte condicional destas regras 

descreve pontos de gatilho para as regras ao fogo, por 

exemplo, o usuário tem um tremor e há um pequeno 

botão na tela. A parte de consequências descreve os 

efeitos das condições no processo de interação 

simulado, por exemplo, reduzir a probabilidade de 

interação da execução por um valor específico. 

Depois de todas as regras serem aplicadas, as 

probabilidades de todas as interações de entrada da 

interface do usuário atual são calculadas de acordo 

com os efeitos das regras desencadeadas. Em uma 

etapa final, as probabilidades de todas as interações 

necessárias para cumprir a meta atual usuário nas 

versões de propostas de interface adaptadas para o 

usuário são combinadas para a taxa de conclusão da 

tarefa. Ao simular caminhos de interação 

semanticamente equivalentes em cada versão 

adaptada da UI, ou seja, a mesma tarefa, todas as 

taxas de conclusão da tarefa são comparadas e o 

melhor conjunto de adaptações é fornecido para o 

usuário. 

Tipo de tecnologia Simulação  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Humano-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelos (modelo de tarefas e modelo da UI abstrata) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser usada em 

desenvolvimento dirigido a modelos. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, CogTool 

 

 

 



 

(Kasper Hornbæk, Rune Thaarup Høegh, Michael Bach Pedersen, Jan Stage, 2007). 

Use case evaluation (UCE): a method for early usability evaluation in software 

development 
Descrição da tecnologia O artigo apresenta o método UCE (Use Case 

Evaluation) que foi proposto para avaliar a 

usabilidade através de casos de uso. A Avaliação de 

usabilidade com o método (UCE) é composto por três 

atividades gerais: (1) Inspeção de casos de uso, (2) 

Avaliação de casos de uso, e (3) Documentação da 

avaliação. A entrada para inspeção é um conjunto de 

casos de uso que descrevem a utilização do sistema 

em desenvolvimento e uma breve descrição do uso de 

contexto para o sistema. Recomenda-se a descrição 

completa de cada caso de uso. Com casos de uso 

totalmente elaborados, os avaliadores recebem as 

informações necessárias sobre cada caso de uso. O 

método UCE fornece um conjunto de diretrizes de 

usabilidade (baseadas nas Heurísticas de Nielsen). A 

primeira atividade do UCE tem a finalidade de 

identificar os casos de uso que possuem problemas de 

usabilidade. O objetivo é identificar problemas de 

usabilidade e convencer o avaliador de que um ou 

mais usuários em potencial irá perceber aquele 

problema. A atividade de inspeção é realizada por um 

ou mais avaliadores. Ela pode envolver duas etapas: 

Brainstorming e inspeção sistemática. Na primeira 

etapa, o avaliador lê os casos de uso, um por um, sem 

seguir qualquer procedimento sistemático. Na 

segunda etapa, o avaliador emprega um procedimento 

estruturado para inspeção de casos de uso. É apoiado 

com as diretrizes do método UCE. Os casos de uso 

são inspecionados, um por um. Para cada caso de uso, 

o avaliador tenta prever os problemas de usabilidade 

que um usuário irá encontrar durante a realização do 

caso de uso. Ao fazer isso, o avaliador emprega as 

diretrizes. O avaliador produz uma lista de problemas 

de usabilidade, se mais de um avaliador inspeciona a 

interface, as listas dos avaliadores são mescladas em 

uma lista conjunta. A segunda atividade avalia a 

qualidade dos casos de uso. Em contraste com a 

avaliação heurística de um sistema totalmente 

funcional, não é possível saber se informações 

suficientes para decidir se a diretriz é violada ou não. 

Nesses casos, a informação complementa pode 

precisar ser fornecida ou o avaliador pode 

simplesmente expressar por que algo não pode ser 

devidamente analisado. Assim, o resultado é uma 

avaliação de cada caso de uso, o que enfatiza o quão 

útil o caso de uso é para a inspeção. Na terceira 

atividade, os resultados são compilados em um 

produto de avaliação coerente que pode ser 

alimentado de volta para design de interação. O 

conteúdo principal da documentação é a lista de 

problemas de usabilidade.  

Tipo de tecnologia Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se na Avaliação heurística, na Notação de 

Dimensões Cognitivas e no Percurso Cognitivo. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 



 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico. 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Especificações de Casos de Uso 

 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só deve ser usada por especialistas 

em usabilidade 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação. 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Neste estudo, utilizaram-se quatro avaliadores 

experientes. Utilizou-se uma aplicação chamada 

HealthMonitor. Um conjunto de casos de uso foi 

descrito para a aplicação, onde possuíam, de 6 a 19 

passos nos fluxos principais. As avaliações foram 

realizadas individualmente. Os avaliadores receberam 

descrições de (a) o procedimento a ser seguido, 

incluindo uma instrução sobre como descrever 

problemas de usabilidade, (b) o método UCE, (c) os 

quatro casos de uso e uma explicação de como lê-los, 

e (d) uma explicação do contexto de uso geral da 

HealthMonitor, os usuários-alvo e objetivos básicos. 

Para documentar a avaliação, cada problema de 

usabilidade era para ser relatado, especificando o 

título e o local/locais no(s) casos de uso que ajudaram 

na identificação do problema. Cada problema também 

era classificado de acordo com o grau de severidade. 

O resultado desta avaliação foi comparado com um 

teste de usabilidade em que se utilizou o Protocolo 

Think Aloud (TA). Neste teste, utilizaram-se seis 

participantes, utilizando os mesmos casos de uso. As 

sessões foram gravadas em vídeo. Após cada sessão, 

era realizada uma análise para encontrar os problemas 

de usabilidade. Como resultados, percebeu-se que 

alguns problemas de usabilidade foram encontrados 

pelo UCE, mas não pelo teste, e vice-versa. Percebeu-

se que cerca de dois terços dos problemas 

encontrados no TA, não foram percebidos pelo 

método UCE. Estes problemas referem ações 

imprevisíveis pelo usuário e questões que surgem a 

partir de soluções de design em um nível mais 

detalhado do que os casos de uso.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, de 4 especialistas  

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de IHC 



 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Melody Y. Ivory, Marti A Hearst, 2001). The state of the art in automating 

usability evaluation of user interfaces  
Qual é o tipo de objetivo de pesquisa? Classificação e taxonomia (cria um framework ou 

classifica a pesquisa existente) 
Qual é o objetivo de pesquisa? O objetivo da pesquisa é apresentar uma extensa 

pesquisa de métodos de avaliação de usabilidade, 

organizados de acordo com uma nova taxonomia que 

enfatiza o papel da automação. A pesquisa analisa as 

técnicas existentes, identifica quais os aspectos de 

avaliação de usabilidade de automação são suscetíveis 

de serem usadas em pesquisas futuras, e sugere novas 

maneiras de estender as abordagens existentes para 

melhor apoiar a avaliação de usabilidade. 

Quais são os critérios de inclusão? O artigo apresenta o estado da arte sobre métodos que 

auxiliam a avaliar interface de forma automatizada. E, 

por conta disso, não seguiu uma metodologia 

sistemática.  

Qual o número de artigos incluídos? Os autores fizeram apenas uma pesquisa onde 

encontraram 75 métodos de avaliação de usabilidade 

que podem ser aplicados para interfaces WIMP 

(windows, icons, mouse  and pointer) e 57 métodos 

aplicados para interfaces Web. Destes 132 métodos, 

apenas 29 se aplicam tanto a interfaces Web e WIMP. 

Quais informações são extraídas dos 

artigos? 

Os autores investigavam as seguintes informações: 

1. Como era realizado o apoio na captura dos 

dados de aplicações WIMP e Web com teste 

automático de usabilidade, com métodos de 

inspeções automatizadas, com métodos de 

investigação automatizados, com métodos de 

simulação automática:  

2. Como é apoiado na análise os testes 

automáticos de usabilidade, métodos de 

inspeções automatizadas, métodos de 

investigação automatizados, métodos de 

simulação automática. 

Qual o tipo de análise realizada? Meta estudos; Análise temática; Resumo de narrativa. 

Tecnologias encontradas na fase inicial O artigo não realiza uma classificação sobre quais 

métodos podem ser utilizados nas fases iniciais. 

Abaixo segue a lista de métodos 

 Teste:  Thinking-Aloud Protocol, Question-

Asking Protocol, Shadowing Method, 

Coaching Method, Teaching Method, 

Codiscovery Learning, Performance 

Measurement, Log File Analysis,  

Retrospective Testing,  Remote Testing; 

 Inspeção: Guideline Review,  Cognitive 

Walkthrough, Pluralistic Walkthrough, 

Heuristic Evaluation, Perspective-Based 

Inspection,  Feature Inspection, Formal 

Usability Inspection,  Consistency 

Inspection,  Standards Inspection, 

 Investigação:  Contextual Inquiry, Field 

Observation, Focus Groups, Interviews, 



 

Surveys, Questionnaires, Self-Reporting 

Logs, Screen Snapshots, User Feedback, 

Analytical Modeling, GOMS Analysis, 

UIDE Analysis, Cognitive Task Analysis, 

Task-Environment Analysis, Knowledge 

Analysis, Design Analysis, Programmable 

User Models. 

 Simulação: Information Proc. Modeling,  

Petri Net Modeling, Genetic Algorithm 

Modeling 

Descreva a análise realizada O artigo fornece uma visão geral da avaliação de 

usabilidade realizada de forma automatizada. O artigo 

ainda apresenta uma extensa pesquisa sobre o uso da 

automação em WIMP e avaliação de interface Web, 

afirmando que a automação é usada em apenas 33% 

dos métodos encontrados. De todos os métodos 

pesquisados, apenas 29% estão isentos de exigências 

de uso formal ou informal da interface. Todas as 

abordagens que não exigem o uso formal ou informal 

interface, com exceção da guideline review, são 

baseados em modelagem analítica ou simulação. 

 

(Lenja Sorokin, Francisco Montero, Christian Märtin, 2007)  

Flex RIA development and usability evaluation  
Descrição da tecnologia O artigo apresenta um framework que combina a 

avaliação automática de usabilidade baseada nas 

métricas padronizadas e uma abordagem orientada a 

desenvolvimento, que permite apoiar a comparação 

de diferentes versões de interfaces concretas dos 

usuários e também Flex RIAs. Isto integra pré-

requisitos que é utilizada para a medição das métricas 

baseadas em tarefas em um ambiente 

desenvolvimento dirigido a modelos usando um 

conjunto de quatro camadas e transformações 

apropriadas: Modelo de tarefas, Modelo de Interface 

Abstrata do Usuário, Modelos de Interface Concreta 

do Usuário e um tipo específico de RIA. 

Com o modelo de tarefas é mostrado as diferentes 

versões das interfaces concretas dos usuários, estas 

versões são geradas através do modelo de tarefas 

CTT. A partir dos modelos de tarefas, as interfaces 

abstratas dos usuários são criadas automaticamente 

utilizando o IdeaXML, na qual cria um arquivo 

UsiXML. E a seguir as estas interfaces são 

convertidas sem automaticamente em diferentes 

interfaces concretas dos usuários que podem ser 

utilizadas em um arquivo no formato swf (aplicação 

em Flash). Em outra parte do framework são 

mostradas como as avaliações de usabilidade são 

realizadas nas camadas. Igualmente como ocorre no 

desenvolvimento baseado em modelos de tarefas, a 

avaliação usa métricas baseadas em tarefas. Para isso, 

foram identificadas algumas regras que definem a 

completude e o tempo da tarefa. Em uma das camadas 

das interfaces concretas dos usuários foi desenvolvida 

as classes ActionScript, que implementa estas regras e 

permite gravar os tempos e as ações dos usuários. 

Enquanto o usuário interage com uma das aplicações 

em flash, a classe ActonScript produzirá os arquivos 



 

de logs. Estes arquivos serão analisados para avaliar a 

usabilidade das versões alternativas das interfaces dos 

usuários. Estas métricas são baseadas em padrões 

internacionais (ISO 9241-11 e ISO 9126-4). As 

métricas são:  tempo de completude da tarefa, 

frequência de erros, número de cliques no mouse, 

número de erros, frequência de reuso, dentre outras. 

Tipo de tecnologia Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, com base em métricas de avaliação padronizadas 

baseadas em tarefas. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico.  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo em flash  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser usada no processo 

definido no framework e no contexto de aplicações 

RIA 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

Qual é o resultado da pesquisa? Framework 

 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, a ferramenta IdeaXML 

 

(Alexandros Paramythis, Stephan Weibelzahl, Judith Masthoff, 2010) 

Layered evaluation of interactive adaptive systems: framework and formative 

methods  
Descrição da tecnologia O artigo apresenta um framework que pode ser usado 

para orientar a avaliação de "camadas" de sistemas 

adaptativos, e um conjunto de métodos formativos 

que têm sido adaptados ou especialmente 

desenvolvidos para a avaliação da adaptabilidade.  Os 

métodos apresentados estão relacionados com as 

camadas do framework e os estágios do ciclo de vida 

de desenvolvimento de sistemas interativos. Este 

framework possui um modelo que possui as seguintes 

fases:  

(a) Coleção de dados de entrada refere-se ao conjunto 

de dados de interação do usuário, juntamente com 

quaisquer outros dados disponíveis (como, por 

exemplo, através de sensores não interativos), 

relacionados com o contexto de interação. Os critérios 

de avaliação que podem ser utilizados é a Precisão, a 

latência e a taxa de amostragem. As técnicas que 

podem ser utilizadas são os Data Mining, Play with 

Layer; Simulated Users; Cross-Validation. 

(b) A interpretação dos dados coletados é o passo no 

qual os dados de entrada previamente coletados 

adquirem sentido para o sistema. Os critérios de 

avaliação que podem ser utilizados é a Validade das 

interpretações, a previsibilidade e a scrutability. As 



 

técnicas que podem ser utilizadas são Data Mining, 

Avaliação Heurística, Play with Layer, Simulated 

Users, Cross Validation. 

(c) Modelagem do estado atual do "mundo" refere-se 

a derivação de novos conhecimentos sobre o usuário, 

o contexto de interação, etc., bem como a introdução 

posterior de que o conhecimento nos modelos 

"dinâmicos". Os critérios de avaliação primários que 

podem ser utilizados são a validade de interpretações 

ou inferências, scrutability, a previsibilidade e os 

critérios de avaliação secundários são a Concisão, a 

integralidade, a precisão, sensibilidade. As técnicas 

que podem ser utilizadas são Focus Group, User-as-

Wizard, Data Mining, Avaliação Heurística, Play with 

Layer, Simulated Users e o Cross-Validation. 

(d) Decisão sobre a adaptação é a etapa em que é 

decidido sobre a necessidade, bem como o tipo 

necessário de adaptações dado um determinado 

estado do "mundo", tal como expresso nos diferentes 

modelos mantidos pela o sistema. Os critérios de 

avaliação que podem ser utilizados é a Necessidade 

de adaptação, adequação da adaptação, aceitação 

subjetiva de adaptação, a previsibilidade, scrutability 

e a amplitude de experiência. As técnicas que podem 

ser utilizadas é a Focus Group, User-as-Wizard, 

Avaliação Heurística, Cognitive Walkthrough, 

Simulated Users, Play with Layer e User Test. 

(e) Finalmente, a aplicação (ou instanciação) adaptada 

que se refere à introdução efetiva de adaptações no 

sistema de interação do usuário com base em decisões 

relacionadas. Argumenta-se que cada uma dessas 

camadas de adaptação precisa ser avaliada de forma 

explícita, embora nem todas as camadas possa ser 

"isolada" e avaliada separadamente em todos os 

sistemas. Os critérios de avaliação que podem ser 

utilizados são os Critérios de usabilidade, 

pontualidade, discrição, controlabilidade, de aceitação 

pelo usuário, a previsibilidade e a amplitude de 

experiência. As técnicas que podem ser utilizadas é a 

Focus Group, User-as-Wizard, Avaliação Heurística, 

Cognitive Walkthrough, User Test, Play with Layer. 

O framework ainda permite que seja feita uma 

Avaliação da Adaptação como um todo, na qual se 

pode avaliar a teoria de adaptação geral, tanto 

formativa ou somativa. Os critérios de avaliação 

podem ser específicos para os objetivos do sistema ou 

a teoria subjacente que podem ser utilizados. As 

técnicas que podem ser utilizadas é a Avaliação 

Heurística, Cognitive Walkthrough, User Test, Play 

with Layer. 

E para avaliar todas as camadas adaptada deste tipo 

de sistema é necessário ter os seguintes critérios 

Privacidade, transparência, controlabilidade com os 

seguintes métodos Focus Group, Cognitive 

Walkthrough, Avaliação Heurística, Test com o 

usuário. 

Os métodos que podem ser utilizadas nas fases inicias 

(especificação, design e implementação) do 

desenvolvimento deste tipo de aplicação são: (a) 

especificação - grupos focais, user-as-wizard 



 

(contextual design – é um método etnográfico e o 

Wizard-of-Oz), e mineração de dados, no entanto, 

quais destes métodos é mais adequado depende da 

natureza da camada e a disponibilidade de dados; (b) 

design – focus  group e a avaliação heurística; (c) 

implementação – não foi considerado, pois utilizar 

algum método é necessário que já exista um protótipo 

funcional. 

Tipo de tecnologia Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Avaliação Heurística  e Walkthrough Cognitivo 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo (Mockup) (Avaliação Heurística), Personas 

e Cenário (Walkthrough Cognitivo) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada para o contexto 

de sistemas adaptativos. Avaliação Heurística  e 

Walkthrough Cognitivo são genéricas 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Solução 

Qual é o resultado da pesquisa? Framework 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Adrian Fernandez, Silvia Abrahão, Emilio Insfran, 2011). A web usability 

evaluation process for model-driven web development 
Descrição da tecnologia O Processo de Avaliação de Usabilidade da Web 

(WUEP) estende e adapta o processo de avaliação da 

qualidade proposto na ISO 25000 (SQuaRe) com o 

objetivo de integrar avaliações de usabilidade nos 

processos de desenvolvimento Web orientado a 

modelos. WUEP emprega um modelo de usabilidade 

da Web que se decompõe em sub-características de 

usabilidade e atributos mensuráveis. Medidas com 

uma definição genérica são associados a esses 

atributos, a fim de que possam ser operacionalizadas 

em diferentes níveis de abstração (por exemplo, 

interface do usuário abstrata) em qualquer processo 

de desenvolvimento Web orientado a modelos. O 

objetivo da aplicação de medidas foi reduzir a 

subjetividade inerente aos métodos de controlo 

existentes. Existem três papéis envolvidos no WUEP: 

projetista de avaliação, executor de avaliação, e 

desenvolvedor web. O projetista de avaliação realiza 

o estabelecimento de requisitos de avaliação (por 

exemplo, o escopo, a seleção de aplicações Web, 

seleção de atributos, seleção artefatos da Web), a 

especificação da avaliação (por exemplo, a 

operacionalização de medidas, níveis de classificação 

para as medidas), e o projeto da avaliação (por 

exemplo, número de avaliadores, o plano de 

avaliação). O executor de avaliação aplica o plano de 



 

avaliação projetado em fase de execução (cálculo de 

medidas, relatórios de problemas de usabilidade) e, 

finalmente, o desenvolvedor Web executa a análise de 

mudanças, a fim de corrigir os problemas de 

usabilidade detectados. 

Tipo de tecnologia Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se na norma ISO 25000 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Platform-Independent models (modelo de 

conteúdo/domínio, modelos navegacionais, modelo 

de interface do usuário abstrata) do MDWD  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser usada em model-driven 

Web development (MDWD). 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, a ferramenta Computer-Aided Web Engineering 

(CAWE) 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Um plano de avaliação foi definido pela seguinte 

equipe. No que diz respeito ao estabelecimento de 

requisitos de avaliação de estágio WUEP, o objetivo 

da avaliação foi realizar uma avaliação de usabilidade 

durante o desenvolvimento de um aplicativo Web. O 

tipo de aplicação Web foi uma Intranet que foi 

desenvolvido utilizando o método de OO-H apoiado 

pela ferramenta VisualWade (www.visualwade.com). 

O contexto em que o aplicativo da Web será usado é 

uma empresa de desenvolvimento de software, e há 

dois tipos de usuários: gerente de projeto e 

programadores. OO-H é um método MDWD que 

fornece a semântica e notação para o 

desenvolvimento de aplicações Web. Os modelos 

independentes de plataforma (PIMs) que representam 

as diferentes preocupações de um aplicativo Web são: 

um modelo de classe, um modelo de navegação, e um 

modelo de apresentação. O modelo de classe é 

baseada em UML e especifica os requisitos de 

conteúdo; o modelo de navegação é composto por um 

conjunto de Diagramas de acesso navegacional 

(NADs) que especificam os requisitos funcionais em 

termos de necessidades de navegação e ações dos 

usuários; e o modelo de apresentação é composta por 

um conjunto de Diagramas de apresentação abastrata 

(APDs), cuja versão inicial é obtida através da fusão 

dos antigos modelos, que são então refinados a fim de 

representar as propriedades visuais da interface do 

usuário final. Os modelos específicos da plataforma 

(PSMs) são incorporados em um compilador modelo, 



 

que obtém automaticamente o código-fonte (CM) a 

partir da aplicação Web, tomando todas as PIMs 

anteriores como entrada. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, gerente de projeto e programadores (quantidade 

não informada) 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Eelke Folmer, Jilles van Gurp, Jan Bosch, 2004) 

Software architecture analysis of usability  
Descrição da tecnologia Este artigo apresenta uma técnica de avaliação 

chamada SALUTA (Scenario based Architecture 

Level UsabiliTy Analysis). Esta técnica auxilia 

arquitetos de software no projeto de uma arquitetura 

de software que apoia a usabilidade. A técnica é 

composta de quatro etapas: 1. Criação de perfil de 

utilização, 2. Descrição fornecida para a usabilidade; 

3. Avaliação de cenários; 4. Interpretação dos 

resultados. Para o (1) deve-se realizar a identificação 

dos usuários (lista individual dos usuários para 

categorizar a qual grupo estes pertencem), das tarefas 

(instanciar as funcionalidades completas da aplicação 

em tarefas), identificar o contexto de uso (somente os 

mais representativos para o sistema, ou seja, os mais 

importantes), determinar os valores dos atributos 

(cada combinação válida de usuário, tarefa e contexto 

de utilização, os atributos de usabilidade são 

quantificados para expressar a usabilidade exigida do 

sistema) e a seleção do cenário e dos seus pesos 

(visando avaliar apenas os cenários mais 

representativos, por exemplo, se o objetivo é 

comparar duas arquiteturas diferentes, cenários 

podem ser selecionados se destacam as diferenças 

entre as arquiteturas). Com isso, esta etapa resulta em 

um conjunto de situações de uso que expressam de 

forma precisa a usabilidade requerida do sistema. É 

necessária uma cooperação entre o analista e a pessoa 

responsável pelos requisitos de usabilidade (como um 

engenheiro de usabilidade). O engenheiro de 

usabilidade pode preencher as informações que faltam 

nos requisitos de usabilidade, porque os requisitos de 

usabilidade são muitas vezes não explicitamente 

definidos. 

Em (2) as informações sobre a arquitetura de software 

são coletadas. A análise de usabilidade requer 

informações de arquitetura que permite que o analista 

determine o apoio os cenários de uso. Para apoiar este 

processo, dois tipos de técnicas são utilizadas: 

Análise baseada em padrões de usabilidade 



 

(verificada a presença desses padrões no projeto de 

arquitetura) e Análise baseada em propriedades de 

usabilidade (a arquitetura e as decisões de design que 

levam a essa arquitetura são analisados a partir dessas 

propriedades). A qualidade da avaliação depende 

muito da quantidade de evidências de padrões e 

suporte de propriedade que é extraído a partir da 

arquitetura. Algumas propriedades de usabilidade tais 

como a gestão de erro pode ser implementado usando 

padrões arquitetônicos, como desfazer, cancelar ou 

validação de dados. Além disso, a arquitetura de um 

sistema de software tem vários aspectos (tais como 

decisões de design) que não podem ser facilmente 

capturados ou expressos em um único modelo. 

Diferentes pontos de vista sobre o sistema podem ser 

necessários para o acesso de tais informações. 

Em (3) é feita a avaliação com o apoio de cada um 

dos cenários no perfil de utilização. Cada cenário é 

analisado através da qual os padrões de usabilidade e 

propriedades, que foram identificados no passo 

anterior, são afetados. Uma técnica que pode ser 

usada para identificar a usabilidade fornecida nos 

casos é a Usability Framework Approach (UFA). As 

relações definidas no framework são usadas para 

analisar como um padrão ou propriedade particular 

afeta um atributo específico de usabilidade. Por 

exemplo, se tiver sido identificado que um “desfazer” 

afeta um determinado cenário. Em seguida, são 

analisadas as relações entre o padrão de desfazer com 

usabilidade para determinar o apoio para esse cenário 

particular. Desfazer, neste caso, pode aumentar a 

viabilidade e eficiência.  

Por fim, em (4), após a avaliação do cenário, os 

resultados precisam ser interpretados para tirar 

conclusões relativas à arquitetura de software. Esta 

interpretação depende de dois fatores: o objetivo da 

análise e os requisitos de usabilidade. Com base na 

meta da análise, um determinado perfil de uso é 

selecionado. Se o objetivo da análise é comparar dois 

ou mais candidatos a arquiteturas de software, o 

suporte para um cenário de uso particular deve ser 

expresso em uma escala ordinal para indicar uma 

relação entre os diferentes candidatos. (Qual deles 

tem o melhor suporte?). Se a análise é 

suficientemente precisa os resultados podem ser 

quantificados, no entanto, mesmo sem quantificação a 

avaliação pode produzir resultados úteis. Se o 

objetivo é projetar uma arquitetura de forma iterativa, 

em seguida, se a arquitetura prova ter apoio suficiente 

para a usabilidade, o processo de design pode ser 

encerrado. Caso contrário, as transformações 

arquitetônicas precisam ser aplicadas para melhorar a 

usabilidade. As informações qualitativas como quais 

cenários são pouco apoiadas e quais as propriedades 

de usabilidade ou padrões não foram consideradas 

podem orientar o arquiteto na aplicação de 

transformações específicas. O framework pode então 

ser usado como uma fonte para criação e informativo 

melhoria do apoio da arquitetura de usabilidade. 

Tipo de tecnologia Inspeção   



 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Usability Framework Approach. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenário 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Técnica e Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Com a finalidade de validar a SALUTE, ela foi 

aplicada em três estudos de caso: eSuite, Compressor 

e Webplatform. O objetivo dos estudos de caso era 

duplo: primeiro a realizar uma análise de arquitetura 

de software da usabilidade em cada um dos três 

sistemas e recolher experiências; o segundo objetivo 

era obter uma melhor compreensão da relação entre 

usabilidade e arquitetura de software. O primeiro 

objetivo foi respondido através de um estudo 

comparativo utilizando teste com usuários que são 

realizados quando sistema já foi implementado. Os 

resultados foram utilizados para verificar se o perfil 

de uso criado corresponde ao uso real do sistema e se 

os resultados da avalição se encaixam no teste de 

usuário para os três casos. No artigo foi limitado 

apenas ao resultado do estudo de caso aplicado a 

Webplatform. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 11 usuários 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

 

 

 



 

(Fernando Molina, Ambrosio Toval, 2007). A generic approach to improve 

navigational model usability based upon requirements and metrics 
Descrição da tecnologia Este artigo propõe como considerar requisitos de 

usabilidade e acessibilidade durante a modelagem de 

WIS (Web Information Systems) com foco em 

modelos de navegação. A melhoria da qualidade dos 

modelos conceituais utilizados na modelagem WIS 

irá contribuir para a qualidade do WIS desenvolvido.  

Para isso propôs-se uma extensão do metamodelo de 

modelos de navegação que visam oferecer suporte 

para o levantamento de requisitos de usabilidade para 

esses modelos. Nesta extensão do metamodelo só é 

mostrado os nós e ligações, por duas razões. Em 

primeiro lugar, para que os leitores possam entender 

melhor a proposta e, por outro, para mostrar a 

generalidade da proposta, porque os nós e as ligações 

são apresentados em várias metodologias e a 

abordagem poderia ser integrada em qualquer um que 

inclui esses elementos. Essa abordagem estende os 

metamodelos de navegação com os seguintes 

elementos: (a) a adição de novos atributos e links para 

o elemento de navegação Node: esses atributos 

chamados maxDistance e MinDistance são utilizados 

para apoiar requisitos como o R2 (ver abaixo). Os 

links chamados previousNodes e laterNodes 

representam, para cada nó, uma lista de nós anteriores 

e posteriores que um usuário deve visitar. Estas listas 

podem estar vazias e elas são úteis para apoiar o tipo 

de requisitos apresentados na R7 e R8; (b) a adição de 

novos elementos: a entidade Nível e seus atributos 

são utilizados para apoiar os requisitos relacionados 

com a importância da funcionalidade e informações 

exibidas nos R1 a R4. Esta entidade representa o 

conceito de importância de um nó. O link entre 

NavigationNode e Nível permite que os modeladores 

rotulem cada nó com um nível de importância. Cada 

nível tem três atributos que definem a distância 

mínima e máxima entre os nós marcados com este 

grau de importância e o nó que representa o ponto de 

entrada para o WIS. Propôs-se também um conjunto 

de requisitos para ajudar os projetistas para 

determinar a qualidade dos modelos WIS. Estes 

requisitos podem ser classificados em dois grupos: os 

requisitos relacionados com o acesso às informações e 

relacionados com a conectividade entre nós. No 

primeiro, os modeladores podem dividir as 

informações e funcionalidades de um WIS em muitos 

níveis de importância, dependendo do objetivo 

principal do sistema. A proposta permitirá 

modeladores estabelecer diferentes níveis de 

importância para classificar as informações e 

funcionalidades de um WIS. Deste modo, cada nó no 

modelo pode ser marcado com um dos níveis de 

importância definidos e obtém-se a capacidade para 

suportar os seguintes requisitos: (R1) distância 

máxima / mínima a partir do ponto de entrada para a 

WIS para cada nível de importância - os modeladores 

podem estabelecer que os nós rotulados com um nível 

de importância não precisam de mais do que X 

cliques do ponto de entrada para o sistema e, da 



 

mesma forma, pelo menos Y cliques a partir deste 

ponto de entrada. Essas distâncias máximas e 

mínimas serão definidas por modeladores para cada 

nível de importância; (R2) A distância máxima / 

mínima do ponto de entrada do WIS para cada nó - 

embora um nó vá ser marcado com um nível de 

importância, é possível que um modelador pretenda 

marcar com uma distância máxima / mínima diferente 

do resto dos nós de nível, devido a sua informação ou 

funcionalidade que representa o nó. Além disso, pode 

ser que os modeladores não queiram usar o nível de 

conceito da importância, mas queira estabelecer 

requisitos de distância para nós individuais de seus 

modelos; (R3) Distâncias entre os nós – em WIS, se 

dois nós representam a informação ou 

funcionalidades relacionadas entre si, os modeladores 

provavelmente desejarão que eles estejam perto do 

sistema. A capacidade para expressar a distância 

máxima entre um nó e outro relacionado pode ser útil 

para modeladores; (R4) Distâncias médias - modelos 

de navegação podem ser analisados para obter as 

distâncias médias entre os nós de cada nível e o nó 

que representa o ponto de entrada. Desta forma 

obtém-se uma medida para cada nível, que pode 

servir para detectar deficiências na concepção de 

navegação, por exemplo, se a distância média para os 

nós de um nível é muito elevada. O segundo analisa 

os requisitos relacionados com a necessidade de 

interconexão entre os diferentes elementos do WIS. 

Alguns destes requisitos são: (R5) Conectividade 

direta entre os nós - é útil para expressar a exigência 

de que dois nós deve ser diretamente ligado. O 

sistema pode verificar que existe uma ligação entre os 

nós para todos os nós desejados pelo modelador; (R6) 

Conectividade entre nós - outros requisitos serão 

relacionados para garantir que os usuários podem 

chegar a outro nó de um nó que representa uma 

informação ou serviço; (R7) Obrigação de passar 

antes por um nó - alguns requisitos do WIS poderiam 

estabelecer restrições sobre a ordem em que as tarefas 

são realizadas. Essa proposta permite que 

modeladores definam, para cada nó, um conjunto de 

nós que devem estar previamente visitados durante a 

navegação através do sistema; (R8) Obrigação de 

depois da travessia de um nó - a mesma forma como 

na propriedade anterior, o modelador pode estabelecer 

que, se o usuário realiza uma tarefa (ou seja, visitar 

um nó), em seguida, ele deve realizar outro conjunto 

de tarefas (isto é, para visitar um conjunto de nós) 

antes da tarefa geral para ser considerado como 

terminado. 

Uma ferramenta para apoiar esta abordagem também 

foi proposta, esta permitirá que os modeladores 

avaliem e melhorem a qualidade de seus modelos de 

navegação de uma forma confortável. Esta ferramenta 

apoia a especificação dos requisitos e permite a 

verificação destes requisitos sobre os modelos de 

navegação. É importante ressaltar que o objetivo não 

é criar uma ferramenta isolada para avaliação de 

usabilidade, mas uma ferramenta que será integrada 



 

nas ferramentas CASE utilizada para metodologias de 

desenvolvimento de WIS. Em geral, a ferramenta 

pode carregar modelos representados no formato 

padrão XMI e oferece uma lista de requisitos de 

usabilidade e provas de verificação que podem ser 

executadas sobre os modelos para verificar o 

cumprimento destes requisitos e determinar a 

qualidade dos modelos de navegação. Quando a 

ferramenta executa essas provas, informações sobre o 

cumprimento dos requisitos previamente definidos é 

mostrado, que podem ser utilizados pelos 

modeladores para melhorar seus modelos. 

Tipo de tecnologia Modelagem analítica  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de algum 

artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo navegacionais 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é utilizada em modelos navegacionais 

de WIS (Web Information Systems)  

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

 

Qual é o resultado da pesquisa? Abordagem e Ferramenta. 

 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, por razões de espaço no artigo, a ferramenta não 

é apresentada. 

 

(Shah Rukh Humayoun, Yael Dubinsky, Tiziana Catarci, 2011)  

A three-fold integration framework to incorporate user-centered design into 

agile software development  
Descrição da tecnologia O artigo apresenta um framework que incorpora a 

filosofia de design centrado no usuário (DCU) no 

desenvolvimento ágil de software através de uma 

abordagem de integração das três vertentes: (a) no 

nível do ciclo de vida do processo de seleção e 

aplicação de métodos e técnicas apropriadas DCU nos 

lugares certos e nos momentos certos; (b) no nível de 

iteração para a integração de conceitos DCU, funções 

e atividades durante cada iteração do planejamento do 

desenvolvimento ágil; e (c) no nível de 

desenvolvimento do ambiente para o gerenciamento e 

automatização de conjuntos de atividades do DCU, 

através do apoio de ferramentas automatizadas. Em 

(a) distinguiu-se os diferentes tipos de métodos UCD 

em dois grupos, de elicitação e avaliação, com base 

tanto na forma como os métodos executam quanto no 

seu impacto sobre o desenvolvimento de projetos de 

software. Os métodos de elicitação são usados para 



 

buscar requisitos e design do projeto de software. 

Normalmente, os usuários finais ou especialistas de 

DCU estão envolvidos durante as fases iniciais do 

ciclo de vida de desenvolvimento. Sugere-se o uso 

destes em atividades iniciais de iterações de 

desenvolvimento ágil para dar mais atenção para 

elicitar requisitos e design. Entre os diferentes 

métodos de elicitação, aqueles que levam menos 

tempo, esforços e dão feedbacks mais altos, os 

métodos de focus groups e card sort são mais 

adequados, pois eles se encaixam perfeitamente no 

desenvolvimento ágil. Os métodos de avaliação 

envolvem usuários finais, especialistas de DCU e 

ferramentas automatizadas e são utilizados para 

avaliar o desenvolvimento dos produtos através de 

problemas de usabilidade. O framework fornece um 

conjunto de atributos para a seleção de métodos de 

levantamento e avaliação adequados para aplicar 

durante as atividades de desenvolvimento de iteração 

ágeis, são eles: automação, eficácia, dinamicidade, 

custo do tempo, custo do esforço, fácil de aprender, 

resultado da precisão e cobertura. Com base nas 

recomendações acima, sugeriu-se um ciclo de vida de 

quatro atividades de DCU para envolver a filosofia 

DCU ao lado da iteração de desenvolvimento ágil. As 

atividades ágeis são feitas por cada tarefa ou história 

de usuário ou desenvolvimento. Às vezes, uma 

atividade de DCU sobrepõe um ou mais atividades 

ágeis. As atividades são descritas abaixo.  

Fase 1 (Envolvimento do DCU): A equipe de 

software envolve os usuários finais e especialistas de 

UCD, principalmente através do uso de métodos de 

levantamento durante o trabalho sobre os requisitos, 

design e protótipos iniciais. 

Fase 2 (Design-Artefatos de Avaliação): O design e 

os protótipos são então rapidamente avaliados por 

meio de métodos de avaliação realizados por 

especialistas (ou seja, analistas de sistemas, 

avaliadores de usabilidade, designers de interface do 

usuário) e, por vezes, por um pequeno grupo de 

usuários finais. Os resultados desta fase se torna 

entrada para a terceira fase. 

Fase 3 (Melhoria Projeto): A equipe de software 

corrige e melhora o design de acordo com o feedback 

e executa implementação dos módulos de destino. 

Fase 4 (Avaliação detalhada): Os módulos 

desenvolvidos são avaliados criteriosamente pelos 

usuários finais e / ou por especialista, normalmente 

através de métodos de avaliação rígidos ou com 

ferramentas automatizadas. Os resultados, 

comentários e sugestões vão servir como entrada de 

melhorias no projeto e para a implementação de 

desenvolvimento de produtos nas próximas iterações. 

Em (b) o nível de integração ajuda a alinhar conceitos 

de DCU, funções e atividades no âmbito das 

atividades de desenvolvimento de iteração para o 

benefício máximo. O framework sugere que as tarefas 

de DCU existem para além das tarefas de 

desenvolvimento em cada planejamento de iteração. 

Os resultados destas tarefas são apresentados nas 



 

próximas interação.  

Em (c) um dos desafios desta integração é 

automatizar a gestão das atividades de DCU durante o 

desenvolvimento. Quando se analisa as práticas de 

design de software atuais, identifica-se a falta de 

gestão de DCU, que os autores definiram como a 

capacidade de orientar e controlar as atividades de 

DCU dentro do ambiente de desenvolvimento do 

projeto. Definindo experimentos de avaliação e 

executando-os dentro do IDE, equipe a equipe de 

software com o mecanismo para monitorar e controlar 

um processo de avaliação contínua, intimamente 

ligado com o processo de desenvolvimento, 

recebendo assim o feedback do usuário em curso, 

continuando o desenvolvimento. 

Foram desenvolvidas duas ferramentas que 

automatizam e gerenciam usuário e avaliação de 

usabilidade a nível IDE para fornecer realização de 

integração de desenvolvimento de nível de ambiente: 

(a) UEMan (User Evaluation Manager) é um plug-in 

do Eclipse que suporta a automação e gestão das 

atividades de UCD como parte do Eclipse IDE. 

UEMan inclui uma biblioteca Java de aspectos de 

avaliação que permite que desenvolvedores de 

software integrem as medidas automáticas como parte 

do projeto de desenvolvimento. Em poucas palavras, 

UEMan consistirá em quatro fases que ocorrem de 

forma iterativa: definição da avaliação, execução da 

avaliação, análise da avaliação e feedback para o 

desenvolvimento; (b) TaMUlator (Task Model-based 

Usability Evaluator) é uma ferramenta baseada em 

Java que fornece um conjunto de APIs e interfaces 

para gerenciamento e automação de avaliação de 

usabilidade baseado no modelo de tarefas ao nível do 

IDE. TaMUlator permite que a equipe de 

desenvolvimento marcar tarefas e variáveis de 

interesse ao nível do código a ser usado em modelos 

de tarefas.  

Tipo de tecnologia Teste e Inspeção.  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, métodos de DCU cujo foco é avaliar e elicitar os 

requisitos 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

IHC 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de baixa fidelidade (papel) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada dentro de um 

design centrado no usuário 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

Qual é o resultado da pesquisa? Framework 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, duas ferramentas automatizadas e-UEMan e 



 

aMUlator, que proporcionam a realização da 

integração no nível de desenvolvimento do ambiente. 

Não é descrita se é paga ou gratuita. 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O artigo apresenta dois estudos de caso em que 

equipes de desenvolvimento na academia trabalharam 

com abordagem ágil para o desenvolvimento de seus 

projetos de software ao aplicar a abordagem de gestão 

de DCU a nível IDE. 

No primeiro estudo de caso, seis equipes de 

desenvolvimento desenvolveram um aplicativo, 

chamado FTSp (Follow the Sun plug-in), para apoiar 

a sincronização entre equipes distribuídas que não 

têm qualquer comunicação síncrona entre eles devido 

a grandes diferenças de fuso horário. As equipes de 

desenvolvimento (cada um desenvolveu sua versão do 

mesmo aplicativo) realizou a avaliação (por outras 

equipes de desenvolvimento) do aplicativo 

desenvolvido usando UEMan por definir e executar o 

experimento de avaliação heurística e um 

experimento baseado no aspecto de logs. Um total de 

doze experimentos foram conduzidos para avaliar 

FTSp. Diferentes equipes fizeram comentários sobre a 

contribuição do processo de avaliação usando 

UEMan. Entre outras observações, equipes 

mencionou a boa colaboração entre a equipe e os 

participantes, o benefício de reconhecer as novas 

questões levantadas que não tinha sido visto antes, e a 

capacidade de UEMan para automatizar o resumo dos 

resultados, permitindo-lhes identificar e definir 

problemas significativos tarefas de desenvolvimento 

em conformidade.  

No segundo estudo de caso, seis equipes de 

desenvolvimento de software tinham desenvolvido 

seu projeto através de uma abordagem de 

desenvolvimento ágil durante o uso TaMUlator para 

avaliar o seu projeto desenvolvido. A avaliação de 

usabilidade do produto que está sendo desenvolvido 

foi implementado como parte deste projeto. A seguir 

estão as principais práticas que foram utilizadas: 1) 

atividades de design interativo que incluem ciclos de 

desenvolvimento que contenham tarefas de 

desenvolvimento que foram derivadas de avaliação de 

usabilidade. 2) os detentores de função em objeto de 

avaliação de usabilidade e usando TaMUlator. 3) 

Medidas que foram tomadas pelos proprietários de 

função como parte do cumprimento de suas 

responsabilidades. Na primeira iteração de 

desenvolvimento, todas as equipes tiveram que 

desenvolver uma ferramenta com uma biblioteca Java 

para permitir escrever modelos de tarefas básicas de 

uma maneira formal. Baseado no trabalho das 

equipes, uma ferramenta foi selecionada (TaMUlator) 

e todas as equipes usado essa ferramenta durante duas 

iterações de avaliação. Na retrospectiva final, os 

membros da equipe foram convidados para avaliar o 

grau de sua satisfação entre 1 a 5 (muito satisfeito) 

com relação ao tema do projeto, metodologia do curso 

(ágil, gestão de tempo e detecção precoce de 

problemas, a ênfase no teste e usabilidade), 



 

ferramentas que foram utilizadas (Trac e Moodle). 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, tanto no primeiro quando no segundo estudo de 

caso participaram seis equipes de desenvolvimento, 

no entanto, não apresenta a quantidade de 

participantes. Não apresenta o nível de escolaridade 

dos participantes. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Áreas de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não informada 

 

(Heike Winschiers, Jens Fendler, 2007) 

Assumptions considered harmful: the need to redefine usability  
Descrição da tecnologia O artigo propõe a incorporação de modelos de 

processo arbitrário da Engenharia de Software em um 

framework estendido, abrangendo a cultura 

subjacente em todos os momentos do processo. O 

framework proposto é chamado CCD (Culture-

Centric Design). Neste framework, é necessário que 

nas primeiras fases de contato com o cliente os 

critérios de qualidade do sistema devem ser 

negociados. Isto inclui a definição explícita de 

usabilidade no contexto que envolve a participação 

ativa dos usuários.  Algumas partes que compõem o 

framework são:  

(a) adaptação dos métodos de avaliação, onde na fase 

inicial do projeto, as métricas de qualidade devem ser 

explícitas para analisar o sistema e verificar as 

necessidades. Com base nas métricas definidas e 

critérios de avaliação, uma aculturação local dos 

métodos deverá ser feita. Mais uma vez, esta 

aculturação deve incorporar a entrada do usuário, bem 

como modelos culturais; 

(b) Plano de Avaliação: baseado nos métodos de 

avaliação identificados, um plano de avaliação é 

estabelecido, indicando os detalhes de implementação 

e os critérios de avaliação a serem aplicados durante a 

avaliação no processo de desenvolvimento; 

(c) Avaliação de Engenharia de Usabilidade: o 

processo completo da engenharia de usabilidade deve 

ser avaliado no prazo de gestão do projeto.  

O desenvolvimento ágil, Extreme Programming e 

prototipagem, parecem mais aplicável no âmbito do 

CCD, pois eles dão aos usuários uma visão mais 

profunda e, assim, permitem uma cooperação mais 

estreita ao longo do desenvolvimento. 

Tipo de tecnologia Não é informado no artigo os tipos de métodos de 

avaliação que podem ser utilizados no framework. 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

Ambas 



 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Não definido no artigo, pois depende do tipo de 

processo de desenvolvimento adotado e do tipo de 

avaliação que se deseja realizar. 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois visa realizar avaliações de 

usabilidade dentro de um contexto cultural específico 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Framework 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Jonna Häkkilä, Panu Korpipää, Sami Ronkainen, Urpo Tuomela, 2005) 

Interaction and end-user programming with a context-aware mobile application  
Descrição da tecnologia O artigo apresenta o design da interface e um teste de 

usabilidade realizada em um protótipo de papel de 

uma ferramenta que estava sendo desenvolvida para o 

contexto móvel, chamada Context Studio. Esta 

ferramenta permite que o usuário defina regras de 

contexto-ação. No design da interface da ferramenta, 

um dos principais objetivos foi o de fornecer a 

sensação de controle do usuário, que tem sido uma 

das preocupações de usabilidade com aplicações 

sensíveis ao contexto. Além disso, a visibilidade do 

status do sistema é um desafio de design, assim como 

o estado atual do contexto de dispositivo (e usuário) 

pode ser difícil de ser definido explicitamente. No 

artigo não são apresentados mais detalhes sobre este 

processo. Para realizar esta avaliação, utilizou-se um 

teste de usabilidade. A interface da ferramenta foi 

testada com duas iterações de protótipos de papel 

durante o processo de desenvolvimento, e melhorada 

conforme os resultados encontrados. 

Tipo de tecnologia Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas  

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de papel  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para contexto mobile. 

Qual é o tipo de pesquisa? Empírica 



 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Para a inspeção, duas iterações em protótipos de papel 

da interface do usuário foram inspecionadas durante o 

processo de desenvolvimento. Estas interfaces foram 

melhoradas conforme os resultados encontrados. 

Um teste com usuário foi realizado com protótipos de 

papel, logo no início do processo de desenvolvimento. 

Os usuários não tinham nenhuma experiência anterior 

de sistemas contextware, e nenhum estava envolvido 

com a indústria de telefonia móvel. Cada sessão de 

teste foi realizada em instalações controladas e durou 

cerca de 1,5-2 horas. Durante o teste, os usuários 

realizaram algumas tarefas na interface de usuário do 

protótipo de papel, de acordo com cenários de uso. Os 

resultados do teste foram usados para redesenhar a 

interface do usuário antes da aplicação de software. 

As principais alterações dizem respeito à geração de 

nome automático para as regras e a disposição de 

alguns elementos no layout de tela. Os resultados 

também afetaram a ordem dos elementos de ação e 

gatilho(s) 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 8 participantes (4 homens e 4 mulheres), com 

idades entre 20-39, de diferentes áreas de trabalho e 

estudo.  

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC 

 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não  

 

(Adrian Fernandez, Silvia Abrahão, Emilio Insfran, 2010) 

Towards to the Validation of a Usability Evaluation Method for Model-Driven 

Web Development 
Descrição da tecnologia O Processo de Avaliação de Usabilidade da Web 

(WUEP) estende e adapta o processo de avaliação da 

qualidade proposto na ISO 25000 (SQuaRe) com o 

objetivo de integrar avaliações de usabilidade nos 

processos de desenvolvimento Web orientado a 

modelos. WUEP emprega um modelo de usabilidade 

da Web que se decompõe em sub-características de 

usabilidade e atributos mensuráveis. Medidas com 

uma definição genérica são associados a esses 

atributos, a fim de que possam ser operacionalizadas 

em diferentes níveis de abstração (por exemplo, 

interface do usuário abstrata) em qualquer processo 

de desenvolvimento Web orientado a modelos. O 

objetivo da aplicação de medidas foi reduzir a 



 

subjetividade inerente aos métodos de controlo 

existentes. Existem três papéis envolvidos no WUEP: 

projetista de avaliação, executor de avaliação, e 

desenvolvedor web. O projetista de avaliação realiza 

o estabelecimento de requisitos de avaliação (por 

exemplo, o escopo, a seleção de aplicações Web, 

seleção de atributos, seleção artefatos da Web), a 

especificação da avaliação (por exemplo, a 

operacionalização de medidas, níveis de classificação 

para as medidas), e o projeto da avaliação (por 

exemplo, número de avaliadores, o plano de 

avaliação). O executor de avaliação aplica o plano de 

avaliação concebido em fase de execução (cálculo de 

medidas, relatórios de problemas de usabilidade) e, 

finalmente, o desenvolvedor Web executa a análise de 

mudanças, a fim de corrigir os problemas de 

usabilidade detectados. 

Tipo de tecnologia Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se na norma ISO 25000 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas  

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Platform-Independent models (modelo de 

conteúdo/domínio, modelos navegacionais, modelo 

de interface do usuário abstrata) do MDWD 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser usada em model-driven 

Web development (MDWD). 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não  

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Para o estudo, utilizou-se uma intranet de gestão de 

projetos Web em uma empresa. Duas diferentes 

funcionalidades, que são semelhantes em termos de 

complexidade, foram selecionadas para a composição 

dos objetos experimentais (O1 e O2). Cada objeto 

experimental contém três artefatos relacionados a 

uma funcionalidade: um modelo de navegação, um 

modelo abstrato de interface do usuário e uma 

interface do usuário final. Os métodos a serem 

avaliados foram WUEP e Avaliação Heurística (AH), 

e só as suas fases de execução foram considerados. 

Os participantes foram escolhidos por conveniência 

de um grupo de associados de pesquisa, sem 

experiência anterior na avaliação de usabilidade, do 

Departamento de Sistemas de Informação e 

Computação da Universidade Politécnica de 

Valência. Os resultados mostraram que a WUEP é 

mais eficaz e eficiente que a Avaliação Heurística que 

na detecção de problemas de usabilidade em artefatos 



 

obtidos a partir de um processo de desenvolvimento 

web orientado a modelos. Além disso, os avaliadores 

ficaram satisfeitos quando aplicaram WUEP, e 

acharam mais fácil de usar do que a Avaliação 

Heurística. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade  

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 12 estudantes de pós-graduação de Engenharia 

de Ciência da Computação da Universidade 

Politécnica de Valência. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim  

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não informado 

 

(Bonnie E. John, Len Bass, Elspeth Golden, Pia Stoll, 2009) 

Supporting Usability in Product Line Architectures 
Descrição da tecnologia O artigo apresenta uma abordagem para desenhar 

(drawing – rascunhar) e comunicar a ligação entre as 

questões de usabilidade e design da arquitetura de 

software. A abordagem utilizada nas fases iniciais do 

projeto de software é Usability-Supporting 

Architecture Patterns (USAPs). As USAPs é um 

padrão de arquitetura de software que fornece 

instruções sobre a forma de alcançar cenários 

específicos de usabilidade. Esses padrões são a um 

nível de responsabilidade de arquitetura de software. 

As USAPs incluem seis tipos de informações 

necessárias para utilizá-la. O artigo mostra estes tipos 

de exemplos através do USAP Cancelamento: (a) Um 

breve cenário que descreve a situação em que o 

USAP destina-se a resolver; (b) uma descrição das 

condições sob as quais o USAP é relevante; (c) a 

caracterização dos benefícios para o usuário 

aplicando o USAP; (d) a descrição do impacto de 

utilizar a solução proposta pelo USAP; (e) uma 

descrição independente da implementação da solução, 

ou seja, as responsabilidades do software; e, (f) Uma 

visão da solução proposta através de um diagrama de 

estilo da UML. Cada um dos USAPs é um padrão de 

responsabilidade e cada responsabilidade é um padrão 

de sugestão de implementação. No entanto, por surgir 

várias USAPs detalhadas e desenvolvidas por 

diferentes grupos, fez-se necessário criar uma 

linguagem padrão e uma ferramenta que auxiliasse 

nesse processo. Para isso, desenvolveu-se um 

protótipo. Como os designers parecem não considerar 

todas as responsabilidades em seus projetos, criou-se 

nesta ferramenta uma lista de verificação hierárquica 

e interativa, para que o arquiteto de software pudesse 

trabalhar. Um fluxo de trabalho foi criado para que o 

arquiteto pudesse ler a responsabilidade e, 

eventualmente, a sua razão e detalhes de 

implementação, então considerar se a arquitetura 



 

precisa ser mudada. Assim, esperava-se que o 

arquiteto pudesse se mover fluidamente entre diversos 

níveis de linguagem, ou seja, como ele avalia o 

projeto de arquitetura. O arquiteto irá ler e decidir 

sobre a aplicabilidade de cada responsabilidade. Além 

disso, Eles podem ler os detalhes da implementação, 

o padrão de nível mais baixo e atribuir-lhes as 

porções de sua arquitetura global. Pensar sobre os 

detalhes de implementação pode fazer com que 

voltem para o nível de responsabilidade para reavaliar 

suas decisões. Os arquitetos de software por si só 

pode tomar decisões a partir do nível Fundamental 

USAP para baixo, mas USAPs do usuário final são 

priorizados pela equipe de partes interessadas que 

representam diferentes aspectos da empresa e definir 

requisitos.  

Tipo de tecnologia Inspeção e Modelagem analítica  

 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de algum 

artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenários e Diagramas de Estilo da UML  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Abordagem e Ferramenta 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Para a abordagem foi proposta uma ferramenta web: 

A-PLUS Architect. No entanto, esta ferramenta não é 

gratuita, pois a mesma foi desenvolvida para atender 

as necessidades da empresa ABB Corporate 

Research. 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O artigo apresenta um estudo de caso realizado com a 

ferramenta proposta pelos autores para padronizar a 

linguagem proposta para o USAPs. Os autores 

realizaram a avaliação do protótipo web para de uma 

ferramenta criada para auxiliar na parte de texto da 

USAPs. O protótipo pode ser aplicado a cada 

responsabilidade em quaisquer USAPs que o 

engenheiro escolhe para aplicar, e produz uma lista de 

afazeres de modificações arquitetônicas como uma 

saída.  

Dois arquitetos de software de um projeto do sistema 

de linha de produtos utilizaram a ferramenta após 

terem concluído um projeto preliminar arquitetura. 

Um arquiteto sênior tinha criado a maior parte do 

projeto preliminar. O segundo arquiteto tinha 

recentemente se juntado ao projeto, mas possuía uma 



 

sólida formação como arquiteto de software em uma 

empresa automobilística. Os dois arquitetos 

utilizaram a ferramenta do USAP em uma sessão que 

dura seis horas, interrompido por uma pausa de uma 

hora para almoço e duas quebras de quinze minutos 

para o café. Eles examinaram e discutiram uma 

responsabilidade, fizeram anotações conforme o caso, 

e decidiram quais as respostas a dar para cada 

responsabilidade. Nas seis horas de trabalho, eles 

completaram a consideração de todas as 

responsabilidades para cada um dos USAPs. Eles 

tiveram, em média, cerca de 12 minutos por 

responsabilidade. Em geral, os projetistas sentiram 

que a ferramenta para o USAP foi bastante útil. Além 

disso, foi realizada uma entrevista com cada arquiteto. 

A partir dos resultados, encontrou-se várias sugestões 

de melhorias, tais como a criação de uma to-do list 

dentro da ferramenta.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso.  

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, o artigo conta com a participação de 2 arquitetos 

de software (profissionais da ABB Corporate 

Research).  

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não  

 

(Gerrit van der Veer, Martijn van Welie, 2000). Task based groupware design: 

putting theory into practice  
Descrição da tecnologia O artigo apresenta um framework conceitual que é 

utilizado para realizar avaliações de usabilidade nas 

fases iniciais do processo de desenvolvimento. De 

acordo com a abordagem dos autores, assim que um 

modelo de tarefa inicial da aplicação estiver 

disponível estes já podem ser avaliados, seja através 

de casos de uso ou cenários. Mais tarde, quando 

alguns esboços iniciais para o novo sistema são 

conhecidos, mockups e protótipos podem ser usados 

para uma avaliação inicial. Cada atividade de 

avaliação pode levar a outra iteração. Por exemplo, 

um modelo de tarefa pode revelar-se incompleto após 

um mockup ser avaliado em um cenário crítico. Nesse 

caso, os designers precisam voltar para o modelo de 

tarefas e repensar o seu modelo. Somente se uma 

parte do projeto é elaborada com mais detalhes, então 

pode-se começar os testes de usabilidade com um 

protótipo e com os usuários. Avaliação inicial pode 

ser feita através da inspeção em especificações do 

projeto ou através da realização de sessões em que 

são realizadas explicações passo a passo com 

designers e/ou usuários. Para a avaliação inicial, foi 

desenvolvido um framework de usabilidade, porém 

no artigo, este framework não é explicado em 



 

detalhes. 

O nível mais baixo e o intermediário do framework 

podem ser usados como "heurísticas" para melhorar 

um ou mais dos indicadores de uso. Por exemplo, a 

consistência pode ter um efeito positivo sobre o 

aprendizado e prevenção de erros podem reduzir os 

erros. Por outro lado, a elevada capacidade de 

adaptação pode ter um efeito negativo de 

memorização, enquanto que tem um efeito positivo de 

desempenho do tempo. 

Cada recurso pode ter um efeito positivo ou negativo 

sobre alguns dos indicadores. Os recursos precisam 

ser "usados com cuidado” e um designer deve tomar 

cuidado para não as aplicar automaticamente. A fim 

de encontrar os níveis ideais para todos os recursos, o 

designer tem que usar as três áreas do conhecimento 

(humanos, de design e de tarefas). Por exemplo, o 

conhecimento de design como diretrizes, deve incluir 

como as mudanças no uso dos meios afetar os 

indicadores de uso. 

Tipo de tecnologia Inspeção e teste   

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, a ISO 9241-11 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo, Mockup, Cenário e Caso de Uso 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é utilizada no contexto de 

desenvolvimento de aplicações Groupware. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de solução 

Qual é o resultado da pesquisa? Framework 

 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Natasha M. Costa Valentim, Káthia Marçal de Oliveira, Tayana Conte, 2012) 

Definindo uma Abordagem para Inspeção de Usabilidade em Modelos de Projeto 

por meio de Experimentação 
Descrição da tecnologia O conjunto de técnicas MIT são técnicas de leitura 

propostas para inspeção de usabilidade em modelos 

de projeto. Técnicas de leitura são um tipo específico 

de técnica de inspeção que contém uma série de 

passos para a análise individual de um produto de 

software, de forma a alcançar a compreensão 

necessária para uma tarefa específica. Estas têm como 

objetivo aumentar a eficácia das inspeções, 

fornecendo diretrizes que podem ser utilizadas pelos 

revisores para analisar um determinado artefato de 



 

software e identificar defeitos. Desta forma, as 

técnicas propostas possuem um conjunto de 

instruções que guiam o inspetor durante a avaliação 

de usabilidade. A MIT 1 leva em conta a avaliação de 

usabilidade em Casos de Uso. A MIT 2 considera a 

avaliação de usabilidade em mockups. A MIT 3 

avalia a usabilidade em diagramas de atividades. 

Tipo de tecnologia Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Avaliação Heurística (AH), Avaliação de Caso 

de Uso (UCE) 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo (Mockup), Diagrama da UML (diagrama de 

atividades) e Caso de Uso 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Técnica e Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O conjunto de técnicas MIT foram comparadas em 

estudo de viabilidade com a AH, considerando que 

esta foi a técnica utilizada como base para sua 

definição. Para realizar esta avaliação dois 

indicadores quantitativos foram definidos: eficácia 

(razão entre o número de defeitos detectados e o total 

de defeitos existentes) e eficiência (razão entre o 

número de defeitos detectados e o tempo gasto na 

inspeção).  

Os participantes foram divididos em dois grupos, de 

forma a distribuir igualmente os participantes com 

conhecimento alto e médio em usabilidade e 

desenvolvimento. Um dos grupos usou as técnicas 

MIT e o outro grupo usou a AH para a inspeção de 

usabilidade de um Caso de Uso, dois Mockups e um 

Diagrama de Atividades. 

Os resultados quantitativos obtidos mostram que: a 

MIT 1 apresentou uma eficiência de 11,35 defeitos 

por hora, e eficácia de 17%, já a AH mostrou uma 

eficiência de 8,62 defeitos por hora e eficácia de 11%. 

De acordo com esses resultados, é possível ter 

indícios de que o uso da MIT 1 como técnica de 

inspeção de usabilidade em casos de usos é viável 

para a detecção de defeitos. 

A MIT 2, mostrou uma eficiência de 13,78 defeitos 

por hora, e eficácia de 16%, enquanto a AH eficiência 

de 13,80 defeitos por hora e eficácia de 14%. Embora 

estes resultados demonstrem que a MIT 2 apoia a 

detecção de defeitos, eles também apontam que, para 

a versão atual, não há diferença entre o emprego da 



 

MIT e da AH.  

E por fim a MIT 3 apresentou uma eficiência de 12,32 

defeitos por hora, e eficácia de 29% e a AH mostrou 

eficiência de 7,64 defeitos por hora e eficácia de 21%.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 15 alunos da disciplina Modelagem e Projeto de 

Sistemas (MPS) do 5° período do curso de graduação 

em Sistemas de Informação (SI) da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM). 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Quantitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? As técnicas precisam ser melhoradas para que se 

tornem efetivamente úteis e fáceis de usar. 

 

(Bernhard Peischl, Michaela Ferk, Andreas Holzinger, 2015) 

The fine art of user-centered software development  
Descrição da tecnologia O artigo apresenta uma proposta de como integrar a 

usabilidade durante o processo de desenvolvimento 

de uma aplicação móvel. Houve uma preocupação por 

parte dos pesquisadores em realizar avaliações de 

usabilidade ainda nas fases iniciais, reduzindo custo e 

tempo de correção de problemas. Estas avaliações 

foram realizadas na fase de projeto, em protótipos de 

papel. Para realizar a avaliação nestes protótipos 

utilizou-se como auxilio questionários, observação, 

Thinking-Aloud Protocol e entrevista. Os usuários 

realizavam as tarefas nos protótipos e os usuários 

poderiam pensar em voz alta sobre a interface da 

aplicação móvel, enquanto observadores anotavam os 

problemas identificados pelos usuários. Após realizar 

as tarefas, os usuários respondiam a um questionário, 

a fim de identificar problemas cruciais de usabilidade 

na aplicação. 

Tipo de tecnologia Teste e Investigação  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, questionários, entrevistas, Thinking-Aloud 

Protocol. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de papel 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para processo centrado no usuário. 

As demais técnicas são genéricas. 

Qual é o tipo de pesquisa? Empírica 



 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Técnica e Métodos 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Primeiramente foi aplicado um questionário de 

caracterização aos participantes, visando saber o grau 

de conhecimento dos participantes. Após isto, os 

participantes utilizaram a aplicação, a fim de concluir 

5 tarefas. A primeira tarefa tinha como objetivo 

principal fazer com que os usuários se sentissem a 

vontade utilizando a aplicação. Enquanto eles 

utilizam a aplicação, os observadores estavam 

realizando anotações e, também foi pedido que os 

participantes falassem as dificuldades sentidas ao 

utilizar os protótipos. Após a realização das tarefas, 

cada participante respondeu a um questionário que 

tinha como objetivo entender melhor sobre a 

percepção dos participantes sobre a interface 

apresentada no protótipo. Como resultados, a maioria 

dos participantes achou muito tediosa a atividade de 

escrever sobre seu trabalho na aplicação. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, de 8 usuários  

 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Qualquer área da computação 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Káthia Marçal de Oliveira, Sophie Lepreux, Christophe Kolski, Ahmed Seffah, 

2014). Predictive Usability Evaluation: Aligning HCI and Software Engineering 

Practices 
Descrição da tecnologia Apresenta a definição de um framework de avaliação 

de usabilidade a partir de modelos preditivos iniciais 

do projeto com base em medidas que podem ser 

interpretados usando a percepção dos usuários sobre a 

usabilidade de interfaces com o usuário final. Não é 

necessário um esforço extra no design de interface do 

usuário para permitir a avaliação de qualidade. Os 

designers de interface do usuário podem, durante a 

modelagem da interface do usuário e as fases iniciais 

do projeto, aplicar as medidas específicas 

relacionadas com esse modelo e ter alguma indicação 

do nível de usabilidade da interface do usuário final 

usando correlações pré-definidas. A nova interface do 

usuário que está sendo desenvolvida e avaliada mais 

tarde pode também ter as suas medidas integradas na 

base histórica de avaliações, melhorando assim as 

correlações. 



 

Para esse efeito, tem-se planejado definir uma 

estrutura que consiste em um conjunto de medidas 

aplicáveis a diferentes modelos de design de interface 

do usuário a partir de um alto nível de abstração para 

a implementação da interface do usuário. A previsão 

de usabilidade e da análise dos resultados de medidas 

baseiam-se nas possíveis correlações entre as medidas 

de previsão de usabilidade (sobre os artefatos de 

design) e os resultados de testes de usabilidade 

realizados pelos usuários (na interface do usuário 

final). As correlações serão definidas com vários 

estudos empíricos. 

A avaliação de usabilidade preditiva utiliza um banco 

de dados, incluindo as correlações recolhidos a partir 

de experimentos empíricos anteriores. Cada 

experimento define e aprimora continuamente as 

correlações entre os resultados das medidas de 

usabilidade coletados a partir dos primeiros modelos 

de design de interface do usuário e os resultados das 

avaliações com base em inspeção feitas na interface 

do usuário final. A ferramenta de análise de 

usabilidade preditiva (PredictUse Analyzer) apoiará a 

coleta de medidas e cálculo, bem como previsão de 

usabilidade de que usa o banco de dados. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção e Modelagem analítica  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se no modelo QUIM e utiliza a 

ferramenta PredictUse Analyzer 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelos de projeto, como modelo de tarefas (CTT) e 

Interface Abstrata do Usuário. 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, só pode ser utilizada por um processo de 

desenvolvimento dirigido a modelos (MDD). A 

ferramenta e o QUIM são genéricas 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Framework, modelo e ferramenta  

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Edna Rosen, 2012). Interplay of usability and requirements engineering in facts 

analysis for patent disputes 
Descrição da tecnologia Apresenta o método FSTP (Facts Screening and 

Transforming Processor) que introduz novos 

conceitos para o processo de negócio. A usabilidade é 

levada em consideração durante a entrada do processo 

de desenvolvimento para melhorar o desempenho ou 

refinar o processo de negócio. Os desafios com a 

engenharia de requisitos e avaliação de usabilidade 

para FSTP são (1) FSTP objetiva apoiar um processo 

criativo onde as funcionalidades e fluxo de tarefas são 



 

desconhecidas, (2) observação de desempenho é 

praticamente impossível durante o fluxo de trabalho 

atual e distribuição de usuários, e (3) o uso do método 

FSTP demanda mudanças no modelo mental do 

usuário. A contribuição deste artigo é exemplificar 

uma abordagem de pesquisa explorativa e generativa 

para apoiar engenharia de requisitos com análise 

centrada no usuário e considerações de usabilidade 

que focam em barreiras conceituais quando 

introduzem um método ou software (FSTP) que traz 

inovação conceitual para um processo de negócio 

existente em um domínio. 

A ideia por trás da integração da fase ITM 

(Interactive Training Methods) na Engenharia de 

Requisitos (ER) é fornecer treinamento para os 

usuários e mudar sua compreensão da análise dos 

fatos e se tornar especialistas FSTP, podendo ser 

questionado sobre usabilidade. Enquanto isso, o 

especialista em usabilidade cria meios de formação 

(considerando aspectos de usabilidade) e aplica-se 

considerações de usabilidade para RE observando os 

usuários enquanto eles tentam construir uma 

compreensão de FSTP.  

Tipo de tecnologia de Avaliação Investigação e Teste. 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de algum 

artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Especificação de Requisitos, protótipo 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica  

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação; 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Cinco testes de usabilidade com o protótipo mais 

recente usando Thinking Aloud revelou, entre outras 

coisas, as seguintes questões de usabilidade: (1) A 

classificação do caso para a entrada do grupo não é 

idêntico aos padrões. (2) Nem sempre é possível para 

o usuário entender o que é a entrada para 

determinados campos de texto. (3) Às vezes campos 

para informações adicionais não estão disponíveis 

onde o usuário deveria esperar. (4) Alguns dos botões 

têm rotulagem enganosa, de modo que o usuário não 

sabe como executar o próximo passo, por exemplo, os 

botões disponíveis após a criação do caso são 

chamados de "Analisar caso" e "Adicionar 

documento". Os usuários são confrontados com uma 



 

primeira barreira, porque eles não esperam que eles 

têm para criar um documento virtual para o seu caso 

antes de poderem começar a entrar fatos - como 

elementos, atributos e conceitos - de uma patente. 

Além disso, o rótulo "Analisar caso" é enganosa, 

porque é demasiado geral - tudo o que o usuário quer 

fazer com o software é analisar um caso. (5) Devido 

ao fato de que a análise é feita principalmente pelo 

usuário, o usuário solicitar recursos adicionais, como 

a saída fornecido pelo software a ser mais informativo 

e ter mais apoio em comparação de termos técnicos, 

por exemplo testando dicionários especializados para 

sinônimos. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, com 37 usuários (5 entrevistas e 32 observações) 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Mitra Dirin, Amir Dirin, Teemu H. Laine, 2015). User-centered design of a 

context-aware nurse assistant (CANA) at Finnish elderly houses 
Descrição da tecnologia Apresenta um processo UCD. O processo exige o 

envolvimento dos usuários em todas as fases do 

desenvolvimento do conceito de aplicação. Este 

framework aborda usabilidade e experiência do 

usuário no desenvolvimento de aplicativos de 

aprendizagem mobile. 

Assim, conceito de design é composto pelas seguintes 

fases: 

- Estudo com Usuário: nesta fase o designer tem o 

objetivo de aprender maneiras atuais dos usuários e 

ferramentas para lidar com suas tarefas relacionadas 

com o trabalho através da aplicação de métodos tais 

como questionários e entrevistas semi-estruturadas. 

- Análise de Dados: analisar melhor os dados 

coletados na primeira fase. Esta análise consiste em 

uma análise de transcrição de codificação de 

entrevistas de usuários, bem como das tarefas dos 

usuários e ambiente de análise. Os requisitos gerais 

do aplicativo são identificados nesta fase. 

- Criação de ideias: por métodos de aplicação, tais 

como diagramas de afinidade, as ações e os requisitos 

elaborados nas fases anteriores são categorizados. 

Cenários de casos de uso também são aplicados como 

um método de projeto para propor o conceito de 

aplicação para os usuários-alvo. 

- Conceito do produto: cenários elaborados são 

compartilhados com 3-5 usuários que fornecem 

feedback. Um cenário reflete um conceito de 

aplicação potencial. O feedback dos usuários são 



 

analisados para validar o conceito de viabilidade e 

para assegurar que os usuários e designers 

compartilham a mesma compreensão. Se necessário, 

os designers podem voltar à fase anterior para 

modificar os cenários.  
Depois de validar o conceito, um protótipo é realizado 

com base nos cenários, seguido por uma avaliação de 

usabilidade no protótipo com usuários alvos. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste   

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Design Centrado no Usuário 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de algum 

artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de baixa fidelidade  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada pelo processo 

definido. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Processo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O estudo inicial com usuários foi realizado com 12 

enfermeiros e um médico em duas casas de idosos em 

Espoo, Finlândia. Usuários foram escolhidos entre 

médicos, enfermeiros especialistas, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e estudantes de enfermagem. 

Entrevista semi-estruturada foi utilizada para extrair 

informação aprofundada sobre os requisitos dos 

usuários para o aplicativo. Entrevistas presenciais 

foram realizados durante duas semanas em 2014 nas 

casas de idosos Aurorankoti e Kuusikoti em Espoo, 

na Finlândia, bem como na Universidade 

Metropolitana de Ciências Aplicadas. As sessões de 

entrevista foram registradas para transcrição e análise. 

No início da entrevista, os participantes foram 

informados sobre os objetivos da entrevista. Além 

disso, os participantes foram convidados a assinar um 

termo de consentimento para a recodificação da 

sessão e entrar em contato com eles mais tarde se, 

caso surgissem dúvidas. As entrevistas foram 

realizadas após o horário de trabalho dos participantes 

em uma sessão que durou aproximadamente 30 

minutos. 

Um protótipo de baixa fidelidade não-funcional do 

sistema foi desenvolvido utilizando as tecnologias 

HTML5 e CSS3. O protótipo não foi totalmente 

funcional e ele só continha as principais categorias e 

sub-categorias para os serviços. Sua interface foi 

projetada para ser responsivo com a consideração de 

navegadores de desktop, tablet e smartphone. As 



 

avaliações foram realizadas com smartphones, a fim 

de imitar um ambiente de mundo real. O protótipo foi 

avaliado com cinco usuários de idade entre 21 a 60 

anos (4 mulheres, um homem) que também 

participaram do estudo inicial do usuário. As 

avaliações foram realizadas em sessões individuais 

com quatro usuários na casa de idoso em Aurorankoti 

e um usuário na Kuusikoti. Primeiro, os participantes 

receberam um conjunto de tarefas para completar uma 

por uma. Eles foram convidados a pensar em voz alta 

quando eles estavam realizando as tarefas. As sessões 

de avaliação foram registradas para análise. Além 

disso, uma entrevista semi-estruturada foi realizada 

depois de cada sessão, a fim de aprender mais sobre 

as experiências dos participantes com o protótipo. Em 

tarefas de avaliação, os participantes navegaram 

através das telas do protótipo. O objetivo desta 

avaliação foi medir o design geral do protótipo e do 

conceito de viabilidade. A análise dos dados indica 

que 100% dos usuários considerou a aplicação 

original e excelente.  Isto indica que a análise de 

dados do usuário e o conceito de desenvolvimento 

utilizando o framework UCD foram bem sucedidos. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso. 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, o estudo inicial com usuários foi realizado com 

12 enfermeiros e um médico e o protótipo do CANA 

foi testado com 5 usuários. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC 

 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Carolina Salvador, Arturo Nakasone, Jose Antonio Pow-Sang, 2014). A systematic 

review of usability techniques in agile methodologies 
Qual é o tipo de objetivo de pesquisa? Identificação de melhores e típicas práticas; 

Classificação e taxonomia. 

Qual é o objetivo de pesquisa? O principal objetivo desta revisão é fornecer uma 

síntese dos estudos relevantes envolvendo o uso de 

técnicas de usabilidade no desenvolvimento de 

software em que foram utilizadas metodologias ágeis. 

Quais são os critérios de inclusão? O estudo deve apresentar métodos/técnicas de 

usabilidade que foram aplicadas em desenvolvimento 

ágil. 

Qual o número de artigos incluídos? Número de artigos retornados: 307 artigos 

Artigos relevantes (quantidade de artigos após 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão): 32 

artigos 

Quais informações são extraídas dos 

artigos? 

O conteúdo dos formulários incluiu os seguintes 

dados: (a) título do estudo, (b) autor(es), (c) Tipo de 

publicação, (d) Extração de dados, e (e) Banco de 

dados onde foi encontrado o estudo. 

Qual o tipo de análise realizada? Meta estudos  



 

Tecnologias encontradas na fase inicial Fase de requisitos: 

 S18: Z. Hussain, H. Milchrahm, S. Shahzad, 

W. Slany, M. Tscheligi, and P. 

Wolkerstorfer. Integration of extreme 

programming and user-centered design: 

Lessons learned. In P. Abrahamsson, M. 

Marchesi, and F. Maurer, editors, XP, 

volume 31 of Lecture Notes in Business 

Information Processing, pages 174-179. 

Springer, 2009. 

 S19:  Z. Hussain, W. Slany, and A. 

Holzinger. Investigating agile user-centered 

design in practice: A grounded theory 

perspective. In A. Holzinger and K. 

Miesenberger, editors, USAB, volume 5889 

of Lecture Notes in Computer Science, pages 

279{289. Springer, 2009. 

 S20: C. Kato, Y. Shiono, T. Goto, and K. 

Tsuchida. Development of online counseling 

system and usability evaluation. 2011. 

 S23: McInerney, Paul and Maurer, Frank. 

UCD in agile projects: dream team or odd 

couple? interactions, 12(6):19-23, 2005. 

 S25: T. Memmel, H. Reiterer, and A. 

Holzinger. Agile methods and visual 

specication in software development: A 

chance to ensure universal access, Feb. 06 

2008. 

 S26: G. Meszaros and J. Aston. Adding 

usability testing to an agile project. In J. 

Chao, M. Cohn, F. Maurer, H. Sharp, and J. 

Shore, editors, AGILE, pages 289{294. 

IEEE Computer Society, 2006. 

 S28: A. Narasimhadevara, T. Radhakrishnan, 

B. Leung, and R. Jayakumar. On designing a 

usable interactive system to support 

transplant nursing. Journal of Biomedical 

Informatics, 41(1):137{151, 2008. 

 

Fase de design: 

 S3: S. Chamberlain, H. Sharp, and N. A. M. 

Maiden. Towards a framework for 

integrating agile development and user-

centred design. In P. Abrahamsson, M. 

Marchesi, and G. Succi, editors, XP, volume 

4044 of Lecture Notes in Computer Science, 

pages 143{153. Springer, 2006. 

 S4: L. L. Constantine and L. A. D. 

Lockwood. Usage-centered engineering for 

web applications. IEEE Software, 

19(2):42{50, 2002. 

 S10: D. Fox, J. Sillito, and F. Maurer. Agile 

methods and user-centered design: How 

these two methodologies are being 

successfully integrated in industry. In G. 

Melnik, P. Kruchten, and M. Poppendieck, 

editors, AGILE, pages 63{72. IEEE 

Computer Society, 2008. 

 S12: A. Holzinger. Usability engineering 

methods for software developers. Commun. 



 

ACM, 48(1):71{74, 2005. 

 S16: Z. Hussain, M. Lechner, H. Milchrahm, 

S. Shahzad, W. Slany, M. Umgeher, and P. 

Wolkerstorfer. Agile user-centered design 

applied to a mobile multimídia streaming 

application. In A. Holzinger, editor, USAB, 

volume 5298 of Lecture Notes in Computer 

Science, pages 313{330. Springer, 2008. 

 S18: Z. Hussain, H. Milchrahm, S. Shahzad, 

W. Slany, M. Tscheligi, and P. 

Wolkerstorfer. Integration of extreme 

programming and user-centered design: 

Lessons learned. In P. Abrahamsson, M. 

Marchesi, and F. Maurer, editors, XP, 

volume 31 of Lecture Notes in Business 

Information Processing, pages 174{179. 

Springer, 2009. 

 S22: B. n. Losada, M. Urretavizcaya, J.-M. 

Lopez-Gil, and I. Fernandez-Castro. 

Combining intermod agile methodology with 

usability engineering in a mobile application 

development. In Proceedings of the 13th 

International Conference on Interaccion 

Persona-Ordenador, INTERACCION '12, 

pages 39:1{39:8, New York, NY, USA, 

2012. ACM. 

 S23: McInerney, Paul and Maurer, Frank. 

UCD in agile projects: dream team or odd 

couple? interactions, 12(6):19{23, 2005. 

 S24: T. Meline. Selecting studies for 

systematic review: Inclusion and exclusion 

criteria. Contemporary Issues in 

Communication Science and Disorders, 

33:21{27, 2003. 

 S27: M. Naja and L. Toyoshiba. Two case 

studies of user experience design and agile 

development. In G. Melnik, P. Kruchten, and 

M. Poppendieck, editors, AGILE, pages 

531{536. IEEE Computer Society, 2008. 

 S29: H. Obendorf and M. Finck. Scenario-

based usability engineering techniques in 

agile development processes. In CHI '08 

Extended Abstracts on Human Factors in 

Computing Systems, CHI EA '08, pages 

2159{2166, New York, NY, USA, 2008. 

ACM. 

 S30: V. Paelke and K. Nebe. Integrating 

agile methods for mixed reality design space 

exploration. In J. van der Schij and G. 

Marsden, editors, Conference on Designing 

Interactive Systems, pages 240{249. ACM, 

2008. 

 S31: J. Patton. Hitting the target: adding 

interaction design to agile software 

development. In OOPSLA 2002 

Practitioners Reports, OOPSLA '02, pages 

1{,New York, NY, USA, 2002. ACM. 

Descreva a análise realizada Os resultados que interessam para esta pesquisa são 

relacionados a Q2, que revelam que em 50% dos 

estudos selecionados, a aplicação de métodos de 



 

usabilidade foi realizada durante a fase de execução 

do processo de desenvolvimento (isto é, quando um 

protótipo ou a versão final do software está pronta). 

Cerca de 40% dos estudos mostraram que os métodos 

de usabilidade foram aplicados durante a fase de 

design, enquanto que apenas 22% dos estudos 

mostraram que os métodos foram aplicados durante a 

fase de requisitos. 

 

 (Eduardo Cruz Araújo, Luiz Fernando Gomes Soares, 2014). Designing iDTV 

Applications through Interactive Storyboards 
Descrição da tecnologia Apresenta uma ferramenta de autoria com o foco no 

projeto de narrativas interativas, denominada ISB 

Designer. Na avaliação de usabilidade da ferramenta 

foram desenvolvidos protótipos de baixa fidelidade. A 

criação desses protótipos baseou-se na técnica de 

prototipação em papel. Através dessa técnica foi 

possível alterar de forma rápida e flexível os 

protótipos, inclusive durante as avaliações, 

permitindo que as sugestões dos usuários pudessem 

ser testadas quase que imediatamente.  

A ISB Designer centra na fase de projeto e 

prototipação das aplicações como um meio de 

produzir narrativas interativas de maior qualidade. 

Embora focada no projeto, a ferramenta permite 

evoluir dos esboços iniciais até a geração da aplicação 

final, sem exigir qualquer conhecimento da 

linguagem de programação de destino.  

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de algum 

artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de papel 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para aplicação de TV digital. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação; 

O que é proposto/usado na pesquisa? Ferramenta 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Foram selecionados participantes de dois grupos, 

todos profissionais da área de cinema, animação e de 

produção televisiva, com pouca ou nenhuma 

experiência em programação, mas familiarizados com 

técnicas de storyboard para prototipação de conteúdo. 

Do primeiro (Grupo A), participaram quatro membros 

do Núcleo de Arte Digital e Animação da PUC-Rio, 



 

todos com experiência de mais de 3 anos na produção 

de animação e prototipação por storyboard, tendo 

atuado no mínimo em 5 projetos profissionais e 

outros 7 acadêmicos. O segundo (Grupo B) foi 

constituído por três membros do CEDID (Centro 

Experimental de Conteúdos Interativos Digitais): dois 

profissionais com experiência em filmagem, edição 

de vídeo e linguagens de programação, e um 

profissional em designer gráfico. Todos os membros 

com experiência de no mínimo 9 projetos somente na 

instituição. Ao contrário dos participantes do primeiro 

grupo, esses profissionais tinham conhecimento na 

área de TV digital. Na avaliação de usabilidade, 

várias sugestões foram dadas pelos grupos. No 

entanto, um dos principais problemas foi identificado 

enquanto observava-se a interação dos usuários com 

os protótipos de baixa fidelidade. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 11 usuários com conhecimento em storyboard. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Subáreas de computação/design 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Natasha M. C. Valentim, Tiago Silva da Silva, Milene S. Silveira, Tayana Conte, 

2013). Estudo comparativo entre técnicas de inspeção de usabilidade sobre 

diagramas de atividades 
Descrição da tecnologia O presente trabalho apresenta um estudo de 

viabilidade que objetiva analisar o desempenho de 

duas técnicas de inspeção de usabilidade. As técnicas 

avaliadas neste estudo visam levar o processo de 

avaliação de usabilidade para a etapa de projeto, 

quando se tem apenas a modelagem – neste caso, 

diagramas de Atividades da UML – do sistema a ser 

desenvolvido e não um protótipo funcional. A opção 

por este tipo de diagramas – da Engenharia de 

Software (ES) – deve-se ao fato de ser um artefato 

bastante utilizado pela indústria de software nas 

etapas iniciais do processo de desenvolvimento. 

A MIT 3 faz parte de um conjunto de técnicas, 

chamada MIT (Model Inspection Technique for 

Usability Evaluation), que são técnicas de leitura 

propostas para inspeção de usabilidade em modelos 

de projeto. Segundo Travassos et al. [20], técnicas de 

leitura são um tipo específico de técnica de inspeção 

que contém uma série de passos para a análise 

individual de um produto de software, de forma a 

alcançar a compreensão necessária para uma tarefa 

específica. Segundo os autores, estas têm como 

objetivo aumentar a eficácia das inspeções, 

fornecendo diretrizes que podem ser utilizados pelos 



 

inspetores para analisar um determinado artefato de 

software e identificar defeitos de software. 

A outra técnica se chama Diretrizes de Usabilidade 

consistem em conjuntos de diretrizes definidos com o 

objetivo de levar a avaliação de usabilidade para a 

etapa de projeto de sistemas interativos. 

Originalmente, foram definidos quatro conjuntos de 

diretrizes – para Diagramas de Casos de Uso, 

Diagramas de Atividades, Modelo de Tarefas e 

Modelo de Interação –, no entanto, no presente estudo 

– para fins comparativos – são utilizadas apenas as 

diretrizes para os Diagramas de Atividades. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Avaliação Heurística. Compara com a 

tecnologia Usability Guidelines. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Diagrama de Atividades 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Técnica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Conduziu-se um estudo de viabilidade com as duas 

técnicas de inspeção de usabilidade.  

Ao todo, 27 alunos concordaram inicialmente em 

participar do estudo. Todos os participantes assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e preencheram o Formulário de 

Caracterização que continha perguntas sobre o 

conhecimento dos participantes em relação a 

Avaliação de Design em IHC. Os 27 participantes 

foram divididos em dois grupos, de forma a distribuir 

igualmente os participantes com conhecimento alto, 

médio e baixo no que diz respeito à IHC, Avaliação e 

Design. De acordo com resultados quantitativos, o 

método de Diretrizes de Usabilidade superou o 

método MIT 3 no que diz respeito à eficácia, e obteve 

desempenho similar em relação à eficiência. No 

entanto, de acordo com a análise qualitativa, o 

método MIT 3 foi considerado mais fácil de lembrar, 

de aprender, e mais útil que as Diretrizes de 

Usabilidade. Notou-se que as Diretrizes de 

Usabilidade poderiam ser utilizadas por profissionais 

mais experientes em usabilidade, podendo talvez 

apresentar um melhor desempenho. Não obstante, o 

método MIT 3 pode ser sugerido para uso de 

profissionais um pouco menos experientes no que diz 



 

respeito à usabilidade, apoiando a formação e 

capacitação de equipes de projeto e desenvolvimento. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 27 alunos de graduação 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Subáreas de computação/design 

 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 
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APÊNDICE D – EXTRAÇÕES DE DADOS DOS 
ARTIGOS ACEITOS NA SCOPUS 

(Costa Valentim, N.M., Conte, T., Maldonado, J.C., 2015). Evaluating an 

inspection technique for use case specifications: Quantitative and qualitative 

analysis 
Descrição da tecnologia Apresenta a técnica de inspeção de usabilidade para 

especificação de caso de uso, chamada MIT 1. Esta 

técnica objetiva aumentar e eficácia das inspeções, 

fornecendo guidelines que podem ser usados por 

inspetores para analisar os casos de uso e identificar 

defeitos de usabilidade. Portanto, MIT 1 tem itens de 

verificação que servem como guia para interpretar as 

heurísticas de Nielsen, quando aplicadas a casos de 

uso. 

MIT 1 é dividida em alto e baixo detalhamento, para 

casos de usos com alto e baixo nível de detalhe. A 

MIT 1 – High Detailed Level é usada para 

inspecionar casos de uso que apresentam informações 

como mensagens de erro, textos com informação, 

alertas, nome de telas, nome de campos, entre outros. 

A MIT 1 – Low Detailed, é usada para inspecionar 

caso de uso que não apresenta este tipo de 

informação.  

A vantagem de ter esta divisão é que os inspetores 

não têm que gastar tempo lendo itens de verificação 

que não ajudarão eles a encontrar problemas em um 

tipo particular de caso de uso. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se na Avaliação Heurística. É comparada 

com a Avaliação Heurística 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Especificação de Caso de Uso 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Técnica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado MIT 1 e AH foram comparadas em termos de 

eficiência e eficácia. Através da análise dos resultados 

quantitativos do experimento, verificou-se que o MIT 

1 mostrou-se um pouco melhor em relação à 

eficiência do que a AH. No entanto, não houve 

diferença estatística significativa. Quanto ao 



 

indicador de eficácia, MIT 1 teve um desempenho 

significativamente superior ao grupo que utilizou a 

AH. Estes resultados foram também confirmados pelo 

teste de Mann-Whitney. 

A partir da análise da percepção do usuário, no geral, 

a maioria dos inspetores concordou com as 

declarações relativas a percepção de facilidade de uso 

e utilidade percebida da técnica. Estes resultados 

mostram evidências de facilidade de utilização, na 

aplicação MIT 1. 

O fato de que a MIT 1 teve uma boa aceitação por 

parte dos inspetores pode indicar que esta técnica 

também é adequada para os inspetores com baixo 

conhecimento sobre as inspeções de usabilidade. 

Além disso, os inspetores afirmaram que a técnica 

tem itens de verificação que são mais fáceis de 

entender e usar. 

A análise qualitativa possibilitou a identificação de 

dificuldades ao usar o MIT 1 neste estudo de 

viabilidade, tais como: itens que não consideram as 

partes do sistema descritas na especificação de caso 

de uso, a existência de itens semelhantes, entre outras. 

Estes resultados qualitativos levaram a melhorias 

inicial da técnica MIT 1.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 18 estudantes de graduação. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de computação 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

Silva, W., Costa Valentim, N.M., Conte, T. (2015). Integrating the usability into 

the software development process: A systematic mapping study 
Qual é o tipo de objetivo de pesquisa? Identificação de melhores e típicas práticas; e 

Classificação e taxonomia 

Qual é o objetivo de pesquisa? O objetivo é examinar tecnologias que objetivam 

melhorar a usabilidade de aplicações, do ponto de 

vista da seguinte questão de pesquisa: “Quais 

tecnologias podem melhorar a usabilidade no 

processo de desenvolvimento de software?”. 

Quais são os critérios de inclusão? Os critérios de Inclusão são: 

- CI1. Podem ser selecionadas publicações que 

descrevam quais as tecnologias que são utilizadas 

para promover a usabilidade no processo de 

desenvolvimento de software; 

- CI2. Podem ser selecionadas publicações que 

apresentam apoio ferramental, utilizada pelos 

Engenheiros de Software, para antecipar a usabilidade 

no processo de software; 

- CI3. Podem ser selecionadas publicações que 

discutam aspectos relacionados sobre a inclusão da 



 

usabilidade no processo de software; 

- CI4. Podem ser selecionadas publicações que 

apresentam a melhoria da usabilidade em uma das 

fases do processo de software aplicável em alguma 

organização; 

Os critérios de Exclusão são: 

- CE1. Não serão selecionadas publicações em que o 

idioma seja diferente do exigido; 

- CE2. Não serão selecionados artigos que não estão 

disponíveis para a leitura e coleta dos dados (artigos 

pagos ou não disponibilizados pela máquina de 

busca); 

- CE3. Não serão selecionadas publicações de artigos 

duplicados; 

- CE4. Não serão selecionadas publicações que não 

atendam nenhum dos critérios de inclusão. 

Qual o número de artigos incluídos? Número de artigos retornados: 229 artigos. 

Número de estudos potencialmente relevantes: 192 

artigos. 

Artigos relevantes: 124 artigos. 

Quais informações são extraídas dos 

artigos? 

Com respeito a SQ1 (Tipo de tecnologia), a 

tecnologia encontrada no artigo pode ser um método, 

técnica, modelo, ferramenta, abordagem ou outro 

procedimento adotado. 

No que diz respeito a SQ2 (Origem da tecnologia), o 

artigo pode ser classificado de acordo com as 

seguintes respostas: a) Nova: se o artigo apresenta 

uma tecnologia, mas esta não se baseia em outras 

tecnologias das áreas de IHC e ES; b) Existente: se o 

artigo apresenta uma tecnologia, mas esta foi proposta 

com base em outras tecnologias das áreas de IHC e 

ES. 

No que diz respeito a SQ3 (Contexto de uso), o artigo 

pode ser classificado de acordo com as seguintes 

respostas: a) Indústria: se a tecnologia apresentada no 

artigo foi utilizada ou avaliada no contexto industrial; 

b) Academia: se a tecnologia apresentada no artigo 

foi utilizada ou avaliada no contexto acadêmico; c) 

Ambas: se a tecnologia apresentada no artigo foi 

utilizada ou avaliada tanto no contexto industrial 

quanto acadêmico. 

No que diz respeito a SQ4 (Fase do processo de 

desenvolvimento em que a tecnologia é empregada), a 

tecnologia encontrada no artigo pode ser adotada em 

uma ou mais fases descritas pelo SWEBOK - 

Software Engineering Body of Knowledge 

(SWEBOK, 2004): a) Requisitos: quando a tecnologia 

é utilizada na fase onde são desenvolvidos modelos 

que visam a identificação das necessidades dos 

usuários. Modelos como: casos de uso, modelos de 

tarefas e cenários de uso; b) Projeto: quando a 

tecnologia é utilizada na fase onde são desenvolvidos 

modelos que projetam a aplicação. Estes modelos são 

construídos antes da codificação (por exemplo: 

diagramas de atividades, modelos de navegação e 

modelos de interação); c) Construção (Codificação): 

quando a tecnologia é utilizada durante a codificação 

da aplicação; d) Verificação, Validação & Teste: 

quando tecnologias auxiliam a: (a) verificar se o 

produto corresponde aos requisitos do usuário 



 

(Verificação), (b) assegurar a consistência, 

completude e corretude da aplicação (Validação); e 

(c) examinar o comportamento da aplicação por meio 

de sua execução (Teste); e) Manutenção: quando a 

tecnologia é utilizada durante a manutenção da 

aplicação. 

Com respeito a SQ5 (Ciclo de vida específico), é 

verificado se a tecnologia encontrada no artigo é 

abordada em algum ciclo de vida específico e qual é o 

ciclo de vida: a) Sim: a tecnologia é utilizada em um 

ciclo de vida específico (Espiral, Estrela, dentre 

outras); b) Não: a tecnologia não é utilizada em um 

ciclo de vida específico.  

Em relação a SQ6 (Objeto Projetado/Avaliado), a 

tecnologia pode ser classificada de acordo com o 

objeto em que a tecnologia pode ser empregada. Por 

exemplo, protótipos, aplicações Web, aplicações 

Mobile, dentre outros. 

De acordo com a SQ7 (Avaliação Empírica), a 

tecnologia apresentada no artigo pode ser classificada 

de acordo com as seguintes respostas: a) Não: se não 

é descrita nenhum tipo de avaliação empírica (Estudo 

de Caso, Experimento Controlado ou outros) com a 

tecnologia apresentada no artigo; b) Sim: se é descrita 

algum tipo de avaliação empírica (Estudo de Caso, 

Experimento Controlado ou outros) com a tecnologia 

apresentada no artigo. 

Em relação a SQ8 (Tipo de Pesquisa), o artigo 

selecionado, dependendo de sua contribuição, pode 

ser selecionado de acordo com a classificação 

proposta por Wieringa et al. (2006): a) Pesquisa de 

Avaliação: o artigo apresenta tecnologias que são 

implementadas na prática (implementação de uma 

solução) e uma avaliação das tecnologias é 

conduzida. Além disso, o artigo descreve quais são as 

vantagens e desvantagens da avaliação e 

implementação da tecnologia; b) Proposta de 

Solução: o artigo apresenta uma tecnologia como 

proposta de solução e defende a sua relevância, sem 

uma validação completa. As tecnologias podem ser 

novas, ou, pelo menos, uma melhoria significativa de 

uma tecnologia existente. A solução pode ser baseada 

tanto em experimentação (quando faz uso de 

experimentos para sua elaboração) quanto na 

literatura (quando se usa o conhecimento existente na 

literatura); c) Pesquisa de Validação: o artigo 

apresenta uma investigação de novas tecnologias e 

que ainda não foram implementadas na prática. As 

tecnologias utilizadas são avaliadas por meio de 

experimentos, ou seja, apresenta uma pesquisa 

realizada em laboratório; d) Artigos Filosóficos: o 

artigo apresenta uma nova maneira de olhar as 

tecnologias existentes, seja estruturando os conceitos 

existentes em forma de uma taxonomia ou de um 

framework conceitual; e) Artigos de Opinião: o artigo 

apresenta opiniões dos autores sobre determinada(s) 

tecnologia(s); f) Artigos com Experiência Pessoal: o 

artigo apresenta um relato de experiência pessoal, 

explicando como a tecnologia é/foi utilizada na 

prática. 



 

Na SQ9 (Apoio ferramental), o artigo pode ser 

classificado como: a) Sim: se a tecnologia 

apresentada no artigo requer algum apoio ferramental 

específico; b) Não: se a tecnologia apresentada no 

artigo não requer um apoio ferramental específico. 

Qual o tipo de análise realizada? Meta estudos; Análise temática  

Tecnologias encontradas na fase inicial Cerca de 16,67% dos artigos apresentam tecnologias 

que podem ser utilizadas na fase de Projeto, ou seja, 

utilizam os modelos produzidos durante as fases 

iniciais do processo de desenvolvimento das 

aplicações (por exemplo, diagramas de atividades, 

modelos de interação, modelos de navegação, dentre 

outros). Por exemplo, Rivero e Conte (2012) 

apresentam a técnica Web DUE (Web Design 

Usability Evaluation), que tem por finalidade avaliar 

mockups (esboços das interfaces) de aplicações Web. 

Cerca de 13,58% das tecnologias podem ser 

utilizados na etapa Requisitos. Por exemplo, Ormeno 

et al. (2013) apresentaram um novo método para 

capturar os requisitos de usabilidade nas fases iniciais 

do processo de desenvolvimento de software, de tal 

maneira que profissionais não especialistas em 

usabilidade possam utilizá-lo. Após realizar a captura 

desses requisitos, a abordagem permite transformar 

esses requisitos de usabilidade em um modelo 

conceitual de qualquer método MDD (Model-Driven 

Development). 

Descreva a análise realizada Os resultados obtidos neste MSL identificaram várias 

tecnologias que se concentram em apoiar os designers 

HCI e engenheiros de software para melhorar a 

usabilidade de aplicações interativas. Os resultados 

também mostram que existe uma necessidade para a 

criação de novas tecnologias apoiar a usabilidade das 

aplicações nas fases iniciais do processo de 

desenvolvimento. Isto é porque corrigir problemas de 

usabilidade nas fases iniciais é menos caro e evita 

retrabalho e esforço de profissionais. Este MSL 

encontrou evidências de várias lacunas de 

investigação para investigadores de ambas as áreas, 

tais como: a criação de novas tecnologias para as 

fases iniciais, reduzindo custos e a quantidade de 

problemas de usabilidade encontrados nas avaliações 

de usabilidade em fase final do processo de 

desenvolvimento; para auxiliar os profissionais na 

concepção de aplicações objetivando a usabilidade. E, 

para ajudar a integração de tecnologias, com foco na 

melhoria da usabilidade no processo de 

desenvolvimento de aplicações móveis. A partir dos 

resultados deste MSL é possível que ambos os 

engenheiros de software e de HCI identifiquem 

tecnologias que podem ser aplicadas no âmbito 

industrial.  

 

 

 

 



 

(Panach, J.I., Juristo, N., Valverde, F., Pastor, Ó., 2015). A framework to identify 

primitives that represent usability within Model-Driven Development methods 
Descrição da tecnologia A abordagem proposta incorpora funcionalidades de 

usabilidade em métodos de desenvolvimento dirigido 

a modelos. A abordagem possui 4 passos: 

1. Identificar os possíveis modos de uso de cada 

funcionalidade de usabilidade; 

2. Identificar as propriedades que configuram cada 

modo de uso com respeito aos requisitos de 

usabilidade. 

3. Define primitivas conceituais para resumidamente 

representar as propriedades do modo de uso. 

4. Descrever os desafios que devem ser feitos para 

modelar o compilador para implementar as 

propriedades identificadas. 

A primeira e segunda etapa são baseadas em 

pesquisas anteriores que define como lidar com FUFs 

(Functional Usability Features): padrões de interação, 

diretrizes de usabilidade, heurísticas de usabilidade ou 

qualquer outra pesquisa que define como construir 

recursos de usabilidade em um processo de 

desenvolvimento de software. A terceira e quarta 

etapa dependem de um método específico MDD. A 

pesquisa relatada no artigo se concentra no OO-

Method. Com a proposta, um analista pode garantir 

que recursos de usabilidade funcionais serão incluídos 

nos sistemas. O que os analistas precisam fazer é 

selecionar as características de usabilidade para 

incluir no sistema e selecionar alguns parâmetros de 

recursos. Nota-se que, da mesma forma como uma 

implementação manual esta abordagem com base em 

primitivas não garante melhorias de usabilidade em 

todos os sistemas. Estas melhorias dependem de 

como os modelos de analistas de usabilidade 

apresenta de acordo com o contexto de uso 

Tipo de tecnologia de Avaliação Não se aplica 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, FUFs (Functional Usability Features) 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

Projeta estes artefatos já possibilitando um bom nível 

de usabilidade 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo conceitual (modelos do OO-Method: modelo 

de objeto, modelo dinâmico, modelo funcional e 

modelo de interação) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada em 

desenvolvimento dirigido a modelos (MDD) 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Framework e princípios 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, INTEGRANOVA é uma ferramenta comercial 

que implementa OO-Method e que pode gerar código 



 

em Java, C # e ASP.NET. 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Experimento em laboratório: o objetivo da avaliação é 

estudar se os usuários finais percebem os benefícios 

de se incluir modos de uso do sistema. Se assim for, o 

esforço para incluir modos de uso em um método 

MDD vai valer a pena, desde que modos de uso 

melhorem a satisfação do usuário final. A maioria das 

recomendações em IHC (incluindo FUFs) são 

baseadas na opinião de especialistas e sua melhoria 

usabilidade não foi avaliada empiricamente. 

Ffoi realizado um experimento controlado com 66 

indivíduos usando um aplicativo Web de aluguel de 

automóveis. Os participantes foram divididos em dois 

conjuntos: participantes que interagem com e sem 

modos de uso. As funcionalidades do sistema mais 

comuns são: reservar um carro; pegar um carro; 

devolver um carro; registrar um novo cliente; criar 

uma fatura. Esta aplicação Web foi totalmente 

desenvolvido utilizando INTEGRANOVA. O autor 

deste trabalho incluiu manualmente no código gerado 

os modos de uso.  

O experimento começa com o questionário 

demográfico. Depois de os sujeitos preencheram o 

questionário na página do guia, eles registram a sua 

experiência sobre as aplicações no INTEGRANOVA. 

Dependendo do seu conhecimento, a página do guia 

atribui automaticamente o participante para o grupo 

de experts ou iniciantes. Em seguida, a página do guia 

alternadamente atribui sujeitos à com ou sem grupo 

com modos de uso. Este procedimento garante que os 

grupos de indivíduos com e sem modos de uso sejam 

equilibrados. Depois que participantes foram 

atribuídos a um grupo, a página do guia mostra a 

primeira tarefa a ser executada utilizando o sistema de 

aluguel de carro. Quando os indivíduos terminam a 

tarefa, eles têm de preencher o questionário de 

satisfação na página do guia. Este questionário inclui 

uma pergunta para cada atributo de usabilidade 

relacionado com os Modos de uso da Tarefa 1, e 

assim sucessivamente.  

Como resultado, tem-se que: modos de uso em geral, 

melhoram a satisfação do usuário, independentemente 

da experiência no uso de aplicações desenvolvidas 

com o método MDD. Consequentemente, rejeitamos 

hipótese H01 (a satisfação dos usuários ao 

interagirem com o modo de uso é o mesmo que a 

satisfação para os usuários que interagem sem eles). 

Outra conclusão a partir do experimento é que a 

usabilidade geral do sistema melhora muito pouco. 

Vale ressaltar que, infelizmente, não existem estudos 

(em qualquer campo de IHC ou SE) sobre o grau de 

melhoria da usabilidade que cada mecanismo 

específico, recomendação ou diretriz fornece. 

Benefícios de usabilidade são avaliadas após a 

aplicação de várias melhorias (normalmente sugeridas 

por um especialista em usabilidade no campo IHC). 

Portanto, não há conhecimento ainda sobre o ganho 

em usabilidade específica quando um ou um pequeno 

conjunto de características está incluído num sistema. 



 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 66 usuários 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Gordillo, A., Barra, E., Aguirre, S., Quemada, J., 2014). The usefulness of usability 

and user experience evaluation methods on an eLearning platform development 

from a developer's perspective: A case study 
Descrição da tecnologia O estudo realizado levou em conta todo o processo de 

desenvolvimento de software, todos os métodos de 

usabilidade e UX que tinham sido usados, e uma 

pesquisa entre os membros da equipe. Esta pesquisa 

foi realizada em conjunto com breves entrevistas para 

descobrir a utilidade e os efeitos dos diferentes 

métodos de avaliação nos trabalhos dos membros da 

equipe de desenvolvimento. O principal objetivo do 

estudo foi avaliar o impacto da usabilidade e UX no 

desenvolvimento de software, analisando os 

resultados das pesquisas, entrevistas e os próprios 

métodos. 

Começou-se quando o projeto GLOBAL foi 

aprovado. Seu planejamento foi definido em um 

documento chamado “Description of Work” (DoW). 

Três meses depois, a primeira versão alfa foi 

entregue. As duas principais entregas do ViSH foram 

desenvolvidas, a primeira delas um ano depois do 

projeto ter começado e a segunda seis meses depois. 

A plataforma ViSH foi desenvolvida seguindo o ciclo 

de vida de desenvolvimento iterativo e incremental. A 

fim de encorajar agilidade foi introduzido no ciclo de 

desenvolvimento de software alguns métodos 

baseados em princípios de desenvolvimento ágil 

como SCRUM e XP. 

Os métodos de avaliação de usabilidade e UX 

utilizados foram: 

1. Métodos de design participativo: entrevistas 

com professores (feita na fase de elicitação 

de requisitos), workshop participativo 

(geração de cenários utilizando Artifact 

Walkthrough). 

2. Compartilhamento de projetos em um blog e 

obtenção de feedback através de 

comentários. 

3. Analytics visitor é um método que é muito 

barato e bastante interessante para medir 

alguns fatores de usabilidade como o tempo 

de carregamento da página, páginas vistas, o 

fluxo de visitantes e estatísticas sobre a 

atividade do usuário na página. 



 

4. Clickmaps e scrollmaps 

5. Feedback do usuário 

6. Revisão do projeto por revisores da comissão 

europeia. 

7. Lista de verificação de propriedade é um 

método em que um especialista em 

usabilidade passa por uma lista de 

verificação das metas de design para 

diferentes propriedades do produto. 

8. Entrevistas com potenciais usuários. 

Os dois primeiros métodos foram utilizados nas fases 

iniciais do processo de desenvolvimento (antes da 

primeira entrega do produto). 

Tipo de tecnologia de Avaliação Investigação  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, design participativo. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de algum 

artefato específico e projetam estes artefatos já 

possibilitando um bom nível de usabilidade 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Requisitos (interview); e Cenário (Artifact 

Walkthrough) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Métodos 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Um survey foi realizado entre todos os membros da 

equipe de desenvolvimento para descobrir a utilidade 

e os efeitos dos métodos de usabilidade e UX em seus 

trabalhos. As cinco primeiras questões tinham a 

intenção de coletar estatísticas e opiniões: idade, 

função, conhecimento UX, o que os motiva a 

aprender sobre usabilidade e UX e sua opinião antes 

do início do projeto sobre a importância da 

usabilidade e avaliação UX sobre a fase de 

desenvolvimento de software. 

A equipe de desenvolvimento selecionou uma 

combinação de métodos de avaliação de UX e 

usabilidade. A aplicação e coordenação desses 

métodos foram feitas pelo gerente de projeto em 

conjunto com os dois desenvolvedores mais 

experientes. A equipe de desenvolvimento VISH foi 

composta por doze membros: um gerente de projeto, 

oito desenvolvedores e três designers. Dez dos 

participantes eram do sexo masculino e dois do sexo 

feminino. A média de idade foi de 31,7 anos, com 

desvio padrão (DP) de 9,36 e média de anos de 

experiência no desenvolvimento de software foi de 

9,2 anos e 6,3 anos em desenvolvimento de websites. 

Os dois métodos utilizados foram: 



 

A. métodos de concepção participativa. No VISH 

cinco professores externos estavam envolvidos como 

consultores pedagógicos. Também os parceiros 

científicos do consórcio e alguns membros da equipe 

de desenvolvimento participaram nestes métodos. 

Eles foram realizados em duas fases, entrevistas 

iniciais com os professores e uma oficina 

participativa. 

1) As entrevistas com professores. Como etapa 

preparatória entrevistas semi-estruturadas foram 

realizadas com os professores participantes via 

telefone. O objetivo dessas entrevistas foi explorar os 

participantes, reunir aspectos específicos e 

experiências de suas práticas de trabalho e como eles 

usam as TIC no seu ensino e transferir isso para os 

desenvolvedores e cientistas.  

2) Oficina Participativa. Foi realizada em Viena, onde 

professores, cientistas e desenvolvedores estavam 

interagindo e projetar cenários utilizando diferentes 

técnicas. Os cenários foram os resultados finais da 

oficina. Em uma etapa final, professores, cientistas e 

desenvolvedores desenvolvido conjuntamente 

cenários futuros.  

B. Partilhando os projetos em um blog para receber 

feedback através de comentários. Depois que o 

projeto participativo e antes de iniciar o 

desenvolvimento, alguns wireframes para os VISH 

foram criados pelos designers com as características 

derivadas dos cenários projetados na fase de avaliação 

anterior, tentando aumentar os benefícios 

identificados e tentando evitar as barreiras 

identificadas. 

A equipe de desenvolvimento considera que os 

métodos mais úteis foram as "entrevistas com 

potenciais usuários" e "clickmaps e scrollmaps". A 

"revisão do projeto", "compartilhamento dos projetos 

em um blog" e "listas de verificação de propriedade" 

eram percebidos como menos útil. 

Qual o tipo de avaliação? Survey 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 12 usuários. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Valentim, N. M. C., Conte, T., 2014). Improving a usability inspection technique 

based on quantitative and qualitative analysis 
Descrição da tecnologia Este artigo apresenta a versão 2 (v2) de uma técnica 

de inspeção, chamada MIT 2. Esta técnica tem o 

objetivo de avaliar a usabilidade através de mockups. 

A MIT 2 (v2) faz parte de um conjunto de técnicas 



 

chamada Model Inspection Techniques for Usability 

Evaluation (MIT), composta por outras duas técnicas: 

MIT 1 (para avaliação de usabilidade em 

especificações de caso de uso) e MIT 3 (para 

avaliação de usabilidade em diagrama de atividades). 

As MITs têm o propósito de reduzir os custos ao 

corrigir problemas de usabilidade de artefatos usados 

nas fases iniciais do processo de desenvolvimento. 

Elas possuem itens de verificação que guiam os 

inspetores a encontrar os problemas. 

Na segunda versão da MIT 2, a técnica foi dividida 

em Alto e Baixo Detalhamento. Houve esta divisão 

porque no primeiro estudo da técnica, alguns 

inspetores observaram que havia itens de verificação 

que não se adequavam ao tipo de mockup sendo 

avaliado. Ou seja, os mockups que eles estavam 

utilizando não possuíam alto nível de detalhamento 

como mensagens do sistema (mensagens de erro, 

textos informativos e advertências). Assim, a MIT 2 

(v2) – Alto Detalhamento é utilizada para inspecionar 

mockups que apresentem mensagens do sistema. E a 

MIT 2 (v2) - Baixo Detalhamento para mockups que 

não apresentem estas mensagens. A vantagem de se 

ter essa divisão é que dependendo do tipo de mockup 

que se utilizará (com menos ou mais detalhe), pode-se 

selecionar qual tipo da MIT 2 (v2) se deve usar. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, na Avaliação Heurística 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Técnica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Foi realizada uma avaliação e evolução da técnica 

MIT 2 (v2), através dos resultados quantitativos e 

qualitativos de um estudo experimental, em 

comparação com a Avaliação Heurística. A análise 

quantitativa do experimento mostrou que a MIT 2 

(v2) teve quase a mesma eficiência que a AH [17]. No 

entanto, nenhuma diferença estatística significante foi 

encontrada. Com relação ao indicador de eficácia, o 

grupo que usou MIT 2 (v2) teve melhor desempenho 

do que o grupo que usou a AH. Porém, quando se 

comparou as duas amostras usando o teste de Mann-



 

Whitney, não foi encontrada nenhuma diferença 

significante entre os dois grupos. Como mencionado 

na seção de ameaças à validade, devido ao tamanho 

pequeno da amostra deste estudo, não se pode 

considerar estes resultados conclusivos, sendo 

necessário repetir este estudo com uma amostra maior 

e mais heterogênea. Através da análise da percepção 

sobre a facilidade de uso e utilidade da técnica é 

possível observar que, no geral, muitos inspetores 

concordaram com as questões relacionadas à estas 

percepções, ou seja, julgaram a MIT 2 (v2) útil e fácil 

de usar. Alguns inspetores citaram que a MIT 2 (v2) 

ajuda no processo de inspeção e possibilita encontrar 

mais defeitos do que sem ela. Estes resultados 

mostram evidências da facilidade de uso ao aplicar a 

técnica. O fato de a MIT 2 (v2) ter uma boa aceitação 

dos inspetores do experimento pode indicar que esta 

em usabilidade, uma vez que participantes foram 

alunos de graduação. Isto é um indício de que é viável 

treinar engenheiros de software para realizarem 

inspeções de usabilidade em projetos de 

desenvolvimento. A análise qualitativa permitiu a 

identificação de problemas ao se utilizar a MIT 2 (v2) 

no estudo de viabilidade em questão, como: termos 

que não estavam claros, item de verificação que não 

era adequado para mockups com baixo detalhamento, 

itens de verificação que podiam ser unidos, dentre 

outros. Estes resultados qualitativos levaram à 

proposta de uma nova versão da técnica (MIT 2 - v3), 

contendo melhorias como: itens de verificação mais 

claros e junção de itens para a redução do tempo de 

leitura da técnica. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 18 participantes. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de computação/design 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Mendes, M.S., Furtado, E., 2014). The DIRCE approach for Requirements 

Elicitation and Design of Interaction in innovative systems 
Descrição da tecnologia Apresenta a abordagem DIRCE (Requirements 

Elicitation and Design of Interaction focusing on the 

Communication and Exploration of ideas). A 

abordagem DIRCE considera atividades que 

envolvem as técnicas através dos seguintes passos: (1) 

Estudo de aplicações semelhantes, (2) experiência do 

usuário, (3) Identificação dos requisitos do sistema, 

(4) Definição e implementação de pré-padrões; e (5) 

Definição de Design de Interação. Em (1), os 

profissionais que aplicarão a metodologia fazem um 



 

estudo de aplicações que são semelhantes aos do 

sistema a ser desenvolvido. A técnica utilizada para 

isso é a análise dos concorrentes, que se concentra na 

identificação dos pontos fortes e fracos dos produtos 

concorrentes antes de começar a trabalhar no projeto 

do sistema a ser desenvolvido. Em (2), as técnicas de 

prototipagem de experiência e representação espaço-

tempo são aplicadas. Essa fase é dividida em quatro 

etapas: (a) o conhecimento dos participantes, (b) 

preparação da experiência, (c) aplicação da 

experiência; e (d) encontro pós-experiência. Em (a), a 

fim de avaliar o conhecimento dos participantes, um 

questionário é fornecido, com o objetivo de avaliar o 

quão bem os participantes entendem o sistema a ser 

desenvolvido e suas experiências com sistemas 

similares. Em (b) os aplicadores devem preparar 

simples protótipos de baixa fidelidade, que servirão 

como ferramentas de comunicação para demonstrar 

como os participantes podem usar o sistema. Cenários 

de uso podem também ser definidos e, portanto, 

utilizados como um guia para a atividade de 

experiência. Em (c) a experiência deve ser aplicada 

aos participantes com a presença dos 

facilitadores/observadores. Em (d) os participantes 

devem relatar a sua experiência e responder a um 

questionário, a fim de fornecer mais detalhes sobre a 

experiência do usuário. Em (3) ocorre a identificação 

dos requisitos do sistema. Nesta etapa, são analisados 

os resultados das etapas anteriores (entrevistas, 

questionários, protótipos, esboços, imagens, etc.), a 

fim de integrar e organizar os resultados. A partir dos 

resultados desta análise em (4), são definidos os pré-

padrões para o sistema. Estes pré-padrões são então 

aplicados, validando cenários e fatores éticos, sociais 

e ambientais do sistema em estudo e ter um 

relacionamento com o (5) design de interação para a 

construção dos protótipos finais. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Investigação e Teste. 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Questionários. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de algum 

artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de baixa fidelidade e cenários de uso,  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 



 

Descrição do estudo experimental realizado TVILOTOOL é um sistema que visa a apoiar a 

Educação a Distância através do DTV, permitindo 

que o conteúdo educacional seja gerado a partir dos 

interesses de aprendizagem do produtor de conteúdo 

(neste caso, o professor). O sistema deve ser 

composto por dois módulos: módulo web e módulo 

de DTV, que será direcionado para dois tipos de 

usuários: professor (conteúdo criador) e aluno 

(espectador), especificamente. O professor é 

responsável pela criação de conteúdos educativos na 

web e o aluno vai ver e interagir com este conteúdo 

via DTV. Especificamente na etapa (2) da abordagem 

DIRCE  houveram 12 participantes da equipe do 

projeto: 7 pesquisadores professores (que serão os 

usuários finais do sistema) e 5 profissionais da equipe 

de desenvolvimento (3 desenvolvedores, um designer 

e um especialista em usabilidade). Durante a sub-

etapa (d) foi aplicado o questionário pós-experiência 

que consistiu em perguntas sobre as funcionalidades 

do sistema, requisitos de usabilidade e outros. As 

respostas variaram de acordo com o perfil do 

participante. Os participantes ligados ao 

desenvolvimento do sistema responderam com 

soluções mais técnicas, enquanto os usuários 

(professores) responderam associando a 

funcionalidade do sistema ao conteúdo do curso.  

Uma semana depois, um profissional da aplicação 

desta metodologia, em conjunto com os participantes, 

exploraram os dados resultante desta fase da 

metodologia e criaram um documento de requisitos e 

um protótipo das interfaces considerando os dados 

coletados. Esse protótipo foi apresentado aos 

participantes e, assim, validado. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 12 participantes da equipe do projeto realizaram 

a fase (2): 7 pesquisadores professores (que serão os 

usuários finais do sistema) e 5 profissionais da equipe 

de desenvolvimento (3 desenvolvedores, um designer 

e um especialista em usabilidade). 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

subáreas de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Span, M., Smits, C., Groen-van de Ven, L., Jukema, J. ,Vernooij-Dassen, M., 

Hettinga, M. Janssen, R., Eefsting, J., 2014). An interactive web tool to facilitate 

shared decision making in dementia: Design issues perceived by caregivers and 

patients 
Descrição da tecnologia O DecideGuide é uma ferramenta interativa para as 

pessoas com demência, cuidadores informais e 

organizadores de caso deste tipo de doença para se 

comunicar uns com os outros na tomada de decisão 



 

compartilhada. O DecideGuide foi desenvolvido em 

um processo que consiste em quatro iterações.  

Na primeira interação (1) sessões separadas de focus 

group foram organizadas com os usuários finais, 

incluindo as pessoas com demência, cuidadores 

informais e organizadores do caso. O objetivo dessas 

sessões foi receber comentários e feedback sobre os 

primeiros mockups do DecideGuide.  

Foram utilizadas as cinco etapas da análise de 

estrutura para analisar as transcrições de entrevistas 

de focus group: familiarizar-se com os dados, a 

identificação de um framework temático (temas 

identificados mostraram semelhanças com o quadro 

existente), a indexação (codificação com quadro 

temático), gráficos (rearranjando quadro temático se 

necessário), e mapeamento e interpretação 

(explicação dos resultados). Utilizou-se a avaliação 

CeHRes (Center for eHealth Research and Disease 

Management) de qualidade do projeto, que foi 

adaptado a partir do roteiro CeHRes. Este roteiro 

consistia de três níveis para avaliar a qualidade do 

design: a qualidade do sistema (amigável ao usuário, 

tecnologia segura), a qualidade do conteúdo 

(conteúdo compreensível e significativo) e qualidade 

do serviço (serviço adequadamente equipado). Usou-

se a avaliação CeHRes de qualidade do projeto, pois 

ele aborda vários aspectos da saúde em linha à 

qualidade de design que são baseadas em diversos 

estudos. 

Em segundo lugar (2), o primeiro protótipo interativo 

foi construído com base no feedback dado nos 

mockups: o DecideGuide. Este protótipo foi testado 

em uma sessão de walkthrough cognitivo com os 

pesquisadores e identificaram possíveis problemas 

dos usuários e avaliaram a usabilidade do 

DecideGuide. 

Em terceiro lugar (3), com base nos resultados dos 

focus group e entrevistas no walkthrough cognitivo, 

foi testada a usabilidade do protótipo interativo 

adaptado do DecideGuide em um tablet. O objetivo 

destes testes de usabilidade foi o de refinar ainda mais 

a DecideGuide num protótipo que era suficientemente 

robusto para ser utilizado num estudo piloto. 

Nesta pesquisa, somente interessa a avaliação feita no 

passo 1 desta metodologia. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Investigação e Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, avaliação CeHRes (Center for eHealth Research 

and Disease Management) 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser Específica, pois só pode ser utilizada pelo processo 



 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

definido e dentro do contexto de sistemas de saúde. 

Focus Group é genérica. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Ferramenta e técnica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Pessoas com demência leve para moderada foram 

recrutados a partir de duas creches. Cuidadores 

informais foram recrutados de casas residenciais e da 

Associação Holandesa de Alzheimer. Organizadores 

foram recrutados a partir de redes de gestores de caso 

regionais. Todos os participantes deram seu 

consentimento informado por escrito. Todos tiveram 

um tempo para a conversa social e conhecer uns aos 

outros, verificado o consentimento das pessoas com 

demência durante a sua participação após o seu 

consentimento inicial, e enfatizou-se a importância da 

participação deles. Os organizadores de caso 

vigiavam todos os sinais não-verbais, ou não, de 

desconforto ou inquietação de pessoas com demência. 

Nesse caso, foi dada ao participante ampla 

oportunidade para sair do estudo. 

Vinte e sete usuários participaram das seis sessões de 

focus group. As duas sessões de focus group 

separadas seis e quatro participantes, respectivamente, 

com diferentes participantes em cada rodada. Os 

participantes da segunda sessão de focus group 

comentou tanto sobre os mockups e o feedback da 

primeira rodada de focus group. Os mockups 

realizados com o DecideGuide incluíram 11 esboços 

no papel. Os usuários finais foram convidados a 

comentar sobre as diferentes mockups (Qual é a sua 

primeira impressão?), conteúdo (Você acha que o que 

essa ferramenta oferece é relevante? Ou esta 

ferramenta pode ser útil na tomada de decisões?), 

Facilidade de uso (O que fazer você acha da 

usabilidade da ferramenta?) e da atratividade do 

projeto (O que você acha da aparência da 

ferramenta?). As sessões de focus group duraram de 1 

a 2 horas e foram gravadas em áudio e transcritas na 

íntegra, exceto por um focus group com pessoas com 

demência na rodada 1. Embora os participantes 

concordaram em gravar a entrevista antes da reunião, 

eles se recusaram quando a reunião começasse. Eles 

sentiram que poderiam falar mais livremente sem a 

sessão ser gravada. Foram feitas anotações da 

entrevista. As sessões de focus group resultaram em 

comentários que abordou principalmente a qualidade 

do sistema, particularmente aspectos sobre ser 

amigável  com o usuário (por exemplo, muitas telas, 

com muita informação por tela) e estilo de design (por 

exemplo, apresentação de informações e uso de 

ícones. Em relação à qualidade do conteúdo, falta de 

clareza e dificuldade dos termos foram relatados, 

particularmente na "decisão em conjunto". Os 

organizadores de caso descreveram a ferramenta 

como muito útil para facilitar SDM em redes de 

cuidados de pessoas com demência, mas duvidava 



 

que a ferramenta seria útil para as pessoas com 

demência. Eles acharam que o uso da ferramenta foi 

muito difícil para as pessoas com demência. 

O walkthrough cognitivo foi realizado com três 

pesquisadores e resultou em um feedback 

principalmente sobre a qualidade do sistema. Muitos 

erros foram encontrados (botões que não reagem ou 

eram telas em parte pretas faltavam e). Além disso, 

problemas de navegação e questões de facilidade de 

uso aumentaram. Feedback sobre a qualidade do 

conteúdo focado na apresentação de conteúdo (ícones 

e questões pouco claras). Os pesquisadores 

enfatizaram a utilidade da ferramenta para os 

cuidadores informais e gerentes do caso, mas eles 

duvidaram se a ferramenta seria útil para as pessoas 

com demência. Além disso, os pesquisadores 

duvidavam que as pessoas com demência se 

beneficiariam com a comunicação aberta na função de 

chat. Eles sentiram que a comunicação no modo de 

bate-papo foi demasiado intrusiva para as pessoas 

com demência. O walkthrough cognitivo foi focado 

principalmente na interação entre os usuários. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, Vinte e sete usuários participaram das seis 

sessões de focus group e três pesquisadores 

participaram da avalição utilizando o walkthrough 

cognitivo. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de IHC 

 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Velmourougan, S., Dhavachelvan, P., Baskaran, R., Ravikumar, B., 2014). Software 

development Life cycle model to build software applications with usability 
Descrição da tecnologia A fim de colocar características de usabilidade e de 

dar mais atenção em projetar a usabilidade de 

software para minimizar defeitos, falhas relacionadas 

com a usabilidade de software, o desenvolvedor deve 

seguir as melhores práticas para incluir a usabilidade 

durante o desenvolvimento de sistema.  

Para isso foi proposto um Ciclo de Vida de 

Desenvolvimento de Software que inclui a 

usabilidade durante todos as fases, chamado U-

SDLC.  

Na fase de requisitos há as seguintes atividades: 

entrevista contextual, documento de requisitos de 

usabilidade e documento com checklist de 

usabilidade. 

Na fase projeto há as seguintes atividades: 

desenvolvimento do protótipo, avaliação do protótipo, 

análise de impacto, documento com diretrizes de 

usabilidade e verificação dos requisitos de 

usabilidade. 



 

Após estas fases, as seguintes fases também possuem 

boas práticas de usabilidade: codificação, teste e 

manutenção. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção   

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, checklists e guidelines de usabilidade, porém 

não especifica qual o nome deles. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Documento de requisitos e Protótipo (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada por especialistas 

em usabilidade. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Modelo de ciclo de vida de desenvolvimento de 

software 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Um estudo comparativo entre um modelo de Ciclo de 

Vida de Desenvolvimento de Software (SDLC) e um 

U-SDLC foi realizado em três etapas. Na fase inicial, 

um produto recém-desenvolvido é testado 

adequadamente em relação à usabilidade com tarefas 

de desenvolvimento de software. Na segunda etapa, o 

novo software é desenvolvido para o mesmo requisito 

com o uso do modelo U-SDLC proposto. E, na fase 

final, a confiabilidade do software para o produto 

recém-desenvolvido é estimada para provar que o 

modelo U-SDLC é capaz de abordar as questões de 

usabilidade que, indiretamente, reduz a taxa de 

insucesso e melhora a confiabilidade. 

Os resultados do estudo mostram evidências claras de 

que possuir melhores práticas em relação a 

usabilidade durante o ciclo de vida de 

desenvolvimento reduziu o número de falhas. Além 

de melhorar a confiabilidade do produto e a sua 

funcionalidade. O modelo U-SDLC permite que o 

desenvolvedor controle e mitigue as anomalias devido 

à falta de usabilidade do aplicativo durante o 

desenvolvimento de software. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, mas não apresenta informações sobre estes 

usuários. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de IHC e ES 



 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Quantitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Ben Ammar, L., Mahfoudhi, A., Kacem, Y.H., 2013). Empirical evaluation of an 

early understandability measurement method 
Descrição da tecnologia Atributos de usabilidade referem-se à capacidade do 

produto de software de possibilitar ao usuário a 

entender se o software é adequado ou não, e como ele 

pode ser usado para tarefas e condições de uso 

específicos. Avaliação de usabilidade interna 

apresenta muitas vantagens entre as quais pode-se 

citar a automação completa do método de medição. 

Além disso, o sistema não tem de ser implementado 

antes da execução da etapa de avaliação. Em vez 

disso, as medidas de usabilidade interna medem 

apenas uma parte da usabilidade global do sistema.  

Foi proposto medir a usabilidade interna do sistema 

com base dos modelos conceituais propostos por um 

método baseado em MDE (engenharia dirigida a 

modelos).   

O método de medição proposto é ilustrado em quatro 

passos: (1) identificar um conjunto de atributos 

internos para medir a compreensão; (2) definição de 

métricas para quantificar os atributos internos 

baseados no modelo conceitual; (3) interpretar os 

valores numéricos por meio de indicador; (4) Os 

indicadores são agrupados para dar o resultado final. 

Em relação ao segundo passo (1), propôs-se quatro 

métricas para a Densidade de Informação, uma 

métrica para Brevidade, uma métrica para 

Navegabilidade e uma métrica para Mensagem de 

concisão. 

Algumas diretrizes de usabilidade sugerem que 

interface do usuário não deve ser muito densa. Então, 

foi definido um número máximo de elementos por 

interface de usuário para manter um bom equilíbrio 

entre a densidade de informações e espaço em branco: 

10 elementos de entrada de dados, 5 de ação, 7 

elementos de navegação, e 20 elementos. 

Uma vez que a qualidade da mensagem só pode ser 

avaliada pelo usuário final, o número de palavras de 

uma mensagem pode ser considerada uma métrica de 

qualidade interna para avaliar a mensagem. 

Recomenda-se um máximo de 20 palavras em uma 

mensagem. 

A fim de obter uma melhor navegação entre o 

contexto, não mais que 7 elementos de navegação 

devem existir.  

No que se refere à função de agregação, começamos a 

construção da árvore de requisitos de 

compreensibilidade. Em cada nível, os valores estão 

reunidos com a seguinte hipótese: 

• Cada sub-característica tem um peso que define o 

grau de contribuição para a compreensibilidade como 

um todo. 

• Cada atributo tem um peso que define seu grau de 

contribuição para a sub-caraterística correspondente. 



 

• Cada métrica tem um peso que define seu grau de 

contribuição para o atributo correspondente. 

• A soma dos pesos é igual a 1, em cada caso. 

A atribuição do índice de prioridade requer 

especialistas em usabilidade. Este passo visa 

promover propriedades de usabilidade relevantes com 

relação às características da população e/ou requisitos 

da tarefa. Como resultado, o modelo da 

compreensibilidade será anotado pelo índice de 

prioridade. A anotação do modelo é realizada na fase 

de estabelecimento dos requisitos de usabilidade que 

precede cada avaliação. 

Durante a execução da avaliação, as métricas são 

aplicadas. Os valores numéricos obtidos são 

convertidos em seus valores qualitativos. Em seguida, 

cada valor categórico é convertido em valores 

numéricos que diz respeito à seguinte hipótese: VG se 

torna 5, G se torna 4, M se torna 3, B se torna 2, e VB 

se torna 1, onde VG é muito bom, G é bom, M é 

médio, B é ruim e VG é muito ruim. 

As três etapas são aplicadas para cada agrupamento. 

Os agrupamentos são efetuados a partir de 

indicadores de baixo para cima até que a usabilidade 

geral da interface do usuário seja atingida. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção. 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, nas métricas propostas pela ISO/IEC 9126. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo conceitual do MDE 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser aplicada ao MDE e 

utilizada por especialistas em usabilidade 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O experimento teve como objetivo investigar a 

relação entre as métricas propostas do método e a 

percepção do usuário final. A questão de pesquisa é: 

existe uma coerência significativa entre a percepção 

do usuário sobre a compreensibilidade do produto 

final e o valor obtido com o método de medição 

proposto antes do produto ser desenvolvido?  

O objeto do estudo é uma aplicação de aluguel de 

carro. Esta aplicação foi especificada usando os 

modelos conceituais do MDE e o sistema foi gerado a 

partir deste modelo automaticamente. 

Os participantes foram cinco alunos de graduação. A 

idade variou entre 27 e 35 anos. Os sujeitos não 



 

possuíam uma experiência em modelagem conceitual. 

Eles tinham alto nível de conhecimento em IHC. 

Os resultados mostraram que é possível prever a 

compreensibilidade do produto final baseado no 

modelo conceitual já que a maioria dos atributos 

propostos representam aqueles percebidos pelos 

usuários finais.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, cinco alunos de graduação. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Quantitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Ben Ammar, L., Mahfoudhi, A., 2013). Early usability evaluation in model 

driven framework 
Descrição da tecnologia Apresenta um método para a Integração da questão da 

usabilidade dentro do processo de desenvolvimento 

de interface de usuário. O método proposto estende o 

framework de referência Cameleon por integrar as 

questões de usabilidade para o processo de 

desenvolvimento. A medição de usabilidade cedo tem 

o objetivo de descobrir os problemas de usabilidade 

apresentados no artefato intermediário. O modelo 

decompõe a usabilidade em atributos mensuráveis e 

métricas que são baseadas nas primitivas conceituais. 

As métricas são retiradas das diretrizes de usabilidade 

existente com a sua relação com respeito a 

características de contexto (características do usuário, 

recursos da plataforma, etc.). 

O processo de desenvolvimento toma como entrada 

os modelos conceituais, a fim de gerar a interface 

final do usuário executável. Neste framework, os 

modelos conceituais abrangem os níveis de AUI 

(interface do usuário abstrata) e CUI (interface do 

usuário concreta). O modelo CUI é o mais afetado 

pela usabilidade. Por isso, optou-se por realizar a 

avaliação a partir deste nível. Para fazer isso, propõe 

um conjunto de atributos de usabilidade que pode ser 

quantificado por meio de métricas de que são 

baseadas nas primitivas conceituais deste modelo. O 

módulo de avaliação de usabilidade toma como 

entrada o modelo CUI e o modelo de usabilidade. 

Como resultado, ele fornece um conjunto de 

problemas de usabilidade específicos. Problemas 

estão relacionados com as primitivas conceituais que 

são afetados por ela. Estes problemas são usados para 

sugerir algumas recomendações para corrigir os 

estágios anteriores ou as regras de transformação. 

O framework apresenta três vantagens principais: 1) 

os custos são muito baixos: avaliação de usabilidade 



 

interna reduzir consideravelmente o custo de 

desenvolvimento, 2) sistema não têm de ser 

implementado, 3) fornece dados corretos sobre como 

medir atributos e interpretar suas pontuações. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se no framework Cameleon. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelos conceituais do MDE (interface do usuário 

concreta). 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada com modelos 

gerados pelo framework Camaleon. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução. 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Peischl, B., Ferk, M., Holzinger, A., 2013). Integrating user-centred design in an 

early stage of mobile medical application prototyping: a case study on data 

acquisition in health organisations 
Descrição da tecnologia Apresenta uma pesquisa colaborativa que lida com a 

integração de métodos de engenharia centrada no 

usuário para desenvolvimento de aplicativos móveis 

em uma fase muito inicial de desenvolvimento de 

software em termos de protótipos de papel. O 

feedback inicial de potenciais usuários pode melhorar 

consideravelmente a qualidade do protótipo obtido. O 

elemento central na integração de técnicas de 

engenharia de usabilidade para o ciclo de vida de 

desenvolvimento de software é o uso guiado de 

entrevista de testes de usabilidade em combinação 

com protótipos de papel. Antes da realização de testes 

de usabilidade foram realizados vários walkthroughs 

dentro da pequena equipe de desenvolvimento. Além 

disso, o projeto inicial considerada as diretrizes de 

usabilidade para aplicações móveis de acordo com 

Inostroza (Inostroza et al., 2012), bem como as 

diretrizes de design para Android e iOS. A parte 

exploratória dos testes de usabilidade visa esclarecer 

se os perfis de usuário correspondem com a realidade 

e se aplicativo fornece assistência no trabalho diário. 

Além dos testes, enfatiza-se este aspecto através da 

realização de entrevistas questionando o estado da 

prática na aquisição de dados relacionada à saúde.  

Tipo de tecnologia de Avaliação Investigação, Teste e Inspeção. 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Walkthrough e Think Loud.  

Qual a fase inicial do processo de Projeto 



 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de papel 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para processo centrado no usuário e 

aplicações móveis. Walkthrough e Think Loud são 

genéricas. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Processo e técnicas 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Como foi utilizado o método de Think Aloud 

apoiando o teste em termos de entrevistas e realizou 

esses testes de forma iterativa, foram considerados 

três pessoas como limite inferior para a obtenção de 

resultados significativos. Isso vale para os grupos de 

usuários relevantes do pessoal de enfermagem e 

terapeutas. 

Os médicos são considerados como um grupo, uma 

vez que acabou por não ser os principais usuários do 

aplicativo. 

Depois de realizar a entrevista em relação à prática 

comum de coleta de dados de saúde explicou-se a 

ideia básica da aplicação e o conceito de ICF 

(International Classification of Functioning, 

Disability and Health, WHO2). Isto foi seguido por 

uma demonstração de testes de protótipos de papel e 

uma introdução ao método de Think Aloud. Para os 

testes de usabilidade foram selecionados problemas 

que refletem os procedimentos de trabalho mais 

comuns no negócio diário. A sequência das tarefas 

individuais foi escolhida para representar a sequência 

típica de tarefas no trabalho diário com uma 

dificuldade crescente. Depois de realizar testes de 

usabilidade e problemas críticos serem observados, os 

problemas foram discutidos com os participantes. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 3 usuários 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

subáreas de computação/design 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas  

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 



 

(Fernandez, A., Abrahão, S., Insfrán, E., Matera, M., 2013). Usability inspection 

in model-driven web development: Empirical validation in WebML 
Descrição da tecnologia Apresenta o Processo de Avaliação de Usabilidade da 

Web (WUEP). O objetivo da avaliação do WUEP é 

integrar usabilidade nos processos de 

desenvolvimento Web baseadas em modelos 

empregando o Modelo de usabilidade Web como 

artefato de entrada principal. Este modelo quebra o 

conceito de usabilidade em 16 sub-características e 66 

atributos mensuráveis, em seguida, que estão 

associados com 106 métricas, a fim de quantificá-los. 

Estas métricas proporcionam uma definição genérica, 

que deve ser operacionalizada, a fim de ser aplicada a 

modelos em diferentes níveis de abstração (PIMs, 

PSMs e CMS) em diferentes processos MDWD (por 

exemplo, webml, OO-H). 

O objetivo da aplicação de métricas é reduzir a 

subjetividade inerente aos métodos de inspeção 

existentes. É importante ressaltar que, ao aplicar as 

medidas, os avaliadores inspecionam modelos, a fim 

de prever problemas de usabilidade (ou seja, para 

detectar problemas que poderiam ser experimentados 

pelos usuários finais quando utilizam a aplicação Web 

gerada). A inspeção desses modelos (considerando-se 

a rastreabilidade entre eles) nos permite descobrir a 

fonte dos problemas de usabilidade detectados e 

facilita a prestação de recomendações para corrigir 

esses problemas nas fases iniciais do processo de 

desenvolvimento Web. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseado no processo de avaliação de qualidade 

proposta na norma ISO 25000 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Platforms-Independent Models (PIMs) e Platform-

Specific Models (PSMs)  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada em model-

driven Web development (MDWD) 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Processo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, WebRatio que oferece editores visuais para a 

definição dos modelos e técnicas de transformação 

para a geração de códigos em diferentes plataformas. 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado 1° experimento: de acordo com o paradigma Goal-

Question-Metric (GQM), o objetivo do experimento 

foi analisar a operacionalização WUEP para o 

processo de desenvolvimento WebML, com a 

finalidade de avaliá-la quanto à sua eficácia, 



 

eficiência, facilidade percebida de uso e a satisfação 

dos avaliadores, em comparação com Avaliação 

heurística (HE) do ponto de vista de um grupo de 

avaliadores de usabilidade novatos. O experimento foi 

conduzido no contexto de um curso avançado de 

engenharia de software. Os resultados do experimento 

mostram que WUEP foi mais eficaz e eficiente do que 

HE na detecção de problemas de usabilidade em 

artefatos obtido através de um processo específico de 

desenvolvimento Web orientado por modelo. Além 

disso, os avaliadores ficaram satisfeitos quando 

aplicado WUEP, e acharam mais fácil de usar.  

2° experimento: foi realizada uma replicação estrita 

do experimento usando um grupo de alunos mais 

experientes em modelagem de software (ou seja, 

estudantes de mestrado). Os mesmos materiais usados 

na experiência inicial foram utilizados na experiência 

de replicação.  Os resultados globais obtidos 

permitiram interpretar que WUEP alcançou o melhor 

desempenho dos participantes em todas as estatísticas 

analisadas. A única exceção é a duração da sessão de 

avaliação, que, foi mais longo para WUEP devido ao 

longo tempo necessário para ler o material contendo a 

descrição WUEP. Tal como indicado pelos 

resultados, WUEP tende a proporcionar um grau 

baixo de falso positivos e problemas replicados. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 

1° experimento: 30 estudantes do quinto ano inscritos 

no programa de graduação em Ciência da 

Computação. 

2° experimento: 24 alunos matriculados na 

"Qualidade de Sistemas de Informação da Web" do 

curso de Mestrado em Engenharia de Software, 

Métodos Formais e Sistemas de Informação. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Nelson, J., Buisine, S., Aoussat, A., 2013). Anticipating the use of future things: 

Towards a framework for prospective use analysis in innovation design projects 
Descrição da tecnologia Propôs-se um processo em três fases para ajudar a 

antecipação de uso futura no design de um produto 

inovador. 

1. Definição e análise do problema: em qualquer 

tarefa criativa de resolução de problemas, a primeira 

etapa é reunir todos os fatos e dados disponíveis para 

formular o problema que precisa ser resolvido. Assim, 

os designers devem construir coletivamente e 

compartilhar uma base de conhecimento. Para 

descrever necessidades e atividades futuras, a 

ergonomia pode colaborar com profissões que lidam 



 

explicitamente com as tendências atuais e futuras de 

consumo de produtos e uso. 

2. Geração de ideia criativa: uma vez que esta base de 

conhecimento tenha sido construída, a próxima etapa 

é gerar ideias criativas sobre o uso futuro do produto. 

Isto é essencial para apoiar o pensamento divergente 

neste momento. Este é o objetivo de técnicas como o 

brainstorming. A fase de geração de ideias, em 

seguida, tem como objetivo gerar ideias originais com 

base no conhecimento existente. As novas 

possibilidades para uso futuro podem ser produzidas, 

desta forma, para questionar o conceito do produto 

descrito no resumo e expandi-la para novos conceitos. 

3. Ordenação e avaliação de ideia:  de uso de frames a 

cenários de uso: 

O objetivo desta fase é produzir, através da 

combinação de ideias a respeito de elementos de uso 

futuro, um conjunto de cenários especulativos de uso 

futuro. Estes cenários são então analisados, dando um 

roteiro para projetos de design futuros. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Não se aplica 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, design centrado o usuário 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

Projeta/cria o artefato já possibilitando um bom nível 

de usabilidade 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenário de uso  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser usada dentro de um 

processo centrado no usuário 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Processo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Ormeno, Y.I., Panach, J.I., Condori-Fernandez, N., Pastor, O., 2013). Towards a 

proposal to capture usability requirements through guidelines 
Descrição da tecnologia Apresenta uma abordagem que facilita o processo de 

captura de requisitos de usabilidade para os analistas 

que não são especialistas em engenharia de 

usabilidade. Em primeiro lugar, um especialista em 

usabilidade define uma estrutura de árvore onde as 

alternativas de design e diretrizes de usabilidade são 

representadas textualmente com perguntas e 

respostas. Em seguida, o analista pode usar esta 

estrutura de árvore para pedir aos usuários finais a 

alternativa que é a mais adequada de acordo com as 

suas necessidades (ou restrições). Diretrizes de 

usabilidade pode ajudar o usuário final a selecionar 

uma alternativa em toda a estrutura da árvore. No 

final do processo, tem-se um design para o sistema 



 

com base nos requisitos do usuário final. Essa 

abordagem tem como objetivo ser incluída em um 

método de MMD de maneira que os modelos 

conceituais podem também ser gerado a partir de 

requisitos de usabilidade.  

De forma resumida, a abordagem é baseada em 

diretrizes existentes de usabilidade, e as diretrizes de 

design, que são armazenados em uma estrutura de 

árvore. O analista navega através desta estrutura, a 

fim de capturar os requisitos de usabilidade, fazendo 

as perguntas dos usuários finais. A estrutura em 

árvore ajuda o analista a identificar as diferentes 

alternativas de projeto, e como essas decisões afetarão 

a usabilidade do sistema. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Não se aplica 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, em guidelines de usabilidade e guidelines de 

design existentes mas não cita nomes. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) e Interação Humano-

Computador 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

Projetam estes artefatos já possibilitando um bom 

nível de usabilidade 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Diagrama de Árvore com perguntas e respostas e 

Metamodelo 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser usado em um processo 

Model Driven Development (MDD) 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Ben Ammar, L., Mahfoudhi, A., 2013). Usability driven model transformation 
Descrição da tecnologia Apresenta uma abordagem que conduz o processo de 

transformação de modelo com critérios de 

usabilidade. A abordagem proposta é composta por 

duas fases: a fase de definição de regra e a fase de 

transformação. Durante a primeira fase, o designer 

estabelece a relação entre as regras de transformação 

alternativas e o critério de usabilidade que são 

capazes de atender. Na segunda fase, as 

transformações do modelo são executadas para 

assegurar a usabilidade do artefato da interface do 

usuário. O objetivo da abordagem proposta é fornecer 

um apoio prático para melhorar práticas atuais de 

transformações do modelo destinado à adaptação de 

interface de usuário para o contexto de uso, onde as 

questões de usabilidade estão sendo negligenciadas. 

Isto é feito entre a interface abstrata do usuário (PIM) 

e a interface do usuário concreta (PSM) 

Tipo de tecnologia de Avaliação Não se aplica  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se na ISO/IEC 9126-1 



 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

Projetam estes artefatos já possibilitando um bom 

nível de usabilidade 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Regras de transformações entre a interface abstrata do 

usuário (PIM) e a interface concreta do usuário 

(PSM) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser usada dentro de um 

processo Model Driven Engineering (MDE) 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução; 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, um editor do Graphical Modeling Framework 

(GMF) do Eclipse 

 

(Losada, B., Urretavizcaya, M., López, J.-M., Fernández-Castro, I., 2013). 

Applying usability engineering in InterMod agile development methodology. A 

case study in a mobile application 
Descrição da tecnologia Apresenta uma abordagem que incorpora engenharia 

de usabilidade em uma metodologia de 

desenvolvimento ágil de software chamado de 

InterMod.  InterMod gerencia o desenvolvimento de 

software por meio de Objetivos de Usuários (UO), ou 

seja, os desejos do usuário que podem ser atendidas 

por um ou mais requisitos funcionais e/ou não-

funcionais. 

No Passo 0, uma análise inicial de todo o projeto 

determina: (a) o início dos UOs, e (b) as decisões de 

design em geral. Os UOs serão aqueles que são mais 

importantes ou necessários para os usuários finais. 

Além disso, é importante elaborar o Modelo do 

sistema e do usuário. Para a sequência de iterações, 

cada iteração envolve três etapas: 1.i Passo - 

"Construir a lista de objetivos do usuário", Passo 2.i- 

"Plano de Iteração Paralelo", e Step 3.i- "Realizar 

Atividades de iteração ", onde i é a iteração. Estes 

passos tornam possível fragmentar coerentemente o 

projeto em UOs e as UOs em atividades. A Lista de 

UOs é atualizado no Passo 1.i com os novos UOs 

derivados de novas necessidades para o projeto (UOs 

direto) ou de desenvolvimentos anteriores (UOs 

indireto). Na Etapa 2.i, os UOs a serem desenvolvidas 

são determinados, juntamente com as atividades a 

serem realizadas para essas UOs, e como as 

atividades escolhidas serão distribuídos para os 

grupos de trabalho (se houver mais de um). 

Finalmente, no Passo 3.i da iteração, cada grupo de 

trabalho realiza as suas atividades, tal como 

estabelecido no plano. 

Técnicas de avaliação podem ser aplicadas desde as 

fases iniciais do processo de desenvolvimento do 



 

sistema, e nesta abordagem elas são utilizadas desde o 

Passo 0. Inspeção, investigação e teste podem ser 

combinados para obter um resultado mais abrangente 

quando se analisa a usabilidade dos modelos criados 

no passo 3.i. Outros métodos de avaliação de IHC que 

dependem de medidas de satisfação do usuário e 

eficácia de tarefas e eficiência também são propostos. 

Os seguintes tipos de modelos são utilizados: Modelo 

de requisitos (M-1), Modelo de apresentação (M-2) e 

o Modelo de Funcionalidade (M-3). 

InterMod preconiza a utilização de métodos baseados 

em teste como a melhor maneira de avaliar o modelo 

M-1. A avaliação da M-1 captura erros relacionados 

com os requisitos, e também pode descobrir e 

antecipar erros de interface e até mesmo erros de 

lógica de negócio. O Modelo SE-HCI tem 

informações suficientes para gerar automaticamente 

protótipos de baixa fidelidade. A partir deste ponto, 

designers, usuários e desenvolvedores podem 

desenvolver em conjunto a avaliação. Normalmente, 

os usuários representativos executam tarefas 

específicas no sistema (ou protótipo) e avaliadores 

observam e coletam os dados de investigação através 

do protocolo de pensamento em voz alta, medição de 

desempenho e métodos de treinamento. Métodos de 

inspeção envolvendo especialistas em usabilidade e / 

ou usuários finais são propostos para avaliar os 

modelos M-2. Os resultados da avaliação heurística 

ou Walkthrough cognitivo fornecem uma boa fonte de 

feedback que serve para melhorar a elementos 

específicos de interface do usuário. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste, Inspeção e Investigação  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, várias técnicas de avaliação descritas ne 

literatura, mas não aborda sobre elas. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo de Requisitos e Modelo de Apresentação,  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada em processo de 

desenvolvimento ágil 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado No Passo 0, a sessão do usuário foi preparada, a fim 

de identificar os principais UOs da aplicação por 

meio de métodos de investigação. Objetivos: obter 

informações sobre os usuários finais, as suas 

necessidades e prioridades. Esta informação seria a 

base para a definição da lista inicial de UOs e, assim, 



 

iniciar o processo de desenvolvimento da aplicação 

FindMyPlace. Participantes: 20 voluntários 

participaram da sessão do usuário. Todos eles eram 

estudantes do primeiro ano do programa de graduação 

de Ciência da Computação na Universidade do País 

Basco. Eles também foram escolhidos como possíveis 

usuários finais da aplicação. Além disso, todos os 

desenvolvedores do projeto participaram da reunião, a 

fim de responder a perguntas dos usuários. Todos os 

alunos foram convocados para uma reunião, a fim de 

preencher o questionário. Em primeiro lugar, eles 

receberam uma breve explicação sobre o propósito da 

FindMyPlace, e em seguida a sessão geral e as 

diferentes partes do questionário também foram 

descritos. Finalmente, eles foram incentivados a fazer 

perguntas sobre o preenchimento do questionário, que 

seria respondido por desenvolvedores do projeto, que 

estavam presentes no laboratório. Todo o processo 

durou aproximadamente 20 minutos. 

Avaliação do Modelo de Requisito (M1): Objetivos é 

detectar problemas na interface do usuário 

relacionadas com a navegação e interação antes de 

desenvolver qualquer código. Participantes: 18 

voluntários participaram (do inicial 20) na sessão e 3 

especialistas em usabilidade estavam presentes para 

orientar a sessão. Eles também atuaram como 

avaliadores. Um avaliador perto de cada usuário 

apresentou o protótipo de folheto e empreendeu uma 

função simulador. Desta forma, ele/ela poderia 

replicar a resposta do sistema para cada ação do 

usuário através da adição de post-its para a tela 

apropriada, e em seguida, navegando através do 

protótipo de tela. 

Avaliação do Modelo de Apresentação (M2): 

Objetivos foi detectar problemas de navegação e 

interação na interface do usuário no início do 

processo de desenvolvimento. Participantes: Três 

especialistas em usabilidade realizaram a avaliação. 

Como primeiro passo, os avaliadores estudaram a 

interface e então verificaram todas as heurísticas e 

suas correspondentes sub-heurísticas. Cada sub-

heurística aplicável foi classificado pelos especialistas 

de acordo com as categorias de Nielsen. Uma vez que 

os processos de avaliação individuais terminaram, os 

avaliadores se conheceram e apresentaram suas 

descobertas e concordaram com uma lista. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 20 estudantes do primeiro ano do programa de 

graduação de Ciência da Computação na 

Universidade do País Basco, 3 especialistas em 

usabilidade estavam presentes para orientar a sessão. 

Eles também atuaram como avaliadores. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Subáreas de ES/IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 



 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Ben Ammar, L., Mahfoudhi, A., Kacem, Y.H., 2013). Towards an MDE-based 

approach for usability evaluation of plastic user interface 
Descrição da tecnologia Neste framework de usabilidade propõe-se realizar a 

avaliação ao nível PIM. Então, utiliza-se um conjunto 

de atributos internos para medir a usabilidade. Tais 

atributos são baseados nas primitivas conceituais da 

abordagem MDE onde será aplicada esta proposta. 

No framework de referência Cameleon, o modelo 

conceitual (PIM) está organizado em dois pontos de 

vista. O modelo User Interface Abstract (AUI Model) 

permite a especificação abstrata da interface do 

usuário em termos de objeto abstrato da interação 

(AIO) e relacionamento abstrato. O modelo da 

interface concreta do usuário (CI Model) descreve a 

interface do usuário em termos de objeto de interação 

concreto (CIO) e relacionamento concreta. O Modelo 

CUI é a visão mais importante afetada pela 

usabilidade. Assim, métricas para avaliação de 

usabilidade cedo baseiam-se nas primitivas do 

modelo CUI. O modelo de usabilidade é utilizado 

como um framework de usabilidade ou como um 

parâmetro de um módulo de transformação. Como um 

framework de usabilidade, o modelo de usabilidade 

será útil para apoiar a inspeção de usabilidade e 

descobrir os problemas de usabilidade apresentados 

nos artefatos avaliados (modelo CUI ou modelo FUI). 

Como parâmetro, o modelo de usabilidade será útil 

durante o processo de reificação. Ele será injetado no 

módulo de transformação que se destina a gerar o 

modelo CUI. Na verdade, cada objeto de interação 

Abstract (AIO) proveniente do modelo será reificado 

durante esta fase em um objeto de interação concreto 

(CIO). Nesta proposta, tal reificação dependerá da 

propriedade de usabilidade que é capaz de satisfazer.  

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se na ISO/IEC 9126-1,no Framework 

Camaleon, as métricas para avaliação de usabilidade 

cedo baseiam-se nas primitivas do modelo CUI 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Nas regras de transformações entre a Interface 

abstrata do usuário (PIM) e a interface concreta do 

usuário (PSM) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser usada dentro de um 

processo Model Driven Engineering (MDE) 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 



 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Panach, J.I., Juristo, N., Pastor, O., 2013). Including functional usability 

features in a Model-Driven Development method 
Descrição da tecnologia Propõe lidar com FUFs (functional usability features) 

dentro de uma perspectiva de modelagem conceitual. 

A abordagem visa representar as FUFs abstratamente 

em qualquer método MDD por meio de primitivas 

conceituais (elementos de modelagem que têm a 

capacidade de representar abstratamente uma 

característica do sistema). O objetivo é definir 

primitivas conceituais para permitir que as FUFs a 

serem modelada tornem os sistemas usáveis e possam 

ser gerados a partir de um modelo conceitual. 

O alvo principal deste trabalho é a definição de um 

método para a inclusão de recursos de usabilidade em 

qualquer processo de desenvolvimento de software 

MDD. O método se chama Method to Incorporate 

Functional Usability Features into MDD (MIFUM). 

MIFUM é dividido em duas fases; na primeira fase se 

identifica as propriedades de modelo e na segunda 

etapa propõe-se mudanças no método MDD para 

incluir essas propriedades. A primeira fase é definida 

em duas etapas: (1) Definição de modos de uso; (2) 

Identificação das propriedades. Essas etapas são 

executadas por um especialista em usabilidade que 

sabe como trabalhar com diretrizes de usabilidade. A 

segunda etapa é composta por duas fases: (3) 

Definição de mudanças no modelo conceitual; (4) 

Descrição das mudanças no modelo compilador. 

Essas etapas são executadas pelo designer MDD, que 

deve melhorar o método MDD para suportar recursos 

de usabilidade.  

Tipo de tecnologia de Avaliação Não se aplica 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, FUFs (Functional Usability Features) 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

Projeta estes artefatos já possibilitando um bom nível 

de usabilidade 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo conceitual (modelos do OO-Method: modelo 

de objeto, modelo dinâmico, modelo funcional e 

modelo de interação) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada em 

desenvolvimento dirigido a modelos (MDD) 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, INTEGRANOVA é uma ferramenta comercial 

que implementa OO-Method 



 

(Rivero, L., Conte, T., 2013). Improving usability inspection technologies for web 

mockups through empirical studies 
Descrição da tecnologia Apresenta a técnica e a ferramenta WebDUE, que 

permite a identificação de problemas de usabilidade 

nos estágios iniciais do processo de desenvolvimento. 

Consequentemente, permite a inspeção de mockups 

Web, que são protótipos de software que podem ser 

criados no início do desenvolvimento. 

Para apoiar inspetores em encontrar mais problemas 

de usabilidade de aplicações Web, a técnica Web 

DUE utiliza o conceito de zonas de páginas de 

internet para orientar inspetores. Zonas de páginas de 

internet são pedaços de páginas da Web com tipos 

específicos de conteúdo. Para cada zona de página 

Web, a técnica sugere um conjunto de itens de 

verificação de usabilidade que verificam se o 

aplicativo da Web atende a princípios de usabilidade. 

Esses itens são baseados técnica WDP. Passos para 

usar a técnica Web DUE: (a) dividir os mockups em 

zonas de páginas Web; (B) verificar se os mockups 

aderiram às listas de verificação para as zonas de 

páginas Web; (c) apontar quaisquer não-

conformidades no mockup como um problema de 

usabilidade.  

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, na Avaliação Heurística e na técnica Web 

Design Perspective (WDP) 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Mockup de aplicações Web 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada em mockups de 

aplicações web. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Técnica e Ferramenta 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, Mockup DUE tool 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado No 1° estudo comparou-se a técnica WebDUE com a 

técnica WDP analisando dois indicadores: (a) de 

eficácia, (b) eficiência. Havia um total de oito 

indivíduos que concordaram em participar neste 

estudo.  

Os resultados quantitativos deste estudo sugere que a 

técnica Web DUE foi mais eficaz e eficiente do que a 

técnica WDP. No entanto, devido à pequena amostra 

utilizada, os resultados só podem ser considerados 

indicadores da viabilidade da Web DUE. 

Os dados qualitativos sugeriram melhorias nas 

tecnologias. Portanto, nós evoluímos o Web DUE e a 



 

Web DUE tool: (a) reescrevendo as instruções e itens 

de verificação de usabilidade da técnica, para torná-lo 

mais claro e compreensível; (b) incorporando novas 

funcionalidades na ferramenta Web DUE como a 

criação de relatórios e suporte para outras técnicas; 

(C) aumentando a usabilidade da ferramenta, 

adicionando rótulos e informação; e (d) propondo 

uma ferramenta reforçada, para ajudar os inspetores 

novatos na avaliação de protótipos de aplicações 

Web. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 8 estudantes 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Srisuriyasavad, A., Prompoon, N., 2013). Defining usability quality metric for 

game prototype using software attributes 
Descrição da tecnologia Apresenta métricas de qualidade de usabilidade que 

deve ser aplicada ao protótipo de um jogo. As 

métricas podem ser utilizadas a partir do início da 

fase de design até ao final da fase de design para cada 

tipo de protótipo do jogo e pode ser aplicável a todos 

os cinco requisitos de qualidade e usabilidade: Fun, 

Funcional, Internal Complete, Balanced and 

Accessible. As medições e os resultados irão 

melhorar a qualidade de usabilidade do jogo e irá 

minimizar o custo desnecessário de revisar ou corrigir 

os erros de projeto ou bugs. 

Foundation: a métrica de qualidade de usabilidade no 

entretenimento do jogo pode ser feita com um 

questionário para avaliar a atratividade. Há muitos 

princípios que podem ser aplicados ao questionário de 

métrica de qualidade, tais como os elementos 

dramáticos contando o número de elementos 

dramáticos que o protótipo do jogo pode criar e 

comparar com o número de elementos dramáticos que 

o grupo alvo recebeu do jogo. Em seguida, o 

resultado pode ser comparado com o resultado 

esperado. Se o resultado é maior do que a expectativa, 

então o jogo deve ser processado para o passo 

seguinte. Se o resultado é inferior, então o protótipo 

do jogo deve ser melhorado ou corrigido antes da fase 

de produção. 

Estrutura: a métrica de qualidade de usabilidade 

incidirá sobre o entretenimento do jogo e função no 

playtest. Entretenimento será medido por um 

questionário. No entanto, a pontuação terá mais 

detalhes do que o protótipo base porque não há modo 

pré-determinado do jogo com base nos elementos 



 

dramáticos. Funcional será medido com uma lista de 

verificação para testar se todos os elementos 

dramáticos ou sensações são experimentados como se 

esperava para todos os modos pré-determinados e 

adequadamente equipada para os jogadores. 

Detalhes Formais: esta métrica de qualidade de 

usabilidade incidirá sobre a função do playtest, a 

integridade e o equilíbrio de jogo foram descritos no 

ISO 9126 da seguinte forma: Funcional será medido 

no mesmo método que o protótipo estrutura para 

testar a adequação dos recursos que criará prazer ou 

diversão no jogo. Completo interno será medido com 

checklist nas sub-características das operações como 

mencionado na norma ISO 9126. Equilíbrio será 

medido por um questionário para testar o equilíbrio 

do jogo. 

Refinamento: a métrica de qualidade de usabilidade 

que está focando na diversão e a acessibilidade do 

jogo foi descrito na norma ISO 9126 da seguinte 

forma: Fun será medido por um questionário para 

avaliar a capacidade de atração e adequação do 

gráfico no jogo. E a Acessibilidade vai ser medida por 

uma lista de verificação de sub-características em 

operação, capacidade de aprendizado e 

inteligibilidade com o foco no jogo que é projetado 

para ser fácil de usar. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, ISO 9126 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Engenharia de Software (ES) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de jogo 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada para avaliar 

protótipos de jogos. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Métrica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Or, C., Tao, D., 2012). Usability study of a computer-based self-management 

system for older adults with chronic disea 
Descrição da tecnologia Apresenta uma avaliação de usabilidade durante as 

fases iniciais do processo de desenvolvimento. 

Utiliza-se protótipos de papel para o estudo da 

usabilidade. Este estudo, que fazia parte de um 

projeto maior para desenvolver um sistema de auto-

gestão baseado em computador para idosos com 

doenças crônicas, avaliou os problemas de 

usabilidade do sistema utilizando um teste de 



 

protótipo de papel. Primeiro foi realizado uma 

avaliação heurística e, em seguida, um teste com o 

usuário final usando o método de Think Aloud. O 

objetivo da avaliação heurística foi determinar se as 

características de projeto do sistema estão de acordo 

com as diretrizes de design de fatores humanos e 

princípios. O objetivo do teste do usuário final foi 

examinar o desempenho de uso e satisfação com a 

interface do sistema entre um grupo de pacientes 

idosos com doenças crônicas. Este estudo de 

usabilidade descobriu analiticamente pontos fracos do 

projeto do sistema e formulou orientações para 

modificações e análises futuras. 

A criação das interfaces do sistema foi guiada por um 

conjunto de princípios de design de fatores humanos 

[4,39-41]. Exemplos dos princípios são (1) 

correspondência entre o sistema e o mundo real, (2) 

reconhecimento ao invés de relembrança, entre 

outros. Neste estudo, foi utilizado um protótipo de 

papel, que consistiu de uma coleção de imagens 

impressas com cores da interface do sistema para 

conduzir a avaliação de usabilidade. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Inspeção e Teste 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de papel 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Empírica 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Técnicas e Métodos 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Avaliação Heurística: neste estudo, foram 

empregados um "especialista duplo" que tinha um 

conhecimento em usabilidade e domínio de interesse, 

e dois "especialistas únicos" com experiência em 

usabilidade e fatores humanos. Estes pesquisadores 

avaliaram independentemente a conformidade do 

design de interface com as 26 heurísticas. Eles 

determinaram a conformidade ao responder "sim" ou 

"não" para cada heurística. A seção de comentários 

também foi fornecida para coletar os comentários 

específicos sobre o problema de design associado a 

cada heurística.  
Teste de Usabilidade: os participantes do estudo 

foram recrutados em uma organização médica sem 

fins lucrativos em Hong Kong que fornece serviços 



 

médicos para a comunidade. Os critérios de inclusão 

para participação no estudo incluíram o seguinte: (1) 

55 anos ou mais, (2) com diagnóstico de qualquer 

doença crônica, (3) a visão normal ou visão corrigida-

anormal, (4) sem comprometimento cognitivo ou 

físico, e (5) a capacidade de ler chinês tradicional. 

O teste foi realizado em um centro de serviços de 

saúde da comunidade. Antes do início do teste, 

explicou-se o objetivo protocolo de pesquisa e estudo 

aos participantes. Durante o teste, os participantes 

receberam duas tarefas práticas para se familiarizar 

com o sistema e o método de Think Aloud. Após as 

provas práticas, os participantes foram convidados a 

executar as tarefas experimentais. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 3 especialistas na inspeção. No teste 

participaram 50 usuários. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Áreas de ES/IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(De Sa, M., Churchill, E., 2012). Mobile augmented reality: Exploring design and 

prototyping techniques 
Descrição da tecnologia Apresenta um experimento contendo uma avaliação 

de usabilidade de protótipos de baixa fidelidade, 

fidelidade mista e alta fidelidade para diferentes 

cenários. Na avaliação do protótipo de baixa 

fidelidade foi aplicada a técnica Wizard-of-Oz. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de baixa fidelidade (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Empírica 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Técnica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 



 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Os participantes do estudo foram abordados e foram 

selecionados aleatoriamente. Cada participante foi 

convidado a participar por um dos pesquisadores, 

enquanto outro pesquisador filmou o experimento. 

Um total de 24 usuários participaram nestas sessões e 

interagiram com os protótipos (8 pessoas usaram o 

protótipo de baixa fidelidade). 

Para o protótipo de baixa fidelidade, aos participantes 

apenas foi explicado qual técnica seria usada e pediu 

para imaginá-lo como um aplicativo em 

funcionamento. Um dos pesquisadores envolvidos 

neste experimento apresentou o Assistente e os ícones 

na frente do dispositivo em locais diferentes, 

permitindo que o participante visse esses ícones 

sempre apontando o dispositivo para eles. Testes 

duraram cerca de 5 minutos com os protótipos de 

baixa fidelidade. Os mockups de baixa fidelidade, 

usando o layout de um telefone e a abordagem 

Wizard of Oz-produziu os resultados mais pobres. 

Cinco dos 8 participantes discordaram de que foi fácil 

entender o objetivo do aplicativo ou o que eles 

estavam olhando. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 8 usuários 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

subáreas de IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Olsen, M., Hedman, J., Vatrapu, R., 2012). Designing digital payment artifacts 
Descrição da tecnologia Apresenta um processo de design, que possui as 

seguintes fases:  

(1) A deficiência identificada de um m-wallet real e 

conhecimento sobre suas propriedades de design. Esta 

Consciência foi fundamentada na literatura e na 

avaliação de soluções de pagamentos móveis 

existentes. Na fase de Sugestão, o trabalho com a 

proposta da fase anterior (consciência) foi iniciado. 

Esta fase envolve três etapas: objetivos de 

usabilidade, esboço e cenários. 

(2) Na fase de desenvolvimento, criou-se mockups m-

wallet a partir de entrevistas na fase de  

Sugestão. A criação dos mockups incluíram metas de 

usabilidade, esboços, personas e cenários. As metas 

de usabilidade foram escritas com base no que os 

entrevistados tinham dito durante as entrevistas; os 

esboços foram baseados nos esboços iniciais do m-

wallet elaborado pelos entrevistados; as personas 

foram criadas com base nas entrevistas e que 

correspondem aos grupos de usuários; e os cenários 



 

abrangeram as personas interagindo com os esboços 

do m-wallet. Dessa forma, o protótipo pode ser 

testado pelos usuários previstos em ambientes 

realistas, o que leva aos designers tornarem-se 

conscientes das questões de design que não tinham 

pensado. 

(3) Na fase de Avaliação, depois de ter desenvolvido 

os mockups, eles foram usados como protótipos para 

a fase de avaliação, que consiste de reflexão através 

da interação e discussão com os usuários a 

compreender em que medida o artefato preenche as 

imperfeições explicitadas na proposta da fase de 

Consciência do Problema. A fase de avaliação centra-

se sobre o que ocorreu bem ou mal, e decide se é 

necessário ter ou não uma iteração a mais. Foram 

feitas algumas perguntas para os usuários. 

(4) Na fase de Conclusão, com base nos testes de 

usuários algumas conclusões gerais foram tiradas. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

O que é proposto/usado na pesquisa? Processo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Durante a fase de Avaliação, houve a participação de 

16 pessoas; quatro participantes do estudo de cada um 

dos quatro grupos de usuários avaliaram o protótipo 

do seu próprio grupo durante duas rodadas de testes 

com usuários. 

Um dos objetivos de usabilidade que foram 

identificados na fase de desenvolvimento foi a 

segurança, e isto não tem sido, assim, plenamente 

atingido, pois o m-wallet que foi testado não fez os 

participantes se sentirem completamente seguros. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 16 usuários. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

Áreas de computação/design 

 



 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

Harvey, C., Stanton, N.A.  (2012). Trade-off between context and objectivity in 

an analytic approach to the evaluation of in-vehicle interfaces 
Descrição da tecnologia Foram selecionados métodos analíticos que realizam 

a avaliação e que podem ser aplicados em uma fase 

inicial de desenvolvimento de produtos com pouca 

procura de recursos. No entanto, atualmente esses 

métodos não são amplamente utilizados na indústria 

automobilística para avaliação IVIS (in-vehicle 

information system). Este estudo procura, portanto, 

explorar a utilidade de métodos analíticos, incluindo 

vantagens e desvantagens, identificar a formação e 

quando são aplicados, e deficiências, propondo a 

extensão para uma ou mais das técnicas para 

aumentar a sua utilidade num contexto de direção 

(driving). Os resultados serão úteis para fazer com 

que designers e avaliadores melhorem a interface 

dentro da indústria automotiva, mas também em 

outros domínios, para apoiar a seleção e aplicação de 

métodos analíticos, com o objetivo geral de incentivar 

o projeto e avaliação de usabilidade em fase inicial. 

Os métodos utilizados foram: hierarchical task 

analysis (HTA - avalia especificação de tarefa), 

Heuristic analysis (avalia a experiência da 

especificação do sistema e tarefa), Multimodal critical 

path analysis (CPA - avalia o HTA), systematic 

human error reduction and prediction approach 

(SHERPA - avalia o HTA) e layout analysis (avalia 

diagrama de layout do sistema). 

Tipo de tecnologia de Avaliação Modelagem analítica e Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não, são os próprios métodos Multimodal critical 

path analysis (CPA - avalia o HTA), systematic 

human error reduction and prediction approach 

(SHERPA - avalia o HTA) e layout analysis (avalia 

diagrama de layout do sistema). 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Especificação de tarefa, experiência da especificação 

do sistema/tarefa, HTA e diagrama de layout do 

sistema. 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genéricas 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 



 

O que é proposto/usado na pesquisa? Métodos 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Uma avaliação de dois IVIS existente foi realizada 

utilizando os cinco métodos analíticos, a fim de 

explorar a utilidade desta abordagem, em termos de 

entradas de informação e saídas, horários de 

treinamento, demandas de recursos e possíveis 

extensões, no contexto de desenvolvimento de 

produtos em estágio inicial. As interfaces sob 

investigação foram uma tela sensível ao toque em um 

dispositivo de entrada do controle remoto.  

Como conclusão temos: o HTA não era útil para fazer 

comparações relativas entre sistemas; no entanto, 

verificou-se a ser um ponto de partida essencial para o 

CPA e SHERPA e também foi útil para a exploração 

da estrutura da tarefa. CPA modelou o tempo de 

interação de tarefa como uma medida de desempenho; 

no entanto, em seu estado atual não leva em conta o 

cenário dirigidos a tarefas duplas. Há, no entanto, o 

potencial para prolongar o método para resolver este 

problema. Era esperado que SHERPA produzisse uma 

lista abrangente de potenciais erros guiados por sua 

abordagem taxonômica estruturada; no entanto, a 

avaliação da frequência de erro e gravidade ainda é 

amplamente aberto à imparcialidade dos analistas. A 

triangulação dos dados contra os resultados da análise 

heurística também mostrou que nenhum método foi 

incompleto.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Não 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Sim, HTA não foi útil para fazer comparações 

relativas entre sistemas. CPA não leva em conta o 

cenário dirigido a tarefas duplas. SHERPA era 

esperado para produzir uma lista abrangente de 

potenciais erros guiados por sua abordagem 

taxonômica estruturada; no entanto, a avaliação da 

frequência de erro e gravidade ainda é amplamente 

aberto à imparcialidade dos analistas. triangulação 

dados contra os resultados da análise heurística 

também mostrou que nenhum método foi 

compreensível. A análise heurística não é adequada 

para comparações entre os sistemas; no entanto, há 

potencial para o desenvolvimento como orientação 

específica do produto ou marca.  

 

 



 

(Yen, P.-Y., Bakken, S., 2012). Review of health information technology usability 

study methodologies 
Qual é o tipo de objetivo de pesquisa? Identificação de melhores e típicas práticas; 

Classificação e taxonomia. 

Qual é o objetivo de pesquisa? Os objetivos deste trabalho é avaliar e categorizar 

métodos de estudo de usabilidade de TI (Information 

Technology) de saúde comumente usados em uma 

especificação de usabilidade integrado ao framework 

de avaliação e fornecer orientações práticas sobre 

avaliação de usabilidade de TI de saúde. 

Quais são os critérios de inclusão? Estudos incluídos na revisão artigos sobre usabilidade 

de TI de saúde que tem como objetivo primordial o 

fornecimento de informações detalhadas relacionadas 

a métodos. Foram excluídos os artigos sobre sistemas 

de saúde pública, educação, fins de pesquisa e 

bioinformática, uma vez que estes sistemas não se 

destinavam a ser utilizados para o atendimento ao 

paciente. Além disso, foram excluídos os estudos que 

utilizaram registros eletrônicos de saúde para 

responder a perguntas de pesquisa, mas não chegou a 

avaliar a saúde de TI e estudos que não tiveram a 

usabilidade de TI de saúde como um objetivo 

primário. Também foram excluídos os estudos 

avaliando métodos ou modelos onde a avaliação da 

usabilidade de TI saúde não era seu objetivo primário. 

Qual o número de artigos incluídos? Número de artigos retornados: 2025 artigos. 

Número de estudos potencialmente relevantes: 947 

artigos. 

Artigos relevantes: 346 artigos. 

Quais informações são extraídas dos 

artigos? 

As informações extraídas de cada artigo incluído 

design do estudo, o método, os participantes, tamanho 

da amostra e tipo de TI de saúde. 

Qual o tipo de análise realizada? Resumo de narrativa 

Tecnologias encontradas na fase inicial Fase de Análise: 

[30] Doran DM, Mylopoulos J, Kushniruk A, et al. 

Evidence in the palm of your hand: development of 

an outcomes-focused knowledge translation 

intervention. Worldviews Evid Based Nurs 2007; 4: 

69 e 77. 

[31] Johnson KB, Fitzhenry F. Case report: activity 

diagrams for integrating electronic prescribing tools 

into clinical workflow. J Am Med Inform Assoc 

2006;13:391e5. 

[32] Workflow Management Coalition. WfMC: 

interface 1: process definition interchange - process 

model. 1998. 

http://www.wfmc.org/standards/docs/if19807r3.pdf 

(accessed 2008). 

[33] Mueller ML, Ganslandt T, Frankewitsch T, et al. 

Workflow analysis and evidence based medicine: 

towards integration of knowledge-based functions in 

hospital information systems. Proc AMIA Symp 

1999:330e4. 

[34] Horsky J, Gutnik L, Patel VL. Technology for 

emergency care: cognitive and workflow 

considerations. AMIA Annu Symp Proc 2006:344e8. 

[35] Hyun S, Johnson SB, Bakken S. User-centered 

approaches for eliciting functional requirements and 

designing user interfaces: a nursing documentation 

case study. J Biomed Inform 2008; In press. 



 

[36] Effken J, Loeb R, Johnson K, et al. Using 

cognitive work analysis to design clinical displays. 

Stud Health Technol Inform 2001;84:127e31. 

Descreva a análise realizada Os pesquisadores costumam usar a análise de fluxo de 

trabalho e de amostragem do trabalho para aprender 

sobre ambientes de trabalho dos usuários. Análise de 

fluxo de trabalho, tal como definido pela Workflow 

Management Coalition (WfMC) é usado para 

entender como múltiplas tarefas, sub-tarefas, ou o 

trabalho em equipe são realizadas de acordo com as 

regras de grupos.  

[32] Focus group e métodos de observação podem ser 

combinados para fornecer uma visão abrangente de 

workflow clínico. 

[33] Um método usado para representar o resultado 

da análise de fluxo de trabalho envolve diagrama de 

atividade. 

[31] Outro estudo demonstrou análise de fluxo de 

trabalho usando análise de tarefa cognitiva para 

caracterizar processos clínicos no departamento de 

emergência a fim de sugerir possíveis soluções 

tecnológicas. 

[34] Work Sampling é usado para medir a quantidade 

de tempo gasto em uma tarefa.  

[30] Um estudo usou este método para identificar as 

necessidades dos enfermeiros para o desenvolvimento 

de um sistema de coleta e divulgação de informação. 

Métodos usados pelos pesquisadores nesta revisão 

para informar design de interfaces de TI de saúde 

incluíram notas coloridas, focus group, [35] análise 

do trabalho cognitivo, [36] e card sorting. 

 

(Du Bois, E., Horváth, I., 2011). Abstract prototyping in software engineering: A 

review of approaches 
Descrição da tecnologia Prototipagem Abstract (AP) é um termo comum para 

descrever várias abordagens de desenvolvimento de 

réplicas precoce de ferramentas de software. AP: (1) 

facilita a comunicação para os usuários finais na fase 

inicial e a adaptação do software em desenvolvimento 

para as necessidades dos usuários; (2) faz com que as 

ideias sejam tangíveis para os próprios 

desenvolvedores; (3) ajuda a esclarecer a interface do 

sistema; (4) ajuda a identificar os limites funcionais 

do sistema; (5) facilita fazer uma previsão sobre os 

recursos necessários, suporta fazer estimativas sobre 

as capacidades necessárias de desenvolvimento de 

sistemas, dinheiro, tempo, infraestrutura, etc. (6) 

apoia a exploração de erros e reduz os perigos 

potenciais; e (7) dá meios de monitoramento de 

processos e de sistematizar o processo. 

Os APs têm a descrição dos atores, as partes 

interessadas, a interface do sistema, o procedimento 

de interação, as funcionalidades do sistema e do 

controlador do sistema, bem como o contexto de 

aplicação e os objetivos das partes interessadas. 

Para testar a usabilidade diferentes metodologias 

podem ser usadas em diferentes contextos; (1) como a 

experimentação direta de testadores únicos ou 

múltiplos ao mesmo tempo; (2) de processamento de 



 

informação ativa, também chamado AP criativo, que 

conta com as contribuições criativas dos usuários no 

processo; (3) processamento de informação passiva, 

também chamado AP demonstrativo que acontece 

sem dar a oportunidade para que os participantes 

intervenham ou mudem; e (4) a execução do teste 

envolvente que é familiar para os testadores (no 

mundo real ou na web) ou num ambiente de 

laboratório desconhecido. 

Tipo de tecnologia de Avaliação Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo Abstrato (ou protótipo de baixa fidelidade) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

O que é proposto/usado na pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Olsen, M., Hedman, J., Vatrapu, R., 2011). E-wallet properties 
Descrição da tecnologia O artigo apresenta como um teste de usabilidade de 

um protótipo não funcional de uma aplicação foi 

realizado e como este pode ser melhorado, a partir da 

perspectiva da pesquisa de Design Science. A escolha 

do método de Design Science foi impulsionada pelo 

problema da pesquisa, que é a identificação de 

propriedades de e-wallet (carteira digital) com foco na 

interação entre o usuário e o artefato, neste caso 

mockup’s. Durante toda a pesquisa, foram 

entrevistados 42 usuários. Estes usuários 

representavam os quatro diferentes grupos de 

usuários: adolescentes, jovens, mães e empresários. 

Estes usuários foram escolhidos, pois representam 

diferentes demografias. Na primeira fase da pesquisa 

foram selecionados 26 usuários que realizaram 

entrevistas. Estas entrevistas foram necessárias para 

entender o comportamento dos usuários e as suas 

necessidades. A partir das entrevistas realizadas, 

foram identificados os objetivos da aplicação em 

termos de metas de usabilidade. Foram identificadas 

as seguintes metas: eficiência, segurança, utilidade e 

capacidade de aprendizado. Após isso, quatro 

personas foram criadas, representando os quatro 

grupos de usuários identificados no início do projeto. 

Em seguida, após a construção das personas, o 

próximo passo do processo foi iniciado quando os 



 

entrevistados foram convidados a desenhar um 

esboço de uma e-wallet. Os sketchs de cada grupo 

foram unidos visando criar apenas um sketch. E a 

partir deste momento foram descartadas as ideias ou 

partes de algumas ideias para a aplicação. As ideias 

que passaram foram escritas em cenários. Já na fase 

de desenvolvimento do Design Science foram criados 

quatro mockups e-wallet. Estes mockups foram 

utilizados como meio de conversação. Para avaliar 

estes protótipos, 15 usuários foram necessários. As 

questões perguntadas aos usuários estavam 

preocupadas em saber se: os usuários entenderam as 

propriedades do e-wallet; que impressão eles tiveram 

quando viram pela primeira vez o e-wallet; o que os 

usuários pensavam sobre as propriedades que eram 

específicas para a aplicação e-wallet quando 

comparada com a carteira física; se os usuários 

gostariam de ter quaisquer outras propriedades na e-

wallet. Além de falarem três coisas que os usuários 

gostavam e três coisas que eles não gostavam no e-

wallet. A partir deste ponto foi realizada uma análise 

qualitativa sobre as respostas dos grupos de usuários.  
Tipo de tecnologia Teste e Investigação 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Humano-Computador 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Empírica 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O resumo do estudo é bem parecido com a descrição 

da tecnologia apresentada acima. Como resultados 

encontrados, os autores perceberam que com o 

envolvimento dos usuários foi possível esclarecer 

quais funcionalidades cada botão deve ter no e-wallet. 

Com base nas opiniões dos usuários coletadas nas 

avaliações, percebeu-se que a meta de usabilidade de 

utilidade foi a mais longe de ser alcançada. A meta de 

usabilidade de capacidade de aprendizado não estava 

perto de ser alcançada, principalmente porque os 

testes mostraram que os usuários de cada grupo 

tiveram opiniões diferentes sobre a estrutura da e-

wallet e estes usuários continuavam sendo inspirados 

pelos mockups de outros grupos de usuários.  



 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de observação 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, de 42 usuários, diferentes níveis de escolaridade. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de Computação 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Panach, J.I., Condori-Fernández, N., Vos, T., Aquino, N., Valverde, F., 2011) 

Early usability measurement in model-driven development: Definition and 

empirical evaluation 
Descrição da tecnologia Este artigo tem como objetivo apresentar um método 

para avaliar e predizer a usabilidade interna por meio 

da definição de métricas para primitivas conceituais 

que constituem os modelos conceituais, este método 

foi proposto para ambientes MDD (Model-Driven 

Development). Este método pode ser aplicado 

automaticamente no modelo conceitual, que 

representa um sistema, como entrada. No entanto, é 

importante notar que a usabilidade interna é apenas 

uma parte da usabilidade mensurável, pois há muitos 

atributos externos (subjetivos) que só podem ser 

medidos no sistema final, com os usuários finais. O 

método de avaliação proposto é composto de três 

etapas: 1) A definição de métricas para fornecer um 

valor numérico para cada atributo de usabilidade –por 

exemplo, para o atributo Operabilidade há três 

subcaracterísticas (Ordem de Consistência – este 

possui três métricas (OC1, OC2 e OC3); Label de 

Consistência – este possui cinco métricas (LC, LC2, 

LC3, LC4 e LC5)), e Prevenção de Erros – este 

possui apenas uma métrica (EPR)). As métricas são 

valores numéricos e são definidas de tal forma que 

elas podem ser calculadas utilizando apenas as 

primitivas conceituais (métricas que constituem os 

modelos conceituais); 2) A aplicação de indicadores 

para interpretar o valor numérico para cada atributo 

de usabilidade – isto é realizado transformando os 

valores numéricos em valores ordinais. Esta 

transformação classifica cada número de acordo com 

uma escala numérica. Como resultado, tem-se o nível 

de usabilidade pelo indicador, mas ainda se precisa de 

um nível de usabilidade para cada atributo; 3) 

Indicador de agrupamento para agrupar os 

indicadores obtidos na etapa anterior por 

subcaracterísticas: tem-se que para cada grupo de 

indicador por atributo de usabilidade deve-se 

determinar o grau de facilidade de uso deste atributo. 

Por exemplo, quando se agrupou as métricas de 

Ordem de Consistência (OC) e Label de consistência 

(LC). Além disso, pode-se agrupar o grau de 

facilidade de utilização de cada um dos atributos de 



 

subcaracterística, a fim de determinar o grau de 

usabilidade de cada sub-característica. 

Tipo de tecnologia Inspeção e Modelagem analítica  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se na ISO/IEC 9126-10 e ISO/IEC 9241   

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelos Conceituais do MDD (diagrama de classe) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada por um processo 

especifico (MDD) 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, sugere-se usar a OLIVANOVA 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado O estudo experimental realizado foi executado com as 

aplicações geradas e não com os modelos criados, ou 

seja, os 18 usuários avaliaram a usabilidade da 

aplicação final gerada a partir dos modelos 

conceituais. No entanto, no final da avaliação foi 

realizada uma comparação entre as médias das 

avaliações dos usuários com cada métrica utilizada 

para projetar a interface das aplicações. Como 

resultados, os autores concluíram que as percepções 

dos usuários são mais constantes que a avaliação 

inicial. Os resultados do experimento mostram que é 

possível prever a usabilidade do sistema utilizando 

modelos conceituais. Esta avaliação precoce 

minimiza recursos, uma vez que o processo pode ser 

automatizado e os resultados da avaliação são obtidos 

em poucos segundos. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de viabilidade 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 18 usuários  

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC/ES 

 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Quantitativa 

 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

 



 

(Propp, S., Forbrig, P., 2010). ViSE - A virtual smart environment for usability 

evaluation  
Descrição da tecnologia O artigo apresenta um processo estruturado de 

desenvolvimento e avaliação de um ambiente 

inteligente (Smart Environment - SM) e, 

posteriormente, discute o uso da ferramenta ViSE 

para conduzir avaliações com especialistas e estudos 

de usuários. Durante cada fase do desenvolvimento 

(Análise dos requisitos, Design e Implementação) três 

fases são consideradas: na fase de planejamento os 

métodos e técnicas de avaliações são escolhidos; 

durante a fase de desenvolvimento os artefatos 

existentes são refinados e novos artefatos são 

construídos; e, na fase de avaliação formativa obtém 

os feedbacks direto para os artefatos desenvolvidos 

com base nos feedbacks dos estudos de usuários e 

avaliações dos experts. Na primeira fase do 

desenvolvimento (Análise de Requisitos) foram 

avaliadas as consistências dos modelos de tarefas 

criados. Para isso, os autores desenvolveram um 

Virtual Smart Environment (ViSE) que permite 

conduzir experimentos de “Wizard of Oz” para 

ambientes inteligentes. O especialista opera os 

dispositivos dentro do ambiente físico remotamente. 

Modificando os estados dos dispositivos no ViSE 

permite alterar os estados dos dispositivos de acordo 

com o ambiente físico do SE. Já na segunda fase 

(Design) para garantir a coerência dos modelos 

projetados, o SE virtual visualiza a SE modelado e 

permite um “walkthrough” interativo com uma 

animação colaborativa. Os cenários criados na fase de 

requisitos são animados por um especialista em 

usabilidade e, através disto, as inconsistências 

identificadas podem ser corrigidas.  

Tipo de tecnologia Inspeção e Teste 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Wizard of Oz, Walkthrough e Virtual Smart 

Environment (ViSE) 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo de tarefas (CTT) e o Modelo chamado CTML 

(Collaborative Task Modeling Language). 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específico, pois foi utilizado no desenvolvimento de 

ambientes inteligentes e necessita de um profissional 

experiente em usabilidade. E Wizard of Oz, 

Walkthrough (genéricas). 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Processo, Método e ferramentas 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, necessita da ferramenta desenvolvida, a ViSE 

(Virtual Smart Environment) 

 



 

(FoØlstad, A., Knutsen, J., 2010). Online user feedback in early phases of the 

design process: Lessons learnt from four design cases 
Descrição da tecnologia O processo apresentado no artigo é dividido em 

etapas. Na primeira etapa, foi apresentado um resumo 

do projeto que estava sendo desenvolvido. Na 

segunda etapa, a fase de ideação, teve duração de 5 

dias úteis. No final da fase de ideação, os designers 

tinham feedback através de (a) sessões de feedback 

face a face com os potenciais usuários e (b) feedback 

dos clientes (etapa 3). Cada caso incluiu duas ou 

quatro sessões de feedback face-a-face, onde aos 

potenciais usuários apresentaram uma conceituação 

inicial das ideias que os designers deveriam seguir.  

Com base no feedback do cliente e do usuário, uma 

fase de projeto e prototipagem cedo foram realizadas 

em conjunto, com duração de 10 dias úteis (etapa 4). 

Esta fase foi concluída com a apresentação dos 

conceitos e protótipos iniciais para feedback on-line 

dos participantes do usuário. Na etapa 5, foi coletado 

o feedback dos usuários que utilizam os protótipos 

desenvolvidos, via on-line (um dia de trabalho e dois 

dias de fim de semana). Após a apresentação do 

feedback on-line uma fase de finalização dos 

conceitos e protótipos iniciais seguido, com duração 

de 5 dias úteis (Etapa 6). No final deste era uma 

apresentação de cliente a entrega final. 

Tipo de tecnologia Investigação 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Questionário 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Empírica 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

Qual é o resultado da pesquisa? Processo, técnica 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Os pesquisadores utilizaram quatro projetos que 

estavam sendo desenvolvidos em um curso de Media 

Social. Os projetos estavam sendo desenvolvidos para 

dois clientes, o projeto 1, 2 e 3 estavam projetando 

um aplicativo para um clube de futebol, e o projeto 4 

era para um aplicativo de compra online de músicas. 

Após realizar toda a análise que precisavam, os 

grupos começaram a realizar a parte do protótipo que 

necessitava ser avaliada. Então, o primeiro grupo 

criou um protótipo em flash permitindo o usuário 



 

clicar para realizar uma determinada funcionalidade, 

o grupo 2 apresentou vários mockups não clicáveis, o 

grupo 3 apresentou um vídeo mostrando algumas das 

funcionalidades que poderiam implementar, e o grupo 

4 criou um mockup em flash permitindo o usuário  

explorar o protótipo criado por meio de uma simples 

interação. Após isto, os grupos selecionaram os 

participantes para avaliar os mockups criados. O 

grupo 1 selecionou 69 usuários, o grupo 2 selecionou 

78 usuários, o grupo 3 selecionou 80 usuários e o 

grupo 4 apenas 45. Cada usuário após utilizar os 

mockups responderam os questionários online. Em 

seguida, cada participante foi entrevistado buscando 

saber sua experiência com o feedback online. As 

entrevistas buscavam seis temas: os efeitos do 

feedback online sobre os protótipos iniciais e os 

resultados mais importantes encontrados no feedback 

online; o grau em que o feedback on-line (a) 

proporcionou ao conhecimento sobre o contexto do 

uso e do usuário, (b) conhecimento das necessidades e 

exigências dos usuários, e (c) as ideias novas ou 

criativas; os aspectos negativos do feedback on-line 

do usuário; os aspectos positivos do feedback on-line 

do usuário; (v) a comparação do feedback on-line 

com a entrevista Face-a-Face; vantagens de cada tipo 

de método de feedback, e diferenciação com relação 

ao (a) background sobre os usuários e contexto de 

uso, (b) conhecimento dos requisitos de usuário e (c) 

as ideias novas e criativas; (vi) mudanças de 

sugestões de como usuário online feedback deve ser 

coletada e utilizada. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 272 usuários. 

 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Hosseini-Khayat, A., Hellmann, T.D., Maurer, F., 2010). Distributed and 

automated usability testing of low-fidelity prototypes  
Descrição da tecnologia É um conjunto de ferramentas (ActiveStory Enhanced 

- ASE) de código aberto, projetado para ajudar as 

equipes ágeis a criar e testar protótipos e realizar 

LoFT (Teste de Usabilidade em Protótipos de Baixa 

Fidelidade) e analisar dados de usabilidade de uma 

forma acessível e rápida em linha com o uso de 

práticas ágeis. No ASE, é utilizado o ASE Prototype 

Designer para desenhar os protótipos que serão 

utilizados, após estes protótipos estarem prontos, eles 

são importados para outra ferramenta, o Test Report. 

Com esta ferramenta pode-se fazer o LoFT (que pode 



 

ser realizado via Internet também), onde assim que o 

inspetor começar a utilizá-la o cronometro é acionado 

e pode ser pausado a qualquer momento. Na 

avaliação, os dados são recolhidos automaticamente. 

Na fase de avaliação, o usuário pode deixar um 

comentário, com sugestões e comentários, em 

qualquer lugar do protótipo. Esta ferramenta permite 

o avaliador final analisar os dados coletados, para isto 

é oferecida muitas visões e visualizações dos dados 

de usabilidade coletados, bem como algumas análises 

básicas das funcionalidades. 

Tipo de tecnologia Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, é uma ferramenta construída com base nas 

ferramentas existentes que fazem teste de baixa 

fidelidade em protótipos 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para ser utilizada em 

desenvolvimento ágil. 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Ferramenta 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, a ActiveStory Enhanced 

 

(De Sá, M., Carriço, L., 2009). A mobile tool for in-situ prototyping 
Descrição da tecnologia O artigo apresenta uma ferramenta que visa fornecer 

aos designers um apoio para prototipagem in-situ e 

avaliação diretamente em dispositivos móveis. A 

ferramenta permite os designers criar e aperfeiçoar 

protótipos fidelidade mixados e coletar dados de uso 

em movimento, enquanto os usuários interagem com 

os protótipos em dispositivos móveis. Na ferramenta 

é permitido que os usuários editem uma tela de cada 

vez (seguindo a analogia à base de papel, cada tela é 

mostrada em um cartão). No entanto, as telas podem 

ser facilmente navegadas através de um painel lateral, 

que permite aos usuários ver todas as telas que 

compõem o protótipo e selecionar diretamente a tela 

desejada. Além disso, o mesmo método é usado para 

definir as restrições de navegação. Em resumo, isto 

irá permitir que o utilizador final interaja com o 

esboço da tela, gravando a área clicável transparente, 

colocado no topo de uma tecla desenhada e navegar 

através do protótipo. As áreas interativas também 

podem ser destacadas se selecionadas pelo designer, 

alertando os usuários para áreas interativas dentro de 

um esboço. Com a necessidade de melhorar a 

ferramenta, novas features foram adicionadas, são 



 

elas: In-Situ Sketch Augmentation (permite que os 

usuários mantenham seus procedimentos de esboço, 

ou seja, desenhando uma interface do usuário em uma 

folha de papel ou cartão, e transforma-o em um 

protótipo interativo); Card Sorting (pode ser utilizado 

para organizar a sequencia das telas disponíveis, de 

acordo com as suas necessidades e dependendo do 

contexto de uso); Card Tagging and Annotation 

(usando elementos de caixa de texto ou elementos de 

gravação de áudio permite aos usuários marcar e 

anotar cartões no dispositivo), e Data Gathering 

Configuration (utilizando a mesma experiência de 

criar as telas, os usuários podem utilizar os métodos 

de experiência por amostragem, por exemplo, o 

usuário demorou um minuto no cartão X) 

Tipo de tecnologia Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, em várias tecnologias, por exemplo, card 

sorting. Porém sem foco em usabilidade. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Humano-Computador (IHC) 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois deve ser utilizada para a avaliação de 

aplicações móveis. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação  

Qual é o resultado da pesquisa? Ferramenta 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, uma ferramenta de prototipagem in-situ mobile, 

porém não informa o nome da ferramenta  

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Um protótipo da ferramenta foi utilizado por 

terapeutas e pacientes ao usar os dispositivos durante 

sessões de terapia (principalmente ajuste aos 

protótipos iniciais). Além disso, as anotações foram 

adicionadas descrevendo onde as questões foram 

detectadas e as opiniões dos usuários finais sobre a 

experiência do usuário. Designers ficaram satisfeitos 

com os ajustes e testes que foram feitos, além de 

avaliar a sua adequação a diferentes situações (por 

exemplo, a pé, sentado). Questionários que foram 

respondidos após as primeiras experiências 

mostraram uma resposta muito positiva (mais de 80% 

de aceitação) e a grande maioria (89%) dos designers 

informaram que iriam usar a ferramenta durante as 

suas próprias experiências de design. Além disso, as 

respostas dos usuários finais também foram 

extremamente favoráveis. A possibilidade de ver os 

conceitos de design ganhar vida em dispositivos reais 

sem ser seguido por qualquer pessoa, foi muito 

apreciado. 



 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, porém não foi informado a quantidade 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Academia 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Sim 

A análise da avaliação é de que tipo? Quantitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Fernandez, A., Insfran, E., Abrahão, S., 2009). Towards a usability evaluation 

process for model- Driven web development 
Descrição da tecnologia A proposta da abordagem é a usar um Modelo 

Usabilidade para a Web (Web Usability Model), que 

é um conjunto de sub-características decompostos em 

atributos mensuráveis que podem ser quantificados 

por métricas. O Modelo Usabilidade para a Web pode 

ser aplicado para avaliar os modelos de cada nível de 

abstração. No entanto, nem todos os atributos 

mensuráveis podem ser avaliados em todos os níveis 

de abstração. O nível de abstração mais elevado, os 

atributos podem ser menos considerados. Além disso, 

o feedback que é obtido após a avaliação do artefato 

tem diferenças, dependendo do nível de abstração: (1) 

no nível PIM é possível avaliar os modelos que 

especificam a aplicação Web, independentemente de 

detalhes da plataforma, tais como: modelos de 

apresentação, modelos de navegação, modelos de 

diálogo, etc. O conjunto de atributos mensuráveis que 

pode ser avaliado neste nível está essencialmente 

relacionado com a forma como a informação será 

acessado por usuários e como essas informações serão 

apresentadas por padrões abstratos de UI (ou seja, a 

navegabilidade, a densidade de informação, etc). No 

entanto, esse conjunto de atributos podem variar de 

acordo com a expressividade PIM de cada método de 

desenvolvimento Web. Esta avaliação irá gerar um 

relatório de usabilidade, a fim de fornecer feedback 

sobre como corrigir esses modelos PIM. (2) Ao nível 

PSM é possível avaliar os modelos de interface 

concretas relacionadas com uma plataforma 

específica. O conjunto de atributos mensuráveis que 

podem ser avaliados a este nível é mais amplo, pois 

inclui atributos relacionados com componentes de 

software específicos (widgets) que não podem ser 

consideradas a nível PIM (ou seja, o comportamento 

de explorar feedback visual de botões de rádio, etc). 

Esta avaliação irá gerar um relatório de usabilidade, a 

fim de fornecer feedback para estágios anteriores 

sobre como corrigir os modelos PIM e PSM, assim 

como as regras de transformação entre eles. (3) Ao 

nível CM é possível avaliar a interface do usuário 

final. O conjunto de atributos mensuráveis que podem 

ser avaliados a este nível é mais ampla desde que 



 

mais aspectos relacionados com a perspectiva do 

usuário final pode ser considerada (isto é, 

compatibilidade do navegador, reconhecimento de 

metáfora, subjetiva atraente, etc). Essa avaliação 

também irá gerar um relatório de usabilidade, a fim 

de fornecer feedback para estágios anteriores sobre 

como corrigir os modelos PIM e PSM, bem como as 

regras de transformação entre eles, e regras de 

geração de código entre PSM e CM. As avaliações 

podem ser aplicadas de uma forma iterativa até que os 

modelos (PIM, PSM e CM) tenham o nível exigido de 

usabilidade. A fim de integrar essas avaliações em um 

framework, um processo de avaliação de usabilidade 

deve ser definido como um método de inspeção que 

orienta os avaliadores sobre a forma como Modelo de 

Usabilidade para a Web pode ser aplicado. O Modelo 

de Usabilidade para a Web é uma adaptação e 

extensão do modelo de usabilidade para 

desenvolvimento orientado a modelo, 

especificamente, o modelo foi adaptado para ser 

compatível com o Modelo de Qualidade de Software 

proposto na SQuaRE. As principais características de 

qualidade do modelo de qualidade de software são: 

funcionalidade, segurança, interoperabilidade, 

confiabilidade, operacionalidade (usabilidade) e 

eficiência. A Usabilidade pode ser decomposta em 

cinco sub-características propostas na SQuaRE: 

capacidade de aprendizado (learnability), 

compreensibilidade (understandability), a facilidade 

de uso (operabilidade - ease of use (operability)), 

atratividade (attractiveness) e conformidade 

(compliance). As primeiras três sub-características 

estão relacionadas com o desempenho do usuário e 

pode ser quantificada utilizando principalmente 

medidas objetivas. As últimas dois sub-características 

estão relacionadas à percepção do usuário final ou 

avaliador usando o aplicativo da Web e pode ser 

quantificada utilizando principalmente medidas 

subjetivas. 

Tipo de tecnologia Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se na norma ISO 25000 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Platform-Independent Models (PIM - modelos de 

apresentação, modelos de navegação, modelos de 

diálogo, etc) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois só pode ser utilizada para aplicações 

Web geradas pelo desenvolvimento dirigido a 

modelos (MDD). 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  



 

Qual é o resultado da pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(De Sá, M., Carriço, L., 2009). An evaluation framework for mobile user 

interfaces 
Descrição da tecnologia Apresenta um framework que auxilia na prototipagem 

e avaliação, nas fases iniciais do projeto interativos e 

participativos, de aplicações para dispositivos móveis. 

O framework fornece aos designers meios para criar 

protótipos de fidelidade mista (por exemplo, com 

base em esboços ou em componentes visuais) de 

maneira rápida, tendo como alvo diferentes 

preocupações, por exemplo, configurar o 

comportamento destes protótipos (navegação entre 

telas, reprodução de áudio e vídeo, etc.). Os 

protótipos criados podem ser facilmente copiados em 

um dispositivo móvel, onde os usuários podem 

interagir com eles. Além disso, a prototipagem direta 

nos dispositivos móveis também pode ser realizada, 

permitindo aos designers e usuários finais atualizar e 

reorganizar detalhes simples, melhorando os 

protótipos em situações reais, ou seja, fora do 

laboratório. A especificação de cada protótipo é salvo 

em um arquivo XML. A fim de facilitar a coleta dos 

dados durante as sessões de avaliação no mundo real, 

utilizando as técnicas aplicadas sobre as experiências 

anteriores, o framework tinha de ser expandindo, 

combinando diferentes abordagens que podem ser 

utilizadas em conjunto ou alternativamente. Para isso, 

utilizou-se: (a) Coleta de dados através de técnicas 

passivas e ativas. Na primeira, cada ação que o 

usuário toma é automaticamente conectado com 

granularidade personalizadas. Em seguida, a 

utilização de métodos, tais como sondagem (probing), 

ESM (Experience Sampling Method) e estudos diário, 

integrado no interior da ferramenta, fornecem outra 

fonte de informação de dados e de usabilidade; (b) 

Marcação e Classificação do Cartão contextual. Cada 

tela/cartão pode ser identificada e numerada in-situ, 

definindo uma sequência que se adapta às 

necessidades do usuário em um ambiente/contexto 

particular. Isso permite os designers selecionar a 

configuração ideal e disposições relativas para as 

aplicações ou interfaces de usuário que estão sendo 

projetados; (c) Análises das funcionalidades. A 

análise dos dados coletados é fundamental durante o 

processo de design e avaliação. Assim, foram 

incluídos recursos de análise de dados no editor de 

área de trabalho e em uma versão móvel para 

avaliação/análise in-situ; (d) Multimodalities (multi-

modalidades) é um fator chave em dispositivos 

móveis, proporcionando canais de saída/entrada 

redundantes que lidam com as adversidades do 

contexto de uso ou oferecem apoio para usuários com 

deficiência. A ferramenta apoia a prototipagem e 

simulação de aplicações multimodais (por exemplo, 

incluindo a captura de voz, elementos de áudio e 

vídeo), essas modalidades podem desempenhar um 

papel fundamental para fins de avaliação. 



 

Tipo de tecnologia Teste 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, possui como base outros métodos de avaliação, 

como ESM (Experience Sampling Method) e Diary 

Studies. 

 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é utilizada para aplicações móveis. 

ESM e Diary Studies são genéricas. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

Qual é o resultado da pesquisa? Framework, Técnicas e Ferramenta 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, mas não foi informada o nome da ferramenta. 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado A fim de avaliar os benefícios de usar o framework, e 

para melhorar ainda mais, os usuários finais 

participaram das sessões de avaliação em duas fases 

distintas. Na primeira etapa, técnicas tradicionais e 

atualizadas, centrada nas preocupações móveis, foram 

utilizadas. No segundo conjunto de sessões, foi 

utilizada o framework. Foram entrevistados os 

usuários finais e os designers depois de cada sessão. 

Ao usar o framework, os usuários finais também 

foram solicitados a usar os recursos de anotação (e 

alguns questionários que foram incluídos em cada 

protótipo) para fornecer sua opinião sobre a 

experiência global e sugestões. Designers responder 

aos questionários depois de analisar os dados 

resultantes dos testes que foram realizados. Um total 

de 5 designers e 50 usuários finais com diversas 

idades e origens foram envolvidos neste estudo. 

Como resultados, as reações dos designers sobre o 

framework foram bem positivas, pois além de facilitar 

a coleta de dados sobre as configurações onipresentes, 

promoveu o envolvimento do usuário e experiências 

de uso mais realista e detalhadas.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 5 designers e 50 usuários.  

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Áreas de IHC/ES 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 



 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Sim, algumas limitações foram encontradas, 

especialmente durante o desenvolvimento de 

questionários ESM e sua integração dentro dos 

protótipos. 

 

(Haynes, S.R., 2009). It's what it's in: Evaluating the usability of large-scale 

integrated systems  
Descrição da tecnologia O artigo apresenta uma avaliação conduzida nos 

protótipos da fase II de uma aplicação Sense & 

Respond (S&R). Esta avaliação tinha como objetivo 

analisar a usabilidade do sistema e avaliar os 

potenciais benefícios para os usuários e as partes 

interessadas da aplicação. Para a avaliação, foram 

conduzidas as seguintes atividades: (a) Identificação e 

elaboração de cenários S&R de uso, incluindo as 

funções de usuário, as tarefas, os componentes do 

sistema, e as métricas associadas a estes cenários. 

Foram utilizados cenários, pois eles fornecem um 

mecanismo útil para pensar e falar sobre os aspectos 

comportamentais do sistema e as atividades que se 

destina a apoiar. Os cenários foram identificados 

através de uma série de entrevistas e grupos de foco. 

Ao todo foram coletados 30 cenários. O catálogo do 

cenário proporcionou uma linguagem para falar com 

os desenvolvedores, usuários e outras partes 

interessadas sobre o impacto dos sistemas nas 

atividades reais; (b) Pesquisa e desenvolvimento de 

um framework de métricas para S&R e sistemas de 

veículos terrestres semelhantes. Após a completa 

compreensão dos cenários, foram identificados, 

validados um conjunto de métricas para cada tríade 

papel-cenários-componente, uma unidade de análise 

foi chamada de interação. Por meio do 

desenvolvimento de uma métrica única definida para 

cada interação, poderia entender quais papéis, 

cenários, ou componentes foram mais importante para 

a usabilidade, onde os custos de engenharia de 

usabilidade foram excessivos em relação aos 

benefícios potenciais, e onde na arquitetura e na 

atividade de contextos os riscos de usabilidade foram 

maiores e precisava ser mais estritamente controlado. 

A concepção de interação para os autores se dividem 

em três classes de alto nível: benefícios, custo e 

riscos. Queria-se identificar não apenas onde a 

usabilidade estava falhando, mas também onde os 

potenciais benefícios e riscos de uma interação 

específica necessitavam de uma engenharia de 

usabilidade adicional. A abordagem incorporou um 

foco na avaliação de usabilidade que centrado sobre 

as contribuições da organização que apoiam o sistema 

de acordo com os cenários de uso que são fornecidos. 

(c) Desenvolvimento de uma metodologia de 

avaliação sintonizado para sistemas S&R de veículos 

terrestres. Para isso utilizou-se surveys, walkthroughs, 

com as representações da arquitetura e dos 

componentes do sistema real, entrevistas, relatórios 

de micro incidentes; grupos de foco e observação 

etnográfica. Por fim, os métodos foram triangulados, 



 

fornecendo várias perspectivas através das quais para 

avaliar o suporte para um cenário e suas interações da 

tecnologia subjacente; (d) Desenvolvimento de 

ferramentas de software para apoiar esta e a futura 

avaliação do sistema integrado. A ferramenta foi 

criada para auxiliar tanto as atividades da equipe de 

S&R, quando os outros membros do projeto. A 

primeira ferramenta foi o CAB (Collaborative 

Architecture Browser) que era um sistema de 

gerenciamento de conteúdo colaborativo on-line. A 

peça central do CAB era uma versão interativa do 

diagrama de componentes UML que criava-se nas 

fases iniciais do projeto. Cada componente do 

diagrama incluiu um editor de estilo wiki que permite 

que os participantes do projeto para adicionar notas e 

comentários sobre qualquer aspecto do sistema. O 

CAB permitiu realizar um passo a passo de cenários, 

arquitetura, componentes e métricas, enquanto 

observavam a representação arquitetura. A segunda 

ferramenta desenvolvida para apoiar a avaliação foi 

SimuLAV. O objetivo da ferramenta era fornecer 

alguma estrutura em face da complexidade da 

avaliação do sistema integrado em grande escala. Os 

modelos do cenários SimuLAV com seus atores e 

componentes associados, permite capturar valores 

para os benefícios, custos e riscos associados a uma 

determinada interação sistema; (e) avaliação do 

sucesso do projeto S&R, medido ao longo das 

dimensões subjetivas (percepções e opiniões) e as 

dimensões objetivas (desempenho e eventos 

relacionados); (f) Entrega de recomendações para 

veículos terrestres S&R e de sistemas semelhantes ao 

do Corpo de Fuzileiros Navais. Estas duas últimas 

não foram explicadas, por não fazer parte do escopo 

do artigo, que era a avaliação nas fases iniciais. 

Tipo de tecnologia Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, surveys, walkthroughs, com as representações da 

arquitetura e dos componentes do sistema real, 

entrevistas, relatórios de micro incidentes; grupos de 

foco e observação etnográfica, entre outras. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenário de uso, Diagrama de Componente e Papel do 

usuário  

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois deve ser usada em aplicações de larga 

escala 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Ferramenta e Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, a CAB (Collaborative Architecture Browser). 

Detalhes do estudo experimental 



 

Descrição do estudo experimental realizado Este estudo de caso descreve um estudo de campo 

longitudinal preocupado com avaliação de um sistema 

integrado em escala muito grande, Sense & Respond, 

para uso pela Marinha do U.S., mantenedores, 

comandantes, e pessoal de apoio. O estudo de caso 

aborda a questão de como avaliar sistemas integrados 

em escala muito grande onde a implementação é 

distribuída em todo o mundo e a utilização consiste 

em centenas de tipos de interação distintas em uma 

variedade de situações e contextos. O documento 

fornece algumas informações sobre o projeto Sense & 

Respond, descreve os vários métodos reunidos para 

avaliação, e destaca algumas lições aprendidas que 

são potencialmente úteis para pesquisadores e 

profissionais que tratam casos de avaliação similares. 
Com base nos resultados, os autores perceberam que 

o uso de cenários como uma unidade de análise 

fornece uma linha comum que pode fundamentar a 

avaliação nas especificidades de uma atividade do 

sistema, enquanto representando a ampla integração 

de componentes de apoio a esta atividade.  

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, no entanto, os autores não informam quantos 

usuários foram utilizados. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Áreas de IHC/ES 

 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não  

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Uma limitação encontrada é que muitas vezes as 

pessoas não capazes de articular e colocar um valor 

sobre diferentes métricas de usabilidade em relação a 

um cenário. 

 

(Tanimura, M., Kanazawa, M., Sudo, T., 2009). Establishing human-centered 

design process in mobile phone development 
Descrição da tecnologia Para desenvolver produtos baseados em um processo 

de Design Centrado no Humano, as abordagens 

compreenderam quatro áreas primárias compostas de 

pesquisa, desenvolvimento, avaliação e 

fortalecimento dos recursos humanos. Na abordagem 

o processo de pesquisa incorpora testes com usuários, 

análise do feedback dos usuários e a criação das 

Personas. Na abordagem no processo de 

desenvolvimento, foi desenvolvido um método que 

garante produtos fáceis de usar durante a fase de 

desenvolvimento (Desenvolvimento do método Passo 

a passo baseado em cenários para versões do telefone 

móvel – Development of Scenario-Based 

Walkthrough method for mobile phone versions). 

Este método baseia-se na implementação de uma série 

de procedimentos de elaboração de cenários através 

da Avaliação Walkthrough para permitir verificar a 

usabilidade de um telefone na fase de 



 

desenvolvimento, entre os envolvidos que não são 

engenheiros de usabilidade. Os pontos a melhorar nos 

telefones celulares produzidos eram uma melhoria já 

realizada e que garantiram a usabilidade dos mesmos 

produtos multifuncionais, bem como o 

desenvolvimento de pontos da avaliação Passo a 

passo refletindo as limitações inerentes em software e 

hardware de telefones celulares. O outro método 

proposto é um dicionário de usabilidade. Um 

dicionário usabilidade é um documento que resume 

estudos de caso para problemas de usabilidade 

identificados em testes com usuários e em avaliações 

heurísticas. Ao usar funções de pesquisa de palavras-

chave, os desenvolvedores podem encontrar casos 

relevantes que surgiram no passado. Este método é 

eficaz para a prevenção da recorrência de problemas 

semelhantes durante a fase de desenvolvimento. A 

abordagem no processo de avaliação é utilizada parra 

avaliar funções que foram melhoradas, e para isso são 

realizados testes com usuários em casa combinados 

com a avaliação heurística. E a abordagem no 

fortalecimento dos recursos humanos é onde diversas 

medidas são implementadas para aumentar a 

consciência da melhoria da usabilidade entre os 

desenvolvedores como um todo (workshops, 

treinamentos, etc.) 

Tipo de tecnologia Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Scenario-Based Walkthrough method for mobile 

phone e Avaliação Walkthrough 
Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenário e Protótipo de papel 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para aplicações móveis. Porém 

Avaliação Walkthrough é genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 
Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Solução 

Qual é o resultado da pesquisa? Processo e Técnicas 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

(Karppinen, K., Liinasuo, M., 2008).Usability promotion in a technical project 

with sparse resources - A case study 
Descrição da tecnologia A usabilidade em um desenvolvimento do sistema de 

middleware é mais difícil de promover do que de 

aplicativos que possuem uma interface direta para um 

usuário humano. Como consequência, a falta de 

usuários "adequados" e da tradição de metodologias 

de desenvolvimento de software, que pode ver um 

usuário apenas como um meio para provocar 

necessidades, facilmente resulta em desenvolvimento 



 

de software, sem qualquer perspectiva de usabilidade. 

O trabalho resultou em duas questões práticas que 

surgiram em um projeto chamado GEMOM (Genetic 

Message Oriented Secure Middleware), onde não há 

nenhuma resposta direta para o especialista em 

usabilidade participando de um projeto pré-definido. 

Em primeiro lugar, como motivar estudos de 

usabilidade em um projeto sem que tenham os 

usuários finais diretos? Em segundo lugar, como 

realizar estudos de usabilidade com poucos recursos?  

A fim de esclarecer a definição de um usuário no 

projeto, a versão preliminar dos usuários foi com base 

na distância de uso entre o usuário e o middleware. 

Três níveis de usuários foram encontrados: (1) os 

usuários que forneceram alguns serviços relacionados 

com TI, sendo o mais distante do middleware; (2) os 

usuários que forneceram o serviço em questão; e, 

finalmente, (3) os usuários que mantiveram o 

software que fornece o serviço, incluindo o 

middleware, e, assim, estar situado mais próximo do 

sistema. O plano de projeto predefinido afirmou que a 

aceitação do usuário deve ser obtida com a ajuda de 

cenários; as novas soluções técnicas seriam 

interpretadas em cenários de uso, que passaria então a 

ser avaliadas com os usuários. Esta aceitação do 

usuário, ou seja, o valor das soluções técnicas 

previstas para ser realizadas, como experimentado 

pelos futuros usuários, poderia ser descoberto. Sem 

interface do usuário para avaliar, foi uma escolha 

razoável para se concentrar nas funcionalidades do 

middleware como visto pelo usuário. Esta escolha foi 

também significativa em relação ao método 

escolhido, uma vez que é mais fácil para descrever 

verbalmente a cadeia de eventos que os atributos de 

uma interface de usuário. O outro problema, recursos 

escassos para estudos de usabilidade, poderiam ser 

compensados através da mobilização de especialistas 

técnicos para auxiliar na avaliação de usabilidade. 

Consequentemente, estudos de usabilidade tiveram 

que ser planejados com muito cuidado, pois nenhum 

conhecimento prévio de usabilidade poderia ser 

esperado de outros membros do projeto. Neste 

projeto, estudos de caso forneciam aos usuários 

humanos para os estudos de usabilidade. O 

especialista em usabilidade atua como um supervisor 

que planeja e analisa a implementação usabilidade e 

seus resultados. Por exemplo, ele instrui os líderes do 

estudo de caso para refletir com os representantes de 

usuários que aspectos relacionados à usabilidade e 

segurança são importantes do ponto de vista do 

usuário em seu estudo de caso. O tema em todo o 

plano de usabilidade é para realizá-lo principalmente 

por especialista sem conhecimento em usabilidade. 

Assim, uma abordagem gradual foi escolhida. A ideia 

principal é a realização de estudos de usabilidade 

como no início do projeto possível, para que os 

estudos possam ter um efeito real sobre as 

funcionalidades de um middleware perceptível pelo 

usuário. Os passos do processo descritos abaixo são 

acompanhadas por instruções práticas produzidos 



 

pelo especialistas de usabilidade de modo que as 

tarefas em questão possam ser realizadas: 1. Os 

representantes de estudo de caso são para definir e 

descrever quem são os usuários afetados pelo 

funcionamento do middleware em seu estudo de caso; 

2. Os especialistas técnicos são para descrever as 

soluções técnicas a partir da perspectiva dos usuários, 

ou seja, o efeito da solução, como pode ser percebido 

pelos usuários. 3. Líder de cada estudo de caso é para 

produzir os cenários com os usuários. Para o efeito, 

uma descrição sobre as funcionalidades do ponto de 

vista humano, é fornecida. 4. Os líderes do estudo de 

caso são para enviar os cenários para o especialista 

em usabilidade que irá verificar o seu significado e 

retornar os cenários verificados e possivelmente 

corrigidas com perguntas específicas relacionadas 

com cada cenário, e 5. Usuários em cada estudo de 

caso são para responder às perguntas, e as respostas 

serão enviadas para o especialista em usabilidade que 

irá analisá-los e produzir um relatório sobre a 

aceitação do usuário. 

Tipo de tecnologia Teste e Inspeção 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Cenário de uso 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica para desenvolvimento de aplicações com 

Middleware 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Solução 

Qual é o resultado da pesquisa? Processo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

Panach, J.I., Condori-Fernández, N., Valverde, F., Aquino, N., Pastor, O. (2008) 

Towards an early usability evaluation for web applications 
Descrição da tecnologia Um modelo de usabilidade baseado na norma ISO 

9126-1 foi definido para estabelecer os aspectos que 

compõem a usabilidade do sistema. Este modelo de 

usabilidade tem duas primitivas: sub-atributos e 

características. Um sub-característica representa um 

aspecto geral relacionada com a facilidade de 

utilização, enquanto um atributo mensurável é um 

aspecto da usabilidade. Sub-características são 

compostos de vários atributos. Por conseguinte, o 

modelo de usabilidade tem uma decomposição 

hierárquica. Esta decomposição inicia-se com sub-

características e termina com atributos mensuráveis. 

Sub-características foram extraídos das sub-



 

características da ISO 9126-1. Atributos foram 

extraídos de várias taxonomias de usabilidade. O 

método proposto para medir a usabilidade baseia-se 

nestes atributos mensuráveis do modelo de 

usabilidade. O processo de definição de uma 

avaliação cedo inclui: um conjunto de métricas para 

atribuir um valor a cada atributo de usabilidade; uma 

série de indicadores para classificar as métricas 

geradas; e os resultados da usabilidade extraída do 

indicador de cada atributo. Cada métrica atribui um 

valor quantitativo para cada atributo do modelo de 

usabilidade. As métricas para cada atributo são as 

seguintes: determinação da ação (action 

determination), significado da rotulagem (labelling 

significance), concisão (brevity), densidade de 

informação (information density), mensagem de 

concisão (message concision), navegabilidade 

(navigability). As duas primeiras são métricas da 

subcaracterísticas Aprendizibilidade (Learnability) e 

o restante da sub-característica Compreensibilidade 

(Understandability). Essas métricas fornecem um 

número para medir a usabilidade, mas este número 

tem um significado. Portanto, deve-se definir 

indicadores para estabelecer a usabilidade da medida 

obtida por meio das métricas. Para este propósito, 

foram definidas cinco fileiras para cada métrica. Cada 

uma dessas fileiras representa um valor qualitativo 

para mostrar o grau de capacidade de aprendizado e 

compreensibilidade do atributo medido. Dependendo 

da posição na qual o valor numérico da métrica é, um 

valor qualitativo é atribuído ao atributo. Os valores 

qualitativos utilizados são: Muito Bom (VG – Very 

Good), Bom (G – Good), Médio (M – Medium), 

Ruim (B – Bad), e Muito Ruim (VB – Very Bad). A 

determinação das fileiras foi com base em 

determinados critérios de usabilidade. O passo final é 

o de estabelecer a capacidade de utilização das sub-

características dos indicadores definidos para os 

atributos. Uma vez que uma sub-característica é 

composta por vários atributos, um método para 

agrupar todos os atributos é necessário. O método 

escolhido para esta é reescrever termos, um método 

utilizado em Quispe et al.. Este método cria uma 

árvore com o modelo de usabilidade: as folhas são os 

atributos, e os ramos são as sub-características. 

Transformações utilizadas na reescrita dos termos 

coleta as folhas de dois em dois para obter um valor 

qualitativo da aplicação de um conjunto de regras. A 

aplicação destas regras é levada de baixo para cima, 

até que a raiz da árvore, que corresponde à facilidade 

de uso do sistema. 

Tipo de tecnologia Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se na ISO 9126-1. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 



 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelos conceituais OOWS (Modelo Navegacional e 

Modelo de Apresentação) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois deve ser utilizada em um processo de 

desenvolvimento OOWS 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Com o objetivo de verificar a clareza da definição das 

métricas proposto no modelo de usabilidade cedo 

foram selecionados cinco analistas seniors com vasta 

experiência na utilização da abordagem OOWS. Esses 

analistas mediram os esquemas conceituais de dois 

estudos de caso (Rent Car e IMBD Lite). O código de 

ambos os exemplos (exceto propriedades estéticas, 

como cor, font-family, fundo etc.) foi gerado 

automaticamente por Oliva NOVA e a OOWS 

Modelo Compiler. Analisando o conjunto de 

métricas, notou-se uma reprodutibilidade baixa para 

as métricas NV2 (Navigability), MC (Message 

concision) e LS (Labelling significance). As outras 

métricas mostraram uma elevada reprodutibilidade 

Com o objetivo de verificar a confiabilidade da 

pesquisa, oito usuários foram convidados primeiro a 

realizar diversas tarefas usando duas aplicações web 

gerados (aluguel de carro e IMDB Lite). Aplicações 

Web Rent Car teve alguns problemas de usabilidade, 

enquanto IMDB Lite era teoricamente utilizável. Em 

seguida, a fim de captar as percepções dos usuários 

que usam esses aplicativos, os usuários concluíram o 

inquérito especialmente projetado. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de Viabilidade  

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 5 analistas.  

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de ES/IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Quantitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Zhao, X., Zou, Y., 2007). A framework for incorporating usability into model 

transformations 
Descrição da tecnologia O objetivo do framework é diminuir o custo da 

avaliação de usabilidade de geração de interface do 

usuário. Os requisitos funcionais e objetivos de 

usabilidade são modelados como restrições para os 



 

modelos gerados. Um conjunto de regras de 

transformação é definida para gerar modelos com 

diferentes níveis de detalhes e de forma incremental 

para transformar esses modelos para o código final. O 

framework é dividido em duas partes. A primeira 

parte é a associação das metas de usabilidade para as 

restrições dos modelos. No framework, usou-se as 

restrições do modelo (por exemplo, o número de 

widgets em uma janela é inferior a 20) para preencher 

a lacuna entre as metas de usabilidade e as regras de 

transformação. Para representar as associações entre 

metas de qualidade e restrições do modelo foram 

utilizados gráficos de meta de qualidade e modelos 

hierárquicos. Geralmente, uma meta é um objetivo ou 

estado desejado que um sistema pode atingir. No 

domínio da engenharia de software, as metas são 

utilizadas para a elaboração de requisitos funcionais e 

não-funcionais. A meta é analisada e decomposta em 

um conjunto de sub-metas, que têm as dependências 

AND ou OR com o objetivo principal. Pode-se 

produzir um gráfico de dependência para representar 

as dependências entre a meta e suas sub-metas. 

Conforme especificado no ISO/IEC 9126, a 

usabilidade pode ser alcançada por um conjunto de 

sub-metas, como a memorização, capacidade de 

aprendizado, e baixa taxa de erro. Cada sub-meta 

pode ser subdividida em metas de nível inferior. Por 

exemplo, aprendizibilidade é afetada por sub-metas, 

tais como a complexidade, a consistência, e a 

estrutura de informação de agrupamento. Para as 

metas de usabilidade, as folhas são um conjunto de 

métricas usadas para, direta ou indiretamente medir a 

usabilidade ou suas sub-metas. Por exemplo, a 

complexidade de uma interface pode ser medida 

diretamente por um conjunto de métricas, tais como o 

número de widgets numa janela. O resultado das 

métricas de complexidade indica indiretamente a 

usabilidade da interface do usuário. Na segunda parte 

são definidas as regras de seleção. Regras são 

projetadas para transformar uma ou mais 

propriedades dos modelos de origem para um modelo 

de destino. Do ponto de vista da usabilidade, a 

aplicação de uma regra de transformação deve ter 

certo impacto sobre a usabilidade dos modelos de 

destino. Por exemplo, um carrinho de compras e 

check-out são duas operações distintas da interface do 

usuário em um aplicativo de compras on-line. As duas 

operações usam os mesmos dados como insumos (isto 

é, informações sobre o carrinho de compras). Estas 

operações podem ser implementadas em duas janelas 

separadas que têm a sua própria cópia das 

informações de compras. Neste caso, o usuário tem 

que rever a informação carro de compras duas vezes 

durante a execução dessas duas operações. 

Alternativamente, uma regra de transformação pode 

ser definida para mesclar essas duas janelas em uma 

janela, se ambas as janelas exibem a mesma 

informação (por exemplo, carrinho de compras), 

necessárias para desencadear duas operações distintas 

(por exemplo, verificar o carrinho de compras e 



 

check-out). Esta fusão de regras de transformação 

reduz o número de janelas em uma interface do 

usuário, e, consequentemente, melhora a usabilidade, 

removendo as interações redundantes entre o usuário 

e a aplicação. Para decidir as regras de transformação 

mais adequadas para aplicar, avaliamos o impacto 

sobre a usabilidade antes de aplicar uma regra para o 

modelo de origem. Mais especificamente, considerou-

se duas heurísticas para a seleção de uma regra de 

transformação: 1) Se os atributos de usabilidade de 

um modelo não podem cumprir as metas de 

usabilidade especificadas, seleciona-se as regras de 

transformação que podem melhorar a usabilidade do 

modelo. Por exemplo, é mais eficiente para um 

usuário completar um processo de negócio que 

tenham menos transições de janela. Portanto, tem que 

aplicar as regras de transformação que podem 

produzir o comprimento do caminho mais curto para 

o cumprimento de uma tarefa. 2) As transformações 

selecionadas não têm conflitos com transformações 

aplicadas anteriormente. Os atributos de usabilidade 

são definidos dentro de um intervalo desejável. Se a 

aplicação de uma transformação faz um atributo de 

usabilidade cair abaixo da faixa desejada, diz-se que a 

regra de transformação tem conflitos com as regras de 

transformação aplicadas anteriormente. Se uma regra 

não tem impacto negativo sobre um atributo de 

usabilidade ou se o impacto negativo está dentro do 

intervalo aceitável, considera-se que a regra de 

transformação não tem conflitos com as 

transformações aplicadas anteriormente. Por exemplo, 

a adição de widgets (por exemplo, botões ou campos 

de texto) para uma janela irá aumentar o número de 

widgets numa janela. Se o número total de widgets é 

ainda menos do que 20, esta transformação é 

aceitável. 

Tipo de tecnologia Não se aplica 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se na ISO/IEC 9126 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

Projeta/cria o artefato já possibilitando um bom nível 

de usabilidade 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo de Transformação do MDD (Regras de 

transformações) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica para ser aplicada no processo de 

desenvolvimento dirigido a modelos (MDD). 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Framework 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, mas não é informado o nome da ferramenta ou 

se a mesma é gratuita. 



 

(Bligård, L.-O., Osvalder, A.-L., 2007). An analytical approach for predicting 

and identifying use error and usability problem 
Descrição da tecnologia A abordagem analítica consiste em quatro fases, (1) 

definição de avaliação, (2) Descrição do sistema, (3) 

análise de interação, e (4) Resultado de compilação e 

de reflexão. O objetivo da abordagem é de prever e 

identificar os erros de uso e problemas de usabilidade. 

A abordagem pode ser empregada em três diferentes 

propósitos no processo de desenvolvimento. O 

primeiro objetivo é investigar os equipamentos 

existentes no mercado, a fim de encontrar problemas 

de usabilidade existentes e potenciais erros de uso. A 

segunda finalidade é analisar protótipos durante o 

processo de desenvolvimento, de modo que os 

problemas e erros podem ser detectados e mitigados 

(este é o principal uso para a abordagem). O último 

objetivo é confirmar que o equipamento lançado não 

contém erros de uso em potencial ou problemas de 

usabilidade que podem causar riscos inaceitáveis para 

os pacientes, ou seja, usar a abordagem como uma 

ferramenta de validação. A primeira etapa na 

abordagem analítica é a definir o conjunto para a 

análise, que serve como uma base para posterior 

análise. A definição da fase de avaliação deve 

responder às seguintes cinco questões: (1) qual é o 

propósito da avaliação? (2) O artefato deve ser 

analisada? (3) Quais tarefas devem ser analisados? (4) 

Quem é o usuário? e (5) Qual é o contexto para o 

uso? A segunda fase descreve o sistema. É uma 

preparação para a análise de interação e muito 

importante para a análise posterior. Se as informações 

especificadas na descrição do sistema forem 

deficientes, incompletas ou erradas, os resultados da 

análise vai sofrer. Esta fase consiste em perfis de 

usuários, Descrição do Contexto, Análise de Tarefas e 

Especificação da Interface. A terceira fase consiste 

dos métodos de Walkthrough Cognitivo e Análise 

Preditiva de Erro do Uso. Estes métodos são 

executados em paralelo ao analisar uma tarefa 

selecionais. Na análise da interação, erros de uso e 

problemas de usabilidade são previstos e 

identificados. O método Enhaced Cognitive 

Walkthrough (ECW) é um método de inspeção 

baseado na terceira versão do Cognitive Walkthrough. 

ECW emprega um procedimento claramente 

detalhado para simulação de processo de resolução do 

problema do usuário em cada passo da interação. Ao 

longo da interação, é verificado se o objetivo 

estabelecido do suposto usuário e experiência anterior 

levará à próxima ação correta. Para prever problemas 

de usabilidade, o analista trabalha através do processo 

em questão do ECW para todas as tarefas 

selecionadas. A análise de interação é baseado nas 

sequências de manuseamento corretos descrito na 

HTA. O processo gera problemas concebíveis com a 

utilização, que são então classificados e 

categorizados. Este processo é dividido em dois 

níveis. O primeiro nível de perguntas é aplicada a 

tarefas / funções, enquanto que a segunda é aplicada 

às operações. Cada pergunta é respondida com um 



 

grau (um número entre 1 e 5) e uma motivação para a 

classe. As motivações, chamadas histórias de 

fracasso/sucesso, são os pressupostos subjacentes à 

escolha de notas, como a que o usuário não pode 

interpretar um símbolo exibido. A classificação, 

denominado problema de gravidade, de 1 a 5 

representam diferentes níveis de sucesso. O grau 

torna mais fácil para determinar o que é mais 

importante para retificar na reformulação subsequente 

da interface. Durante a predição de problema de 

usabilidade, cada pergunta é respondida - supondo 

que as questões anteriores são respondidas SIM (grau 

5) - independentemente do que a verdadeira resposta 

foi para a última pergunta. Em certos casos, no 

entanto, as perguntas podem ser impossíveis de 

responder, e estes devem ser marcadas com um traço 

no protocolo. Identificação de problemas de 

usabilidade. O próximo passo é identificar os 

problemas previstos. Se o problema seriedade é entre 

1 e 4, ou seja, não com "uma boa chance de sucesso", 

que aponta para a existência de um problema de 

usabilidade potencial. Com base na história de falha, 

o problema de usabilidade é então descrito. O 

problema é a causa que impede o usuário de executar 

a ação correta. Cada problema é ainda mais 

categorizadas por um tipo de problema. A 

categorização é feita a partir das histórias de fracasso 

e a descrição do problema. Dependendo da interface 

do usuário e a tarefa que o usuário deve resolver com 

o produto, diferentes tipos de problemas podem ser 

utilizados.  

Tipo de tecnologia Inspeção e Modelagem analítica  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, baseia-se no Enhanced Cognitive Walkthrough 

(ECW) e Predictive Use Error Analysis (PUEA) 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo de tarefa (diagrama HTA). 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução 

Qual é o resultado da pesquisa? Abordagem e técnicas 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

 

 



 

(Ryu, Y.S., Lee, Y.S., Smith-Jackson, T.L., Nussbaum, M.A., Tomioka, K., 2006) 

User centered design and testing methods for the development of the menu 

system for mobile phones 
Descrição da tecnologia Este artigo apresenta uma metodologia de design que 

utiliza métodos quantitativos e qualitativos: Laddered 

grid Method, Focus Group, Usability Testing with 

Prototype e Expert Review. O Laddered grid Method 

é um método simples utilizado para expressar os 

modelos mentais dos usuários em relação a navegação 

do telefone celular. O focus groups foi utilizado para 

verificar se os diagramas de fluxo de navegação 

criados estavam consistentes. Para isso, foram 

realizadas várias seções com vários participantes. O 

teste de usabilidade foi realizado com um protótipo 

que foi derivado do diagrama de fluxo de navegação 

dos usuários iniciantes e intermediários. O protótipo 

apoiou as interações necessárias para completar as 

tarefas que estavam sendo testadas. Por fim, três 

especialistas verificaram a usabilidade do protótipo 

final e seu potencial como uma ferramenta de design. 

Eles conduziram uma análise heurística, utilizando as 

orientações decorrentes dos estudos anteriores e 

diretrizes de usabilidade gerais de design de interface. 

Eles também realizaram um percurso de usabilidade 

das tarefas e forneceu uma lista de problemas de 

usabilidade e recomendações. Um questionário final 

coletou as suas opiniões sobre a utilidade do protótipo 

como ferramenta de projeto e suas recomendações. 

Tipo de tecnologia Teste, Inspeção e Investigação 

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Laddered grid Method, Focus Group, Usability 

Testing with Prototype 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo mentais de navegação, Modelo de navegação 

e Protótipo (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois é para aplicações para celular. Focus 

Group e Usability Testing with Prototype são 

genéricas. 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Métodos 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado No primeiro método (Laddered grid Method) doze 

cidadãos norte-americanos (média de idade = 22,92, 

DP = 3,15), seis do sexo masculino e seis do sexo 

feminino, todos os usuários iniciantes ou 

intermediários, participaram. Cada participante tinha 

como objetivo criar um Diagramas de fluxo de 

navegação para três funções do telefone: Phone Book 

(PB), serviço de mensagens curto (SMS), e Voice-



 

Activated Dialing (VAD). Além disso, os 

participantes foram convidados a pensar em voz alta, 

enquanto ilustrando seus modelos mentais. A 

entrevista pós-tarefa foi realizada depois de cada 

tarefa.  Após isso, foram realizadas sessões de focus 

group. Dois grupos separados, compostos por cinco 

usuários intermediários e quatro novatos (idade = 

23,4, DP = 3,78 média) foram realizadas, 

respectivamente (idade = 23,9, DP = 2,89). Os 

participantes avaliaram a intuitividade e facilidade de 

uso do design atual. Os participantes foram 

autorizados a redesenhar o diagrama de fluxo para 

aumentar a sua facilidade de uso, se necessário. Após 

a sessão de trabalho, os participantes foram 

convidados a avaliar o projeto final da equipe em 

vários atributos de usabilidade. Os resultados de 

ambas as sessões de grupo focal foram comparados. 

Heurísticas de usabilidade também foram aplicadas 

para produzir o mockup de design final. Após isto, 

vinte e oito participantes foram selecionados para o 

teste de usabilidade: dezesseis de os EUA e doze da 

África Ocidental, América do Sul e Europa Oriental. 

Os participantes preencheram várias tarefas, gerado 

dados retrospectivos para pensar em voz alta, e 

responder a um questionário de pós-tarefa e 

entrevista. Por fim, três especialistas realizaram uma 

avalição de usabilidade utilizando heurísticas e 

diretrizes de usabilidade gerais de design de interface. 

Um questionário final coletadas as suas opiniões 

sobre a utilidade do protótipo como ferramenta de 

projeto e suas recomendações. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 21 participantes (nas fases iniciais) 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

área de IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não 

 

(Möller, S., Englert, R., Engelbrecht, K., (...), Raake, A., Reithinger, N., 2006). 

MeMo: Towards automatic usability evaluation of spoken dialogue services by 

user error simulations 
Descrição da tecnologia A artigo apresenta a estrutura da ferramenta chamada 

MeMo. A arquitetura descrita possui uma parte 

responsável pela criação de modelos subjacentes a 

simulação. Os Modelos de sistemas e de usuários 

contribuem para o workbench da usabilidade - o 

núcleo do sistema. O workbench hospeda o sistema 

de aplicação (ou seja, a SDS) no ciclo de teste 

automático; ele simula interações e gera loggings. Os 

protocolos de log servem para a detecção automática 

de "erros", ou seja, as discrepâncias entre os modelos 



 

de usuário e sistema. Usando uma ponderação 

apropriada das discrepâncias, um algoritmo de 

predição deriva a partir de um perfil de usabilidade os 

protocolos. Este perfil usabilidade descreve o impacto 

de erros em termos de desempenho e indicadores de 

qualidade. Esta arquitetura está dividida em quatro 

partes: geração dos modelos dos usuários e do 

sistema, implementação do workbench, detecção de 

discrepância e ponderação e predição de usabilidade. 

Na primeira parte, quatro tipos de modelos podem ser 

gerados: modelos de tarefas do sistema para descrever 

as tarefas que um usuário pode realizar com a ajuda 

do sistema; modelos de interação para descrever o 

fluxo da interação que está codificada no sistema 

(como o modelo de tarefa, este modelo pode ser 

diretamente derivado de uma descrição textual dos 

sistema); modelo de tarefa do usuários é uma coleção 

de tarefas em potencial com o sistema (a sua 

derivação pode basear-se em um domínio geral, 

estudos realizados com os usuários ou do modelo de 

tarefas do sistema); e o modelo de interação do 

usuário para simular uma execução da geração 

automática de entrada do usuário (este modelo é 

fortemente baseado no modelo de interação do 

sistema). A segunda parte é a implementação do 

workbench. A workbench é um ambiente de execução 

que leva a entrada do sistema, uma vez que é gerada 

pelo sistema real, e entrada do usuário, tal como é 

gerado pelo modelo de comportamento do usuário, e 

gera registros de interações simulados como uma 

saída. Os registros são anotados por informações de 

todos os modelos (de tarefas do sistema e modelos de 

interação, de tarefas de usuário e modelos de 

interação), fornecendo uma informação a priori para 

as seguintes detecção de discrepância e pesando 

módulos. Logs de interação são geradas para diálogos 

inteiros; eles estão agrupados em um simulador 

baseado no usuário, a fim de gerar erros típicos para 

os usuários ou grupos de usuários específicos, e pode 

ser usado para aprender estratégias de diálogo 

adaptadas. A terceira parte é a detecção de 

discrepância e ponderação. A premissa básica de 

abordagem é que a qualidade e usabilidade dependam 

da coerência entre o modelo mental do usuário e do 

modelo previsto pelo desenvolvedor do sistema. No 

caso em que o comportamento do usuário - ou aquele 

gerado pelo modelo de comportamento do usuário - 

se desvia o implementado no sistema, as 

discrepâncias irão ocorrer, o que pode impactar a 

fluidez do diálogo. Essas discrepâncias podem ser 

vistos como "erros" no fluxo de diálogo, embora nem 

sempre é possível atribuir a culpa do erro para o 

usuário ou para o sistema. E, na quarta etapa é 

realizada a predição da usabilidade que uma ligação 

entre a anotação instrumental do diálogo por um lado, 

e a opinião do usuário sobre a qualidade e usabilidade 

do outro. Desta forma, a severidade dos problemas de 

diálogo pode ser ponderada de acordo com a 

percepção do usuário. Os parâmetros de entrada para 

o algoritmo de anotações são os coeficientes de erro 



 

fornecidos pelo módulo anterior, bem como outros 

parâmetros que descrevem a interação. Tais 

parâmetros eles têm sido recomendados para apoiar a 

avaliação de sistemas de diálogo falado. Para o bem 

do sistema MeMo, apenas os parâmetros podem ser 

usados que podem ser extraídos de forma 

instrumental e que não exigem uma anotação 

especialista. As variáveis-alvo do modelo de previsão 

são classificações subjetivas dadas pelos usuários do 

sistema atual, recolhidas por exemplo, com a ajuda de 

questionários; esses julgamentos podem se referir a 

conceitos gerais como "qualidade total", "usabilidade" 

e "aceitação", ou a conceitos mais específicos como 

"compreensão do sistema percebido", "eficiência" ou 

"demanda cognitiva". Ainda não está claro como 

esses julgamentos do usuário referem-se a "erros de 

modelo mental". Até agora, os modelos de regressão 

linear foram utilizados para prever "satisfação do 

usuário". A fim de derivar o modelo de previsão, 

experiências subjetivas de interação tem que ser 

levada em conta. As interações são registradas e 

anotadas de acordo com o esquema de classificação 

de erro, e em paralelo os julgamentos do usuário têm 

de ser coletados. Com base nestes dados, um 

algoritmo do modelo pode ser derivado. A saída do 

MeMo é um perfil de usabilidade. O perfil deve 

apoiar os desenvolvedores na detecção de partes 

fracas do sistema e para a estimativa do seu impacto 

sobre a usabilidade. O perfil inclui: 

• uma estimativa da qualidade global experimentado 

por um "usuário típico", 

• estimativa das dimensões individuais de qualidade, 

• a frequência prevista de erros de tipos diferentes, 

• as consequências previstas dos erros, bem como as 

estatísticas de parâmetros de interação sistema 

observadas durante a simulação. 

Tipo de tecnologia Simulação  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Ambas 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia avalia a usabilidade através de algum 

artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Modelo de tarefa, Modelo de interação, Modelo de 

tarefa do usuário e Modelo de interação do usuário. 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Específica, pois deve ser aplicada no contexto de 

Sistemas de diálogo falado  

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Ferramenta 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Sim, mas não é informada 

 



 

(Tohidi, M., Buxton, W., Baecker, R., Sellen, A., 2006). User sketches: A quick, 

inexpensive, and effective way to elicit more reflective user feedback 
Descrição da tecnologia O trabalho ocorreu em duas etapas. Em um primeiro 

estudo, foram examinadas as diferenças que 

resultariam entre um teste de usabilidade que expôs 

os usuários a um único projeto, contra um onde eles 

tentaram três alternativas diferentes. O "produto" foi 

um House System sensível ao toque de Controle do 

Clima (HCCS). Três distintos protótipos foram 

desenvolvidos, cada um refletindo uma linguagem de 

design diferente: circular, tabular e linear. Todos os 

três foram consistentes em termos de fidelidade, 

funcionalidade e qualidade. Além de incorporar mais 

de um projeto, as técnicas utilizadas (protótipos de 

baixa fidelidade, de teste de usuário baseada em 

tarefas, pensar em voz alta, questionários e 

entrevistas) foram práticas comuns ensinados em 

textos padrão. No final do primeiro estudo, foi pedido 

para os participantes, com um pedaço de papel em 

branco, para esboçar seu projeto de sistema ideal. Foi 

dito que deveria ser um desenho rápido, que mostra 

os principais recursos da interface principal. Uma vez 

que esta foi a última parte do experimento, foram 

aplicadas sem restrições de tempo. Isso leva ao 

segundo. Depois que os participantes tinham 

finalizado o teste, foi pedido: "Por favor, esboce seu 

projeto termostato ideal no espaço fornecido", em 

uma folha de papel. O pesquisador explicou ao 

participante que um rápido esboço / desenho que 

ilustra os elementos essenciais da interface principal 

seria suficiente. Isso foi realizado nos 48 desenhos 

que constituem os dados analisados neste trabalho. 

Para resumir, em termos de retorno reflexivo, os 

resultados mostraram que eram muito diferentes do 

que aqueles que foram obtidos a partir dos outros 

instrumentos. Em outras palavras, se não houvesse 

pedido para fazer os desenhos, informações valiosas 

poderiam ter sido perdidas ou engavetadas. 

Tipo de tecnologia Teste  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, think-aloud, Questionnaire, Interview. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de baixa fidelidade 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 



 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado 48 participantes foram divididos em quatro grupos de 

12, três dos quais foram apresentados com apenas um 

dos três protótipos, e a quarta apresentados 

sequencialmente com todos os três. Os indivíduos 

realizaram um tipo padrão de teste de usabilidade, que 

consiste em um protocolo de pensamento em voz alta 

durante a execução de um conjunto de tarefas pré-

definidas, seguido de um questionário e uma 

entrevista semi-estruturada. Este último tem como 

objetivo permitir ao participante verbalizar seus 

gostos e desgostos do projeto e fazer sugestões para a 

melhoria do projeto (ou seja, propostas de redesenho 

reflexivas). Dentro de cada questionário haviam 

perguntas sobre 12 medidas: quatro classificações de 

facilidade de uso, sete dimensões de design e uma 

classificação geral. Os resultados mostram que, com 

base em avaliações totais, visto isoladamente, 

protótipos foram classificados de forma mais elevada 

do que as observadas no grupo de alternativas. Além 

disso, o desenho linear foi significativamente pior dos 

três, enquanto a circular e as variações tabulares eram 

mais comparáveis para o outro. Depois que 

indivíduos tinham terminado o teste, foi pedido que 

eles desenhassem em uma folha de papel um novo 

projeto de interface da aplicação. A fim de avaliar 

melhor a técnica baseada nos esboço foi feita uma 

comparação das ideias de design fornecidos 

verbalmente em no primeiro estudo com os ilustrada 

nos desenhos. Os participantes passaram uma média 

de 3,9 minutos a partir do momento que eles foram 

instruídos a esboçar, ao tempo que passou em seus 

desenhos; todas as ideias (sugestões redesenhadas) 

previamente gerada por todo o pensamento em voz 

alta e entrevista (a partir do início da experiência até 

ao esboço), e os encontrados em esboços foram 

revistos. O que se segue é uma análise exploratória 

com base na contagem de ideias encontradas em 

esboços vs. protocolos verbais. Ao todo, tiveram um 

total de 84 ideias geradas. Pouco mais de 21% dessas 

ideias (18) eram aplicáveis em comparação com 

esboços. Uma ideia foi considerada aplicável se 

tivesse a ver com os aspectos visuais ou funcionais da 

interface principal, e poderia ser esboçado. Todas as 

ideias sobre o uso da cor, por exemplo, não eram 

aplicáveis, como o usuário só tinha uma única caneta 

de cor para esboçar. 89% de ideias aplicáveis foram 

encontrados para ser repetido diretamente nos 

desenhos, e, por conseguinte, teria sido reconhecida, 

mesmo se a tarefa demorasse e a análise vídeo fosse 

omitida. Além disso, 22% das ideias aplicáveis não só 

foram repetidas, mas também refinadas (melhorada) 

durante o processo de desenhar. Apenas 2 ideias do 

conjunto de 18 (11%) poderia ter sido incluído nos 

desenhos, mas foram deixados de fora. As duas ideias 

foram: (1) adição de um teclado numérico para 

entrada de dados, e (2) a adição de uma série de 

botões 12, um para cada de 1:00, 2: 00 ... 12: 00. 

Pode-se argumentar que estas 2 ideias teriam sido 



 

perdidas se não tivesse sido feita a analisado as 

gravações antes do experimento de desenho. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, 48 participantes 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de Computação/Design 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Ambas 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não  

 

(Tang, Z., Johnson, T.R., Tindall, R.D., Zhang, J., 2006). Applying heuristic 

evaluation to improve the usability of a telemedicine system 
Descrição da tecnologia O artigo apresenta uma avaliação de usabilidade que 

foi realizada para avaliar um sistema de Serviço de 

Emergência Médica (SEM - emergency medical 

services). Para realizar esta avaliação foram utilizadas 

as 14 heurísticas de usabilidade propostas por Nielsen 

e Schneiderman. Além disso, os foram comparados os 

resultados da avaliação heurística em dois protótipos 

de interface de usuário consecutivos e ilustrou-se as 

diferenças entre os dois. 

Tipo de tecnologia Inspeção   

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Não 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de baixa fidelidade 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Empírica 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Avaliação 

Qual é o resultado da pesquisa? Métodos 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Para melhorar a sua usabilidade, três especialista 

inspecionaram os protótipos do sistema de acordo 

com 14 heurísticas de usabilidade. A análise revelou 

informação sobre a prevalência, gravidade e natureza 

das violações heurísticas no design de interface de 

usuário. Os resultados foram posteriormente 

utilizados para orientar o processo de design de 



 

software iterativo. Uma comparação entre dois 

protótipos consecutivos mostrou que o segundo 

protótipo teve apenas metade do número de violações 

de usabilidade que o primeiro protótipo. A validade 

da avaliação heurística foi examinada em um estudo 

etnográfico de paramédicos usando um protótipo do 

sistema em seu ambiente de trabalho. Desempenho 

das tarefas dos usuários parcialmente verificou os 

resultados da avaliação heurística. No entanto, eles 

também revelaram problemas que não foram 

identificados na avaliação heurística, mas só se tornou 

proeminente durante a observação de campo. Em 

conclusão, deve ser dada alta prioridade a usabilidade 

no desenvolvimento de um sistema de telemedicina, e 

que a avaliação heurística pode ser uma forma eficaz 

e eficiente para identificar problemas de usabilidade 

na fase inicial de desenvolvimento de software. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, dois paramédicos no estudo etnográfico. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Indústria 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de Computação/Design 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Quantitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? Não  

 

(Yonglei, T., 2005). Work in progress - Introducing usability concepts in early 

phases of software  
Descrição da tecnologia Para integrar os conceitos de usabilidade nas fases 

iniciais, foram utilizados os diagramas de estados, que 

os autores chamam de modelo comportamental. No 

modelo comportamental, um estado composto 

representa um modo de interação tela e um substrato. 

Os eventos devem ser observáveis externamente, 

resultante do usuário e computador interagindo via 

componentes visuais que compõem a interface do 

usuário, como o usuário clicar em um botão de 

comando e o sistema de colocar uma caixa de 

mensagem. E uma sequência de eventos descreve 

passos que o usuário leva para realizar uma tarefa. O 

diagrama de máquina de estados foi escolhido, pois os 

alunos não têm muito problema com a compreensão 

do modelo comportamental devido a um 

conhecimento prévio sobre máquinas de estado. Mas 

eles não sabem como lidar com determinadas 

decisões de design. Especialmente, quando há várias 

opções para um determinado problema, os alunos não 

sabem em que base para tomar uma decisão 

adequada. Um exemplo simples é escolher o modo 

padrão para uma tela que permite ao usuário 

adicionar, editar e excluir um registro. Pelo menos, 

existem duas opções. Uma opção é a introdução de 

um modo no qual o usuário pode determinar o que 



 

fazer a seguir. E o outro é fazer com que o padrão de 

um modo no qual o usuário pode trabalhar 

imediatamente em uma das tarefas básicas. Critérios 

de avaliação, aparentemente, comumente usados em 

engenharia de software, tais como exatidão, 

consistência e integridade, não são de grande ajuda 

neste caso. Em vez disso, tal decisão deve ser tomada 

de acordo com os perfis de usuários e à frequência 

das tarefas que fazem parte dos requisitos de 

usabilidade. Se várias tarefas são igualmente 

propensas a realizar no início ou é importante para 

atender a necessidade de determinados usuários 

(como usuários inexperientes), o primeiro é mais 

preferível. Caso contrário, se o usuário inicia a 

aplicação na maioria dos casos com a realização de 

uma determinada tarefa, o mais tarde pode melhorar a 

usabilidade geral. A Usabilidade é um critério de 

avaliação indispensável para o modelo 

comportamental. No entanto, os alunos não são 

capazes de fazê-lo sem as orientações adequadas. 

Nielsen propõe dez princípios de usabilidade. Apesar 

de vários dos princípios refletem sobre a parte visível 

de uma interface de usuário; eles também abordam o 

fluxo de interação. Em outras palavras, estes 

princípios podem ser aplicados para o modelo 

comportamental, mesmo que a parte visível ainda não 

esteja disponível. Então, foram identificados esses 

princípios e foram explicados para estudantes em 

relação aos problemas de usabilidade comuns. Então, 

foram realizados exercícios e aplicados para os 

estudantes. Os estudantes foram capazes de descobrir 

alguns erros de usabilidade que passariam 

despercebidos sem usar os princípios selecionados 

como orientação. 

Tipo de tecnologia Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, nas heurísticas de usabilidade proposta por 

Nielsen 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Ambas 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Diagrama de Estado 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Abordagem 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

 

 



 

(Clamann, M., Kaber, D.B., 2004). Applicability of usability evaluation 

techniques to aviation systems 
Descrição da tecnologia Apresenta uma discussão sobre a utilização de 

técnicas que podem ser utilizadas para avaliar a 

usabilidade de sistemas de aviação, após isto os 

autores apresentam as seguintes técnicas: Avaliação 

Heurística, Avaliação Cooperativa e Teste de 

Usabilidade. (1) Avaliação Heurística: Um 

especialista de domínio em usabilidade deve realizar 

uma avaliação heurística no início do processo de 

design durante a fase de análise em função de tarefas 

e antes de qualquer protótipos serem desenvolvidos. 

Isso pode expor falhas no projeto antes que a equipe 

de projeto começa a elaboração do primeiro protótipo, 

o que resulta em menos tempo perdido devido a 

revisões. O uso de um especialista em usabilidade 

pode aumentar a qualidade da avaliação. Outra 

avaliação heurística adicional poderia ser realizado 

cada vez que um protótipo é desenvolvido para 

avaliação pela equipe de design, a fim de validar o 

design. Os resultados de todas as avaliações devem 

ser comunicadas dentro da equipe de projeto e 

transitar para a próxima fase da avaliação. (2) 

Avaliação Cooperativa: recomenda-se a realização de 

avaliações de usabilidade cooperativas, com a 

participação de representantes de diversas áreas de 

desenvolvimento de sistemas (programador de 

computador, artista gráfico, fatores humanos 

especializados, etc.), ao longo do processo de 

desenvolvimento subsequente ao uso de avaliação 

heurística. Avaliações cooperativas devem ser 

conduzidas após os resultados das avaliações 

heurísticas terem sido aplicados ao projeto ou os 

protótipos para limitar a quantidade de tempo que o 

grupo maior terá de passar em reuniões de avaliação. 

(3) Teste de Usabilidade: Uma vez que um modelo de 

da interface esteja completa e as entradas das 

avaliações heurísticas e cooperativas tenham sido 

aplicadas, um teste de usabilidade formal, envolvendo 

uma amostra da população de usuários, deve ser 

conduzida. Idealmente, a equipe do projeto deve 

observar diretamente o processo. Em geral, os dados 

de desempenho dos pilotos e os erros devem ser 

registrados, bem como dados relevantes para os novos 

aspectos da interface. É importante definir métricas 

de usabilidade para avaliar os princípios de design de 

preocupação antes da realização de qualquer teste. 

Por último, qualquer protocolo de testes de 

usabilidade de sistemas de aviação deve ser projetado 

para refletir tanto o componente que está mudando, 

bem como o seu efeito sobre o sistema como um todo. 

Além de quaisquer dados de desempenho coletados 

no novo componente isoladamente, também deve 

haver um teste que reúne dados quantitativos, 

comparando o desempenho geral do sistema com o 

novo componente para o desempenho no mesmo 

ambiente sem ele. Condições tais como a motivação, 

a fadiga mental e a complexidade do processamento 

da informação humana pode não ser um problema na 

concepção de uma peça de hardware ou software 



 

isoladamente, mas serão evidentes, quando o sistema 

é utilizado no mundo real. Quando a avaliação for 

concluída, os resultados devem ser preservados para 

fornecer dados de referência para a próxima versão do 

sistema.  

Tipo de tecnologia Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, Avaliação Heurística e Avaliação Cooperativa. 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Análise 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Análise de tarefas e protótipos. 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 
Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Processo 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não  

 

(Riihiaho, S., 2002). The pluralistic usability walk-through method 
Descrição da tecnologia Apresenta dois métodos de avaliação de usabilidade: 

o Pluralistic usability walkthrough e o Modified 

pluralistic usability walkthrough method. O Percurso 

Plurarista de Usabilidade é um método de avaliação 

de usabilidade que traz os usuários representativos e 

projetistas de sistemas juntos em uma sessão de 

design para discutir novas ideias. A discussão está 

baseada em tarefas que os participantes tentam 

realizar com a ajuda de painéis com cópia impressa 

do sistema. Os participantes obtêm um conjunto de 

cópias dos diálogos que eles precisam para executar 

as tarefas atribuídas. Documentação ou ajuda 

funcionais raramente estão disponíveis neste 

momento, de modo que os projetistas de sistemas 

geralmente servem como "documentação vivo" e 

respondem às perguntas que os usuários indicam que 

eles iriam tentar resolver com a ajuda da 

documentação do sistema. Desta forma, os usuários 

são capazes de continuar com suas tarefas e os 

designers obter dicas valiosas para a sua 

documentação. Cinco características que definem este 

método são: (1) O método inclui três tipos de 

participantes na mesma sessão: usuários, projetistas 

de sistemas e especialistas em usabilidade. (2) O 

sistema é apresentado com painéis impressos e estes 

painéis são apresentados na mesma ordem que eles 

aparecem no sistema. (3) Todos os participantes 

assumem o papel de um usuário (4) Os participantes 

escrevem as ações que seria necessário para executar 

as tarefas atribuídas. (5) O grupo discute as soluções a 



 

que se tenham atingido. O administrador apresenta 

pela primeira vez uma resposta correta. Em seguida, 

os usuários descrevem suas soluções, e só depois 

disso, os designers e especialistas em usabilidade 

oferecem suas opiniões. Neste procedimento, os 

especialistas em usabilidade realizar inspeções de 

usabilidade nas sessões ao tentar executar as tarefas 

atribuídas. Então, na nova versão do método, decidiu-

se realizar inspeções e testes de usuários 

separadamente, pois se os usuários estão presentes em 

uma sessão de avaliação, deseja-se que eles se sintam 

importantes e deixá-los ser o foco da sessão; e tanto a 

usuários e os especialistas em usabilidade “tempo” é 

ganho se as inspeções são realizadas separadamente.  

Tipo de tecnologia Teste e Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Sim, no método Pluralistic usability walkthrough 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico 

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo de papel 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 

Qual é o tipo de pesquisa? Ambas 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Pesquisa de Validação 

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não 

Detalhes do estudo experimental 
Descrição do estudo experimental realizado Na seção de percurso pluralista de usabilidade há dois 

ou três usuários, um ou dois projetistas de sistemas e 

dois especialistas em usabilidade presentes. Um 

especialista em usabilidade administra a sessão e o 

outro apoia o administrador principal a fazer mais 

perguntas e observando as reações dos usuários. As 

sessões foram gravadas com uma ou duas câmeras de 

vídeo. Se temos um protótipo de trabalho ou 

demonstrações disponíveis na sessão, o administrador 

pode usá-lo para dar uma visão geral do estilo da 

interface geral. Os computadores foram colocados 

longe do alcance dos designers, para que os designers 

não sejam tentados a demonstrar novos recursos a 

cada momento. No início da sessão, foi explicado o 

objetivo e o procedimento da sessão e descrito o 

contexto de utilização. Em seguida, foi dada a 

primeira tarefa e os painéis impressos relacionados. 

Como em testes de usabilidade, começou-se a sessão 

com uma tarefa fácil para fazer os participantes se 

familiarizarem com o procedimento. Após o teste, o 

administrador principal começa a conversa. Diferente 

da método inicial, o administrador não apresenta 

qualquer resposta "certa" no início. Em vez disso, os 



 

usuários apresentam as suas soluções a partir do zero. 

Só depois de todos os usuários terem comentado 

sobre a tarefa, os designers de sistema são autorizados 

a dizer qual a solução que o sistema apoia. Este 

procedimento é realizado para cada tarefa conduzida 

no teste de usabilidade. Como resultados do estudo, 

percebeu-se que o método provou ser eficaz e que os 

usuários queriam realizar ainda mais características 

para melhorar a usabilidade da aplicação, a partir do 

protótipo de papel. 

Qual o tipo de avaliação? Estudo de caso 

A avaliação da tecnologia tem a 

participação de possíveis usuários? 

Quantos? E em qual nível de escolaridade? 

Sim, não informada a quantidade de usuários e nem 

seu nível de escolaridade. 

Qual foi o ambiente onde a tecnologia foi 

aplicada? 

Laboratório 

Para utilizar a tecnologia é necessário que a 

pessoa tenha conhecimentos e experiência 

em alguma área (IHC, Computação, 

Design)? 

Área de IHC 

Os usuários necessitam de treinamento 

para aplicar a tecnologia? 

Não 

A análise da avaliação é de que tipo? Qualitativa 

A tecnologia tem limitações? Qual? O artigo apresenta três limitações de aplicar o 

método: a explicação deve progredir lentamente em 

relação ao participante mais lento em cada painel; 

apenas um caminho linear está disponível nos 

protótipos de papel; todos os participantes devem 

estar em conformidade com o caminho selecionado 

embora a sua própria solução poderia ter sido viável. 

 

(Rieman, John, Franzke Marita, Redmiles, David, 1995). Usability evaluation 

with the cognitive walkthrough 
Descrição da tecnologia O percurso cognitivo é uma técnica para avaliar o 

projeto de uma interface de usuário, com atenção 

especial à forma como a interface apoia a 

"aprendizagem exploratória", ou seja, utilizar a 

interface pela primeira vez sem treinamento formal. A 

avaliação pode ser realizada por designers do sistema 

nas fases iniciais do projeto, antes do teste com 

usuário ser realizado. Alguns pré-requisitos para o 

utilizar esta técnica são necessárias, são elas: (1) uma 

descrição geral dos usuários que serão selecionados e 

quais conhecimentos específicos que estes usuários 

possuem, (2) uma descrição específica de uma ou 

mais tarefas que será realizada no sistema, e (3) a lista 

das ações corretas necessárias para concluir cada uma 

dessas tarefas com a interface que está sendo 

avaliada. O percurso cognitivo é normalmente 

realizado pelo designer de interface e um grupo. O 

percurso de pequena escala das partes de uma 

interface também pode ser feita pelos designers 

individualmente, pois consideram, projetos 

alternativos. Em uma situação de grupo, um dos 

avaliadores geralmente assume as funções de 

"escriba", registrando os resultados da avaliação, e 

outro membro do grupo age como facilitador, para 

manter a movimentação da avaliação. Com os pré-

requisitos criados e deveres atribuídos, o processo do 



 

percurso cognitivo envolve examinar cada passo na 

sequência de ação correta e tentando contar uma 

história sobre o porquê de o usuário em potencial iria 

escolher essa ação. Note-se que esta não é uma 

abordagem aberta de prever quais atividades o usuário 

pode participar, dada essa interface e caminhada. Ele 

é especificamente limitado a examinar se o usuário irá 

selecionar cada uma das ações corretas ao longo do 

caminho da solução. Em muitos casos, o grupo de 

avaliadores concordam facilmente que o usuário irá 

selecionar a ação correta, e nenhuma análise ainda é 

necessária. Por exemplo, a primeira ação no uso de 

um programa de Macintosh pode ser dar um duplo 

clique no respectivo ícone; os avaliadores poderiam 

facilmente concordar que os usuários experientes de 

Mac teria pouca dificuldade com esta etapa. Outros 

casos, no entanto, pode ser menos claro. Para avaliar 

a facilidade com que a ação correta será selecionada, 

o processo do percurso cognitivo sugere quatro 

critérios para avaliar as histórias contadas sobre as 

ações dos usuários. Os quatro critérios para avaliar as 

histórias refletem diretamente o modelo de 

processamento de informações do percurso cognitivo, 

onde é solicitado que os avaliadores considerem o 

objetivo do usuário, a acessibilidade do controle 

correto, a qualidade do ponto de partida entre o rótulo 

do controle e do objetivo, e o feedback fornecido após 

que o controle é executado. Além disso, os autores 

apresentam uma versão estendida do percurso 

cognitivo. Uma maneira para os desenvolvedores 

reduzirem o custo de avaliação e simultaneamente 

torná-lo mais útil em ambientes de trabalho é através 

de instrumentação do programa. Abordagem usando 

"agentes de expectativa" adapta o procedimento do 

percurso cognitivo para apoiar a avaliação de 

protótipos com os usuários finais reais em seus locais 

de trabalho. Agentes monitoraram os usuários que 

trabalham com o protótipo e geram relatório entre as 

expectativas dos promotores e uso real de um sistema. 

Simultaneamente, os agentes de fornecem aos 

usuários finais uma oportunidade para se comunicar 

com os desenvolvedores, de forma síncrona ou 

assíncrona. 

Tipo de tecnologia Inspeção  

Baseia-se em alguma tecnologia existente? 

Qual? 

Se sim, utiliza como base a teoria cognitiva 

Qual a fase inicial do processo de 

desenvolvimento que a tecnologia pode ser 

aplicada e o ciclo de vida a qual pertence? 

Projeto 

A tecnologia é baseada em propostas da 

área de ES ou IHC? Porquê? 

Interação Homem-Computador (IHC) 

 

A tecnologia avalia a usabilidade através de 

algum artefato específico ou projetam estes 

artefatos já possibilitando um bom nível de 

usabilidade? 

A tecnologia proposta faz a avaliação de usabilidade 

através de algum artefato específico  

Em qual artefato da fase inicial do processo 

de software a tecnologia pode ser aplicada? 

Protótipo (Mockup) 

A tecnologia é específica (só pode ser 

utilizada por um processo, área, contexto 

ou profissional específico?) ou é genérica? 

Genérica 



 

Qual é o tipo de pesquisa? Conceitual 

Que aspectos do tipo de pesquisa as 

contribuições abordam? Porquê? 

Proposta de Solução  

Qual é o resultado da pesquisa? Método 

A tecnologia tem apoio ferramental? Qual? Não  

 

 


