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RESUMO

A usabilidade é uma característica da interface homem-computador que
permite ao usuário alcançar seus objetivos de forma satisfatória com eficiência e
eficácia. O teste ou avaliação de usabilidade é um conjunto de técnicas para avaliar
diversos aspectos de usabilidade da interface de um sistema. O Desenvolvimento
Dirigido por Testes (TDD) é uma técnica de desenvolvimento de software que
propõe a construção dos testes necessários para validação do software antes da
construção do código. Esta técnica é focada nas funcionalidades de componentes
de código, e não dá um tratamento adequado aos critérios de usabilidade. Este
trabalho

apresenta

uma

extensão,

baseada

na

incorporação

de

testes

automatizados de usabilidade, ao TDD, com o objetivo de possibilitar um aumento
na eficácia do desenvolvimento dirigido por testes, quando aplicado em projetos
onde a interface homem-computador é um fator crítico de sucesso. É definido um
método de trabalho, englobando a especificação dos requisitos, análise e seleção
das técnicas e ferramentas de teste automatizado, especificação da seqüência de
execução

e

relacionamentos

entre

as

atividades.

Um

experimento

de

desenvolvimento de uma página para internet com a aplicação do método comprova
a viabilidade da sua aplicação.

Palavras-Chave: Usabilidade; Desenvolvimento Dirigido por Testes; Teste; Interface
homem-computador.

ABSTRACT

A Method for the Integration of Usability Test in the Test-Driven Development.

Usability is a characteristic of the Human-Machine Interface, that allows the
user to reach his goals in a satisfactory, effectively, and efficiently way. The usability
test is a suite of techniques to evaluate the various aspects of the usability on the
system interface. The Test-Driven Development (TDD) is a software development
technique that proposes the build of the tests, that validates the software, before the
actual software code is created. This technique focuses on the functional part of the
code, and pay not enough attention to the usability criteria. This research presents an
extension, based on the integration of automatic usability tests into the TDD
technique, as a tentative to increase effectiveness in the Test-Driven Development
when its applied to a software project where a Human-Machine Interface is a critical
success factor. A working method is defined, including the requirements
specification, analysis and automation techniques and tools selection, execution
activities and its relationships. The experiment of the development of an internet
page with the use of the proposed method, shows that its application is viable.

Keywords: Usability; Test-driven development; Test; Human-Machine Interface.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
Estudos do NIST – National Institute of Standards & Technology estimam o custo
financeiro das falhas de software em 10 bilhões de dólares por ano nos Estados
Unidos, e uma parte significativa destas falhas é causada por defeitos na usabilidade
do produto (NIST, 2002). Segundo Clough (2009), à medida que os aplicativos
tornam-se mais comuns, e mais tarefas são automatizadas, um número maior de
pessoas sem familiaridade e treinamento com a operação de computadores são
forçados a utiliza-los.
A natureza interdisciplinar do desenvolvimento de software e a crescente
complexidade dos sistemas facilitam a ocorrência de problemas de comunicação
entre diferentes áreas de engenharia de software envolvidas no projeto, e por
conseqüência, a introdução de defeitos que levarão a falhas no software. Duas
destas áreas são a Interação Homem-Computador (IHC) e os Métodos Ágeis de
desenvolvimento.
A usabilidade é uma característica da interface homem-computador que permite
ao usuário alcançar seus objetivos de forma satisfatória com eficiência e eficácia
(ISO 9241). O teste, ou avaliação, de usabilidade é um conjunto de métodos para
mensurar aspectos de usabilidade da interface de um sistema.
Segundo Barbosa (2008), organizações com limitado conhecimento sobre
usabilidade,

ao

invés

de

valorizarem

o

usuário,

focam

o

processo

de

desenvolvimento na implementação das funcionalidades do sistema, pois para
muitos desenvolvedores, a interface ainda é vista como parte secundária de um
sistema interativo. Da mesma forma, para Clough (2009), tão logo um aplicativo é
considerado funcionalmente correto, todos os seus demais atributos são tratados
como adicionais. E qualquer aspecto considerado como adicional tende a ser
retirado. Além disso, para Hackman (1994), tradicionalmente a avaliação da
usabilidade é realizada no final do ciclo de desenvolvimento, como uma atividade de
verificação de qualidade, após o software estar completo o suficiente para ser
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apresentado e utilizado pelo usuário. No entanto, neste estágio do projeto, devido à
limitação de recursos, as possíveis correções são limitadas.
No emprego de métodos ágeis, o usuário é freqüentemente representado pelo
cliente. O cliente pode não expressar corretamente as necessidades do usuário final,
ou mesmo não ter o domínio das características de todos os usuários. Esta situação
pode resultar em insatisfação no uso do software em condições reais (Constantine,
2001).
O TDD - Test Driven Development é uma técnica de desenvolvimento proposta por
Beck (2003), que prevê a construção e automatização dos testes necessários para
validação do software antes da construção do próprio código. Esta técnica tornou-se
mais conhecida como parte de um modelo de desenvolvimento ágil, o XP - Extreme
Programing (Beck, 2004).
Autores como Kane (2003), Lee (2006) e Jokela (2005) apontam que enquanto
os métodos ágeis de desenvolvimento, incluindo o XP, prometem reduzir os riscos e
melhorar o processo de desenvolvimento, especialmente a produtividade e a
resposta às mudanças nos requisitos, existe a percepção que este modelo está
focado em funcionalidades de componentes de código e não atende aos aspectos
de usabilidade necessários para o desenvolvimento da interface homemcomputador, pois um software funcional não é garantia de um software usável.
O próprio Beck (2003), afirma que os testes gerados no TDD não substituem
testes específicos de usabilidade. Entretanto, dentre o conjunto de técnicas de
avaliação disponíveis na engenharia de usabilidade, podem ser identificadas
técnicas com diferentes níveis de compatibilidade com as necessidades do TDD.

1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma extensão ao TDD - Test Driven
Development, método de desenvolvimento dirigido por testes, que inclua a avaliação
dos atributos de usabilidade do software resultante do projeto, por meio de testes
automatizados. A extensão do método deve ser adaptada aos processos ágeis de
desenvolvimento, bem como, permitir a efetiva avaliação da qualidade da
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usabilidade da interface homem-computador, qualquer que seja o método de
desenvolvimento.
Para comprovar a viabilidade da proposta é também objetivo avaliar a eficácia do
método a ser desenvolvido, por meio da realização de um experimento que abranja
o ciclo de desenvolvimento de um software com foco na interface do usuário. Devese encontrar formas de integrar técnicas de engenharia de usabilidade ao
desenvolvimento dirigido por teste, de forma a manter tanto a qualidade da interface
homem-computador quanto à agilidade no processo de desenvolvimento.

1.3 Contribuições
A incorporação de testes automatizados de usabilidade no ambiente de
desenvolvimento dirigido por testes envolve a integração de três especialidades
dentro

da

engenharia

de

software:

usabilidade,

teste

e

processos

de

desenvolvimento, e representa uma nova alternativa de abordagem para o
desenvolvimento da interface homem-computador.
A principal contribuição deste trabalho é possibilitar um aumento na eficácia do
desenvolvimento dirigido por testes, por meio da incorporação explicita de atividades
e técnicas de avaliação de usabilidade, quando aplicado em projetos onde a
interface homem-computador é um fator de sucesso.

1.4 Método de trabalho
O planejamento deste estudo prevê o desenvolvimento das atividades em cinco
etapas: estudo da bibliografia, definição e descrição da extensão do método,
realização de um experimento controlado de utilização do método e análise dos
resultados.
No estudo da bibliografia, ocorre a pesquisa do material disponível nas áreas de
usabilidade, teste de software, e desenvolvimento dirigido por testes, com o objetivo
de identificar as fontes disponíveis e os trabalhos relacionados à automatização de
testes de usabilidade.
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Na etapa de definição e descrição do método, identifica-se, a partir da bibliografia
selecionada, eventuais falhas e necessidades de melhoria no tratamento da
usabilidade nos métodos ágeis de desenvolvimento. São analisadas também as
propostas já existentes para a solução destes problemas. Com o objetivo de dar um
tratamento adequado a usabilidade, o método é baseado na incorporação de
atividades de engenharia de usabilidade, no processo de desenvolvimento dirigido
por testes, e para o método ágil, as atividades de engenharia de usabilidade são
baseadas em técnicas e ferramentas automatizadas, evitando ao máximo a
necessidade de testes formais com o usuário. Ainda nesta etapa, é detalhada a
extensão do método, por meio da descrição das atividades envolvidas, da seqüência
de execução, e dos fluxos alternativos de execução, necessários para a adaptação
do método à projetos de tamanhos e objetivos diferentes. Identificam-se as técnicas,
ferramentas e práticas já existentes e que são adaptadas ao método. São
identificadas as condições necessárias e restrições à aplicação do método, e se
existirem, os novos fatores de risco inseridos no desenvolvimento pelo uso do
método proposto.
Na etapa do experimento, realiza-se o desenvolvimento de um software com o
uso do método proposto. A partir da especificação dos requisitos do software a ser
desenvolvido com o uso do método é feito o planejamento do projeto incluindo:
seleção de atividades, recursos de hardware e software necessários, fatores de risco,
e definição dos critérios de sucesso, ou seja, definição do nível de usabilidade a ser
obtido pelo software ao final do projeto. Após o desenvolvimento, devem ser feitos
testes da usabilidade do software utilizando técnicas tradicionais de uso formal da
interface por um grupo de usuários, de forma a permitir uma avaliação da
usabilidade do software independente do método, e uma análise comparativa com
os resultados obtidos nos testes automatizados de usabilidade durante o
desenvolvimento. Além disso, devem ocorrer uma descrição e análise dos
problemas e dificuldades encontradas durante o processo de desenvolvimento.
Devido ao amplo uso, disponibilidade de ferramentas e padronização do
ambiente, a interface do software a ser desenvolvido

é em ambiente Web,

facilitando a reprodução do experimento.
Na etapa de análise dos resultados, após a conclusão do experimento e com
base na motivação, nos objetivos propostos e no resultado das etapas anteriores,

16
analisa-se se o método apresenta uma solução viável para o problema identificado e
se os objetivos foram atingidos, ou seja, integrar a engenharia de usabilidade no
desenvolvimento dirigido por testes, por meio de testes automatizados. São
apontados, também, os possíveis novos trabalhos que dão continuidade ao estudo.

1.5 Organização do trabalho
O presente trabalho é estruturado na seguinte forma:
• Capítulo 2, Revisão Bibliográfica, reúne trabalhos consultados, dentro da
engenharia de software, nas áreas de usabilidade da interface homem-computador,
teste de software e processos ágeis de desenvolvimento, bem como as normas
internacionais relacionadas ao tema. São apresentados o TDD – Test-driven
Development, método proposto por Beck (2003), e os trabalhos de autores como
Bevan (2000), Jokela e Abrahansson (2005), Kane (2003), e Lee (2006), que
identificam a falta de um tratamento adequado da usabilidade nos processos ágeis,
bem como propõem possíveis soluções para esta necessidade. Apresenta-se,
também, os trabalhos de autores como Ivory e Hearst (2001), e Pohjolainen (2002),
que estudam as ferramentas e técnicas de teste automatizado de usabilidade. Além
disso, são referenciados os estudos sobre engenharia de usabilidade, como os de
Nielsen (1993) e Jordan (1998), e as normas internacionais relacionadas à
usabilidade e ao processo de desenvolvimento centrado no usuário, por meio das
quais é possível definir atributos e critérios de avaliação a serem utilizados em um
método de desenvolvimento.
• Capítulo 3, Método, apresenta a análise, definição, e descrição detalhada de um
método de teste automatizado de usabilidade em ambiente de desenvolvimento
dirigido por testes. A partir do TDD, proposto por Beck (2003) no contexto do XP –
EXtreme Programming, é proposta uma extensão de método, baseada na
incorporação de testes de usabilidade automatizados. São descritas as atividades
necessárias, o fluxo de execução das atividades, as condições necessárias e as
limitações à sua aplicação. Para a seleção das técnicas e ferramentas adaptadas ao
TDD, é utilizada a taxonomia proposta por Ivory e Hearst (2001). Os atributos e
critérios, para a avaliação da usabilidade nos testes incorporados ao método, são
obtidos a partir de heurísticas identificadas em trabalhos sobre engenharia de

17
usabilidade, como o de Nielsen (1993), e do conjunto das normas ISO/IEC 9126,
ISO 9241, ISO 13407, ISO/IEC 14598, e ISO/TR 18529.
• Capítulo 4, Experimento, apresenta um experimento, que consiste na aplicação
do método no processo de desenvolvimento de um conjunto de páginas web. O
objetivo é observar se o método é aplicável na prática, ou seja, se é possível
desenvolver um software funcional utilizando o método. Por ser de amplo domínio e
uso, e, portanto, permitir uma fácil reprodução do experimento, é utilizado o
ambiente web para o desenvolvimento, baseado em páginas HTML – Hypertext
Markup Language, e utilizando o IIS – Internet Information Server. Além disso, são
utilizadas ferramentas de teste automatizado de usabilidade de uso livre, como o
WebSAT – Web Static Analyser Tool, disponibilizadas na internet pelo NIST – National
Institute of Standards & Technology.
São descritos: o processo de desenvolvimento, as dificuldades e problemas
encontrados, as limitações e restrições identificadas, e a análise dos resultados
obtidos em relação aos critérios de avaliação da usabilidade previstos no método.
• Capítulo 5, Conclusão, apresenta as conclusões obtidas a partir da análise do
trabalho. Com base na motivação e nos objetivos propostos, analisa-se se o estudo
apresenta uma solução viável para o problema identificado, e se os objetivos foram
atingidos. São apontados, também, os possíveis novos trabalhos para dar
continuidade ao estudo.
• Apêndice A, Exemplos de situações no planejamento, apresenta casos práticos
para ilustrar as atividades de planejamento previstas na extensão do método.
• Apêndice B, Componentes do Experimento, apresenta o ambiente de hardware
e software, as ferramentas, técnicas, e práticas utilizadas, bem como, exemplos dos
artefatos gerados, durante o desenvolvimento do experimento, com o objetivo de
permitir sua reprodução.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Introdução
A incorporação de testes automatizados de usabilidade no desenvolvimento
dirigido por testes envolve a intersecção de três especialidades dentro da
engenharia de software: usabilidade da interface homem-computador, teste de
software e processos ágeis de desenvolvimento. Este capítulo apresenta os
trabalhos dentro destas especialidades nos quais é baseado o estudo.

2.2 Usabilidade

2.2.1 Definições

Usabilidade é, conforme a norma ISO 9241 (2002), a capacidade de um sistema
computacional de permitir que, dentro de um determinado contexto de uso, o usuário
atinja seus objetivos com eficácia, eficiência e satisfação, sendo eficácia: a acurácia
e completude com as quais usuários alcançam objetivos específicos, eficiência:
recursos gastos em relação à acurácia e abrangência com as quais usuários
atingem objetivos e satisfação: ausência do desconforto e presença de atitudes
positivas para com o uso de um produto.
A IHC - Interação Homem-Computador é a área do conhecimento relacionada ao
projeto, à avaliação e à implementação de sistemas computacionais interativos, e ao
estudo dos fenômenos que os cercam (Hewett, 1996). Segundo Mayhew (1999),
este processo de interação se dá por meio da interface com o usuário, interface que
pode ser definida como o conjunto de todas as linguagens por meio das quais o
usuário e o software se comunicam. Quanto maior for a usabilidade do software,
mais fácil será a comunicação entre o software e o usuário.

19
Nielsen (1993) considera a usabilidade como um dos aspectos que influenciam a
aceitabilidade de um produto, ou seja, ela faz parte de um conjunto mais amplo de
requisitos que envolve aspectos como custo, confiabilidade e até mesmo,
aceitabilidade social (figura 01). Para o autor, a aceitabilidade de um sistema se
refere à capacidade do sistema de satisfazer as necessidades e exigências dos
usuários, que podem ser tanto os usuários finais quanto outros envolvidos no
contexto de uso.

Aceitabilidade

Aceitabilidade
prática

Custo

Aprendizagem

Confiabilidade

Aceitabilidade
social

Usabilidade

Eficiência

Compatibilidade

Memorização

Erro

Outros

Satisfação

Figura 01 - Modelo de classes de atributos de aceitabilidade de um sistema.
Fonte: Adaptado de Nielsen (1993).

Para que a usabilidade possa ser avaliada e medida, Nielsen (1993) a define em
função de cinco aspectos: aprendizagem, eficiência, memorização, erros e
satisfação, como mostra a figura 01, que coloca a usabilidade como parte da
aceitabilidade de um sistema. Aprendizagem é o atributo de um sistema que reduz o
esforço do usuário para começar a atingir seus objetivos de uso. Eficiência é o
atributo do sistema que permite que, uma vez que o usuário aprenda a utilizá-lo, ele
o faça com uma relação satisfatória entre o esforço empregado e o resultado obtido.
Para apresentar o atributo memorização, o sistema deve ser de fácil lembrança, de
forma que o usuário não tenha que passar pelo processo de aprendizagem a cada
novo uso do sistema. O sistema deve evitar que o usuário erre, porém se isso
ocorrer, o usuário deve ter a possibilidade de recuperar o sistema para o estado
imediatamente anterior ao erro. E, finalmente, os usuários devem ter uma avaliação
subjetiva agradável do sistema que apresenta o atributo satisfação, ou seja, devem
sentir-se satisfeitos com o seu uso.
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Para Jordan (1998) a usabilidade não pode ser considerada isoladamente, pois é
uma propriedade emergente da interação entre produto, usuário, a tarefa a ser
executada e o ambiente do uso. Para ele a usabilidade se baseia em cinco
componentes: uso intuitivo, aprendizagem, desempenho, potencial do sistema e reusabilidade. O uso intuitivo é o custo para o usuário utilizar um produto ou realizar
uma tarefa pela primeira vez. Aprendizagem é o custo para o usuário atingir um
determinado nível de competência na realização de uma tarefa, excluindo-se as
dificuldades encontradas na primeira vez. Desempenho do usuário experiente é o
nível de desempenho ao realizar a tarefa atingido pelo usuário após a fase de
aprendizagem. Potencial do sistema representa o nível máximo de desempenho que
o usuário pode atingir ao realizar uma tarefa com o produto; é o limite para o
desempenho do usuário experiente. Re-usabilidade é o atributo de um sistema
capaz de reduzir a perda de desempenho do usuário após um período sem utilizar o
produto ou executar a tarefa.
Segundo Barbosa (2008), analisando os trabalhos de Iivari (2006) e de Bruno e
Dick (2007), o quadro recente de desenvolvimento de software não se encontra
favorável à existência de um profissional de usabilidade que estimule, oriente e
valide a qualidade de interação de produtos desenvolvidos.

2.2.2 Normas associadas à Usabilidade

A ISO – International Standards Organization desenvolveu um amplo conjunto de
normas sobre usabilidade. Estas normas não especificam detalhadamente a
implementação da interface, o que as tornariam dependentes de um contexto ou
tecnologia, mas sim definem princípios gerais, a partir dos quais projetos de
interfaces apropriadas podem ser desenvolvidos.
Normas aplicáveis ao processo de desenvolvimento focado no usuário, e à
qualidade em uso, definem um conjunto de critérios para avaliação da usabilidade
do software, bem como da qualidade do método utilizado na sua produção. Em
conjunto, as normas ISO/TR 18529, ISO 13407, ISO/IEC 14598, ISO/IEC 9126 e
ISO 9241 apóiam o processo de desenvolvimento de um produto focado em
usabilidade. Estas normas podem ser agrupadas, conforme a figura 02, em relação
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ao uso do produto, à interface com o usuário e interação, ao processo utilizado para
o desenvolvimento do produto e à capacidade da organização de aplicar o conceito
de projeto centrado no usuário, ou UCD – User Centered Design.
O UCD é uma filosofia de projeto que tem o usuário como foco principal,
privilegiando assim a operação do sistema.

Capacidade
organizacional

Qualidade do
processo

Qualidade do
produto

Qualidade em
uso

ISO/TR 18529

ISO 13407

ISO 9241
ISO/IEC 9126

ISO 9241
ISO/IEC 9126
ISO 14598

Figura 02 - Diagrama de dependência das normas relacionadas à usabilidade.
Fonte: Adaptado de Betiol (2004).

O uso do produto com eficácia, eficiência e satisfação em determinado contexto,
depende de interface e interação adequadas, que por sua vez dependem de um
projeto centrado no usuário, o qual, depende da organização ter a capacidade de
desenvolver este projeto (Bevan, 2001).

2.2.2.1 ISO 9241
Considerando que, eficácia é a exatidão e completude com as quais os usuários
atingem objetivos específicos, eficiência é o gasto de recursos em relação à exatidão
e completude com as quais os usuários atingem os objetivos, satisfação é o conforto
e a aceitabilidade no uso, e contexto de uso compreende os usuários, tarefas,
equipamentos, e os ambientes físico e social em que o produto é utilizado, a norma
ISO 9241 (2002) define usabilidade como sendo: “a eficiência, a eficácia e a
satisfação com as quais determinados usuários realizam determinadas tarefas em
um determinado contexto de uso”.
Usabilidade não é uma propriedade isolada do produto, mas depende também de
quem o está utilizando, qual o objetivo do uso, e em que contexto ou ambiente o
produto está sendo utilizado.
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2.2.2.2 ISO/IEC 9126

A norma ISO/IEC 9126-1 (2001) trata da avaliação da qualidade do produto de
software. Esta norma tem o conceito de qualidade em uso, que de forma similar à
definição de usabilidade da ISO 9241, é definida como “a capacidade do produto de
software de permitir a usuários específicos atingir metas especificadas com eficácia,
produtividade, segurança e satisfação em um contexto de uso especificado”.
A ISO/IEC 9126-1 classifica os atributos de qualidade em seis grupos:
funcionalidade,

confiabilidade,

eficiência,

manutenibilidade,

portabilidade,

e

usabilidade. Na figura 03 são relacionados os atributos componentes da qualidade
em uso por meio de um diagrama.
Qualidade de
software

Funcionalidade

Eficiência

Portabilidade

Tempo de
execução

Acurácia
Adequação

Facilidade de
instalação

Recursos
utilizado
s

Segurança
de acesso

Adaptabilidade
Co-existência
Capacidade de
substituição

Interoperabilidade

Confiabilidade

Maturidade
Facilidade de
recuperação
Tolerância à falhas
Disponibilidade

Manutenibilidade

Estabilidade
Facilidade de
análise

Usabilidade

Inteligibilidade
Compreensibilidade

Facilidade
de teste
Maleabilidade

Figura 03 - Modelo de qualidade para um produto de software.
Fonte: Baseado da norma ISO/IEC 9126-1.

Atratividade
Facilidade
de operação
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A qualidade em uso é a visão do usuário sobre a qualidade de um sistema e é
medida em termos de resultados de utilização do software.
Neste modelo a usabilidade é um dos componentes da qualidade do software e
tem uma definição mais próxima à visão de Nielsen (1993) e Jordan (1998) segundo
os quais a usabilidade está mais relacionada à facilidade de uso e aprendizado.
O documento ISO/IEC 9126-2 - Métricas Externas, descreve métricas que são
aplicadas ao produto de software executável, enquanto que o documento ISO/IEC
9126-3 - Métricas Internas, descreve métricas que são aplicadas ao produto de
software não-executável, durante as fases de construção, e o documento ISO/IEC
9126-4 descreve as métricas para avaliar a qualidade em uso de um produto de
software.
Segundo Bevan (1999), atingir a qualidade em uso depende de atingir os critérios
para as medidas externas de comportamento do software, o que depende de atingir
os critérios para as medidas internas, desta forma, conforme a figura 04, identifica-se
três níveis de atributos a serem medidos: qualidade em uso, medidas externas e
medidas internas.

Qualidade em uso
Eficácia, Produtividade, Segurança e Satisfação
Medidas Externas
Funcionalidade, Confiabilidade, Usabilidade e Eficiência
Medidas Internas
Manutenibilidade e Portabilidade

Figura 04 - Modelo de qualidade para um produto de software.
Fonte: Adaptado de Betiol (2004).

2.2.2.3 ISO/IEC 14598
A norma ISO/IEC 14598 descreve o processo para a avaliação de um produto de
software. A figura 05 representa este processo por meio de um diagrama, contendo
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as atividades necessárias para a definição dos requisitos, e especificação, projeto e
execução da avaliação. Ela pode ser aplicada em conjunto com a norma ISO/IEC
9126 - parte 1, e permite a avaliação do processo segundo os diferentes pontos de
vista do produtor, do adquirente e do avaliador independente.

Estabelecer
requisitos

Especificar a
avaliação

Projetar a
avaliação

Executar a
avaliação

Estabelecer requisitos
Estabelecer o
propósito

Identificar o
tipo de produto

Especificar
modelo de
qualidade

Estabelecer níveis
de pontuação

Estabelecer
critérios de
julgamento

Comparar com
os critérios

Julgar os
resultados

Especificar a avaliação
Selecionar
métricas

Executar a avaliação
Obter as
medidas

Figura 05: Diagrama de atividades do processo de avaliação de produto de software.
Fonte: Adaptado de ISO/IEC14598-1 (1999).

2.2.2.4 ISO 13407
A norma ISO 13407 (1999), ao incorporar ao ciclo de vida atividades de projeto
centrado no usuário, descreve como atingir a qualidade em uso de sistemas
interativos. Concentrando-se em descrever princípios e atividades ao invés dos
métodos a serem utilizados.
Esta norma considera o projeto como uma atividade multidisciplinar e define
quatro princípios (Jokela, 2008):

Envolvimento do usuário - a eficácia do

desenvolvimento será diretamente proporcional ao nível de interação entre os
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desenvolvedores e os usuários; Alocação de função - deve-se especificar a divisão
de tarefas entre

usuários e tecnologia em um sistema interativo; Iteração – as

soluções de projeto devem se desenvolver por iterações, buscando a melhoria
contínua do produto; Projeto Multidisciplinar – competência em diversas áreas são
necessárias para se realizar um projeto centrado no usuário.
São também descritas as quatro principais atividades relacionadas ao projeto
centrado no usuário: compreender e especificar o contexto de uso, especificar os
requisitos do usuário e os requisitos organizacionais, produzir soluções de projeto, e
avaliar projetos em relação aos requisitos do usuário. A figura 06 representa um
diagrama da organização destas atividades.

Identificar
necessidade
de UCD

Compreender e
especificar o
contexto de uso

[atende]

Especificar os
requisitos da
organização e do
usuário

Produzir soluções
de projeto

Avaliar projeto
em relação aos
requisitos

Figura 06 - Diagrama de atividades da norma ISO 13407
Fonte: Adaptado de Preece (2002)

Enquanto a norma ISO 9241 fornece a definição de usabilidade, a norma ISO
13407 descreve como projetar sistemas interativos com foco em usabilidade. A
extensão ao TDD, proposta no capítulo 3, deve estar de acordo com as normas
aplicáveis ao processo de desenvolvimento com foco em usabilidade.
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2.2.2.5 ISO/TR 18529

A ISO/TR 18529 (2000) contém um conjunto de processos, derivados da ISO
13407, aplicáveis ao ciclo de vida do produto. Ela pode ser utilizada para avaliar a
capacidade de uma organização de aplicar as atividades do UCD e também como
um modelo para especificar o que é necessário para implementar essa filosofia no
processo (Bevan, 2000). A norma usa o formato de avaliação de processos definido
pela ISO 15504 (1998). Para Barbosa (2008), seu objetivo é tornar a ISO 13407
acessível aos responsáveis pela avaliação de processos de software.
São definidos sete processos, dos quais quatro baseados diretamente da ISO
13407, sendo: 1 – Garantir o conteúdo de UCD na estratégia do sistema; 2 –
Planejar e gerenciar o processo de UCD;

3 – Especificar os envolvidos e os

requisitos organizacionais; 4 – Compreender e especificar o contexto de uso; 5 –
Produzir soluções de projeto; 6 – Avaliar o projeto em relação aos requisitos; e, 7 –
Introduzir e operar o sistema.
Segundo Bevan e Bogomolni (2000), qualidade em uso é o objetivo do software,
e a qualidade do software é o meio para atingir este objetivo. A qualidade em uso é
um efeito, cujas causas são os atributos de qualidade do software, que por sua vez é
derivada da capacidade da organização.

2.2.3 Evolução das interfaces

A interação homem-computador está em constante evolução. O avanço dos
equipamentos de computação e dos dispositivos de interface altera rapidamente a
forma como usamos a tecnologia (Tan, 2010).
Da mesma forma os padrões de usabilidade devem ser constantemente
revisados e ajustados de forma a englobar novas classes de interfaces, tais como as
baseadas em sinais fisiológicos (Tan, 2010), as baseadas em objetos tangíveis e
superfície interativa (Jordà, 2010), e as baseadas em interface cérebro-computador
(Peck, 2010). As figuras 37, 38, 39 e 40 apresentam dispositivos que representam
estas classes de interface.
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Fotografia 01 - Exemplo de interface com objeto tangível e superfície interativa
Fonte: Jordà (2010)

Fotografia 02 - Exemplo de interface para dispositivos móveis
Fonte: Tan (2010)
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Fotografia 03 - Exemplo de interface baseada em sinais fisiológicos
Fonte: Tan (2010)

Fotografia 04 - Exemplo de interface cérebro-computador baseada em dispositivo de
EEG
Fonte: PECK (2010)

2.3 Desenvolvimento Dirigido por Testes

O desenvolvimento dirigido por testes é uma técnica que propõe ciclos de
desenvolvimento curtos, iniciando pela especificação do teste que irá validar uma
parte específica do software construído e terminando quando o software passa por
este teste.
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Diferentemente de métodos nos quais o ciclo de desenvolvimento é dividido em
fases, como por exemplo, o projeto lógico precedendo a construção, e, portanto, nos
quais os resultados de decisões tomadas em uma fase só podem ser validados em
fases subseqüentes, o desenvolvimento dirigido por teste permite uma avaliação em
tempo mais curto das decisões de projeto. Isso permite uma economia de recursos
para reverter uma decisão incorreta. Esta característica faz com que o
desenvolvimento dirigido por testes seja uma técnica utilizada dentro de processos
ágeis de desenvolvimento.

2.3.1 Processos ágeis de desenvolvimento

Métodos e princípios ágeis de desenvolvimento de software são foco de um
crescente interesse na área de engenharia de software.
Segundo Lee (2006), processos tradicionais de engenharia de software têm
dificuldade

em

tratar

mudanças

nos

requisitos

durante

o

processo

de

desenvolvimento dos sistemas. Os métodos ágeis de engenharia de software
surgiram com o objetivo de eliminar esta restrição.
Conforme Highsmith (2001), na década passada, pesquisadores questionaram a
estrutura dos métodos de desenvolvimento tradicionais, com seus ciclos de vida
iniciando com o levantamento e documentação de todos os requisitos do sistema,
seguindo-se por uma análise e projeto da arquitetura, desenvolvimento das
funcionalidades e inspeção do código construído. Havia uma dúvida sobre a eficácia
destes modelos para acompanhar a dinâmica de projetos na indústria, onde os
requisitos de um sistema em desenvolvimento mudavam rapidamente, e os usuários
tornavam-se mais exigentes com relação às necessidades e funcionalidades de seus
sistemas.
Mesmo a definição dos papéis a serem desempenhados dentro da equipe de
desenvolvimento foi questionada por ser considerada complexa e excessivamente
formal. Sato (2007), por exemplo, identifica entre outros os papéis: Programador,
Arquiteto, Analista de Teste, Analista de Negócio, Projetista de Interação, Gerente
de Projeto, Gerente de Produto, Executivo e Redator Técnico, Recursos Humanos e
Usuário.
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Autores como Hawrysh e Ruprecht (2000) afirmaram que um único método de
desenvolvimento não podia atender apropriadamente classes diferentes de projetos
dentro de diferentes organizações. Deveria ser uma atribuição da atividade de
planejamento do projeto identificar a natureza específica de cada projeto, e então
selecionar a abordagem mais adequada a cada caso.
Métodos de desenvolvimento ágil foram propostos como uma alternativa às
abordagens de desenvolvimento tradicionais existentes. Diversos métodos foram
definidas, cada um com seus conjuntos de técnicas e atividades específicas, e em
geral com os objetivos de estimular a criatividade e a responsabilidade da equipe,
enfatizar a participação do usuário durante o desenvolvimento, reagir rapidamente à
mudanças nos requisitos do sistema, e permitir a liberação iterativa de versões
durante seu ciclo de vida.
Foi formada, em 2001, a Aliança Ágil, a partir da reunião de dezessete
pesquisadores e especialistas em desenvolvimento de software, e representando
métodos como XP - EXtreme Programming, SCRUM, FDD - Feature Drive
Development, entre outros. A Aliança Ágil definiu o seguinte conjunto de princípios
comuns, que seriam adotados por todos e

foram descritos no Manifesto Ágil

(Manifesto, 2001):
-

Valorização de indivíduos e iterações ao invés de processos e ferramentas;

-

Valorização de software executável ao invés de documentação;

-

Valorização de colaboração do cliente ao invés de negociação de contratos;

-

Valorização de respostas rápidas a mudanças ao invés de seguir um
planejamento rígido.

É importante lembrar que a aplicação destes princípios não exclui a necessidade
de processos, ferramentas, documentação, planejamento e negociação de
contratos, mas sim altera a prioridade relativa dada a estes itens durante o
planejamento e o desenvolvimento de um projeto de software.
Um obstáculo na aplicação dos atuais métodos de desenvolvimento de software
ágeis é que eles não tratam adequadamente os atributos de usabilidade (Lee, 2006).
Segundo Kane (2003), essa restrição pode ser superada com o uso de práticas
de engenharia simplificada de usabilidade, que inclui um conjunto de técnicas
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simples e de baixo custo. Estas técnicas não exigem treinamento ou ferramentas
avançados. Nielsen (1993) descreve algumas destas técnicas como o uso de
cenários, pensar em voz alta, avaliação de heurísticas, e classificação por cartões. O
objetivo dessa abordagem não é atingir o projeto perfeito, mas sim, bom o suficiente
para incrementar a produtividade do usuário. Estas técnicas são compatíveis com os
princípios do desenvolvimento ágil, e podem servir como ponto de partida para a
incorporação de usabilidade nestes processos.

2.3.2 EXtreme Programming

O método XP - eXtreme Programming, proposto por Beck (2000), é estruturado por
um conjunto de valores, princípios e práticas.
Os valores representam o nível mais abstrato da definição, servindo como
instrumento para se entender os princípios e realizar as práticas. São eles:
comunicação, feedback, simplicidade, coragem e respeito. Dado que grande parte
dos defeitos identificados durante a execução de um projeto ocorre devido a uma
falha de comunicação ou por uma comunicação não efetiva entre os participantes, a
comunicação deve a mais ampla possível entre todos os envolvidos. O feedback é
parte fundamental da comunicação, principalmente entre desenvolvedores e
usuários, e que permite obter a capacidade de adaptação a mudança defendida pelo
Manifesto Ágil. A simplicidade recomenda construir somente o que for realmente
necessário e eliminar toda a complexidade desnecessária. Ao invés de acreditar que
os problemas não ocorrerão, os projetos XP partem do princípio de que problemas
irão ocorrer, e portanto é necessária coragem para acolher as mudanças e confiar
nos mecanismos de proteção. E finalmente o respeito entre todos os envolvidos e
com as atividades sendo realizadas é fundamental e serve como base para os
demais valores.
Os princípios representam uma orientação de como os valores definidos acima
são contemplados pelas práticas. Um dos poucos requisitos existentes neste método
é disponibilidade do cliente para participar do processo, não apenas na função de
auxiliar a equipe de desenvolvimento no entendimento do contexto e do produto,
mas também com o objetivo de participar da estratégia do projeto como um todo.
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Todas as fases de um projeto XP requerem constante comunicação com o cliente ou
com um representante que domine o negócio.
As práticas formam o mecanismo de implementação dos valores e princípios.
São elas:
-

manter a equipe reunida em um mesmo espaço físico, de forma a facilitar a
comunicação e a interação entre os participantes;

-

ter a equipe completa com participantes capacitados em todas as habilidades
necessárias ao projeto;

-

dispor o ambiente de trabalho de forma a propiciar a comunicação e permitir à
equipe obter rápidas informações sobre o progresso do trabalho, pendências,
atividades, e resultados de testes;

-

evitar a sobrecarga de trabalho mantendo horários de trabalho regulares de
forma a não comprometer a produtividade;

-

realizar as atividades de codificação, revisão de código e testes em pares;

-

levantamento

dos

requisitos

por

meio

da

descrição

sucinta

de

funcionalidades, comportamentos e características do sistema escritas e
priorizadas pelos próprios clientes;
-

estabelecer ciclos periódicos de entrega de versões funcionais ao cliente e de
avaliação e revisão do projeto;

-

incluir no planejamento uma margem de segurança para acomodar desvios e
erros de estimativa;

-

automatizar o processo de compilação e testes do sistema, pois quando o
processo exige intervenção manual ele tende a ser executado com menor
freqüência;

-

manter a integração contínua de todos os componentes construídos; realizar o
projeto de forma incremental por meio de pequenos passos evolutivos;

-

orientar o desenvolvimento por testes, ou seja, definir os casos de teste e
produzir o respectivo código para sua automatização antes mesmo de se
codificar os componentes do software.
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2.3.3 TDD – Test Driven Development

Segundo Willians (2003), o desenvolvimento dirigido por testes é uma técnica de
desenvolvimento de software usada de forma esporádica por décadas. Uma
referência inicial de seu uso é o projeto Mercury da NASA – National Aerospace
Administration, no início dos anos 60.
O TDD tornou-se mais conhecido como um componente da XP, porém mais
recentemente tem sido estudada de forma independente. Para Rendell (2008),
apesar de o TDD já fazer parte do conjunto de ferramentas básicas em ambientes de
desenvolvimento ágil, e mesmo sendo comumente utilizado fora destes ambientes, a
efetiva aplicação do TDD permanece incomum.
Segundo Beck (2003), o TDD se baseia em duas regras básicas:
a)

Construir código novo somente se o código original falhar em um teste
automatizado;

b)

Eliminar redundâncias, tanto no código, quanto entre o código e o teste
automatizado.

Sendo assim, conforme o diagrama da figura 07, o processo de desenvolvimento
baseado no TDD é composto das seguintes atividades: criar um novo caso de teste
automatizado que represente uma nova funcionalidade para o software, executar o
conjunto dos casos de teste do software, construir somente o código necessário para
que todos os testes tenham sucesso, eliminar as redundâncias no código e nos
casos de teste.
Criar novo
caso de teste

Executar
casos de teste

Eliminar
redundância
[Falhou]

Construir
novo código

Figura 07 - Diagrama de atividades do TDD
Fonte: Beck (2003)
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No TDD o projeto é especificado e documentado de forma precisa no código e
nos casos de teste construídos. Programadores tomam decisões descentralizadas
durante a codificação, sendo que o projeto e a arquitetura surgem durante o
processo (Janzen, 2006).
Críticos deste modelo apontam o alto custo de uma alteração na arquitetura de
um software já em estágio avançado de desenvolvimento. Também é questionada a
capacidade do TDD de produzir código bem estruturado, devido ao foco em
pequenas alterações necessárias para uma implementação imediata e sem uma
visão

prévia

da

arquitetura

futura.

Isso

pode

afetar

negativamente

a

manutenibilidade e a capacidade de evolução do software resultante (Rendell,
2008).
O caso de teste deve ser o mais específico possível, pois quanto mais o for, mais
fácil e rapidamente os erros poderão ser encontrados. A construção de casos
automatizados de teste permite que todo o conjunto de testes possa ser
periodicamente re-executado, de forma a garantir que novas implementações não
prejudicaram o código já testado.
Mudridge (2003) propõe o entendimento do TDD como uma instanciação do
Método Científico. Pontos em comum entre a forma como uma teoria se desenvolve
através do Método Científico e o modo como o software é construído aplicando TDD,
demonstram, conforme a figura 08, uma compatibilidade entre ambos.
As teorias evoluem através de uma série de mudanças. Além disso, uma teoria
deve manter sua consistência interna, bem como a consistência com os resultados
experimentais conhecidos. As atividades principais do desenvolvimento da teoria
são: formular uma hipótese de explicação sobre uma questão da natureza, testar
experimentalmente a hipótese, aceitar, rejeitar, ou modificar a hipótese baseando-se
no resultado dos experimentos.
Segundo Mudridge (2003), os principais elementos do método científico são
experimentos reproduzíveis, usados para testar as previsões da teoria.
A atividade de eliminar redundâncias, também chamada de refatoração, que tem
por objetivo manter o software o mais simples possível, é comparável à Navalha de
Ockham: quando diversas hipóteses servem para explicar o mesmo fenômeno e
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prever os mesmos resultados, prefere-se adotar a hipótese mais simples, isto é,
aquela que usa o menor número de suposições ou que introduzam o menor número
de entidades novas.
O TDD produz testes geralmente associados à qualidade externa do software,
que é mensurável por meio de testes funcionais executados com sucesso. A
qualidade interna é mais subjetiva e suscita muito debate (Janzen, 2006). Da mesma
forma, segundo Beck (2003), os testes gerados no TDD não substituem outros
testes específicos como os de desempenho, carga e usabilidade.

Definir novo
caso de teste

Construir
teste

Definir
hipótese

Construir
experimento

Construir
novo código

Executar
caso de teste

Adequar
teoria

Realizar
experimento

(a)

(b)

Figura 08 - Diagrama de atividades dos ciclos de iteração do TDD (a) e do Método
Científico (b)
Fonte: Mudridge (2003).

Os estudos sobre os resultados da utilização do TDD em projetos de
desenvolvimento de software são ainda inconclusivos, como pode ser observado no
agrupamento de resultados de estudos de caso e experimentos realizado por
Jeffries e Melnik (2007). Tanto no ambiente acadêmico, quanto no ambiente
profissional os efeitos na qualidade e na produtividade do trabalho são bastante
variados. No ambiente profissional há uma de tendência positiva para o impacto na
qualidade e negativa para a produtividade, enquanto que no ambiente acadêmico os
resultados variam sem sugerir uma tendência tanto em relação a qualidade quanto
em relação a produtividade.
A tabela 01 sumariza os resultados de estudos de caso e experimentos de
desenvolvimento de sofware, utilizando TDD, realizados em ambiente profissional.
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Tabela 01 - Uso do TDD em ambiente profissional
Sumário do resultado de estudos empíricos da aplicação do TDD em ambiente
profissional
Autor(es) Tipo

Período
analisado

Proje- Organito
zação
legado

Software
produzido

Sanches et
al
Bhat e
Nagappan

Estudo
de caso
Estudo
de caso

5 anos

Sim

IBM

Java

4 meses

Não

Microsoft

Bhat e
Nagappan

Estudo
de caso

7 meses

Não

Microsoft

Driver para 9–17
POS
Biblioteca
6
de rede para
Windows
Serviços
5–8
web

Canfora et Experial
mento

5 horas

Não

Soluziona
Software
Factory

Analisador
de texto

Damm e
Lundberg

Estudo
de caso

1,5 anos

Sim

Ericsson

Melis
et al

Experimento

49 dias

Não

Mann

Estudo
de caso

8 meses

Sim

KlondikeTeam and
Quinary
data
Petro
Sleuth

Component 100
es para
operação de
rede móvel
Projeto de
4
informações
de mercado

Geras
et al

Experimento

3 horas

Não

George e
Williams

Experimento

4.75
horas

Não

8.5 horas

Não

Ynchausti Estudo
de caso

Número
de
participantes

28

Gerencia4–7
mento de
projetos
com
elementos
de
modelagem
estatística
Várias
Sistema
14
organiadministrazações
tivo simples
John Deere, Jogo de
24
Role Model boliche
Software,
Ericsson
Monster
Exercício
5
Consulting de programmação

Linguag Efeito na Efeito na
em de
produtivi- qualidade
progra- dade (*) (*)
mação
Negativo
19%
Negativo
25–35%

Positivo
40%
Positivo
62%†

C++/C#

Negativo
15%

Positivo
76%

Java

Negativo
65%

Inconclusivo

C/C++

C++/Java Negativo
5–6%

Positivo
5–30%

Smalltalk Negativo
17%

Positivo
36%

C#

Não
identificado

Positivo
81%

Java

Sem efeito Inconclusivo

Java

Negativo
16%

Não
Negativo
identifica 60–100%
do

Positivo
18%
Positivo
38–267%

*=Foram utilizadas métricas diferentes em cada estudo, portanto os resultados não podem ser comparados
diretamente

Fonte: adaptada de Jeffries e Melnik (2007).

A tabela 02 sumariza os resultados de estudos de caso e experimentos de
desenvolvimento de sofware, utilizando TDD, realizados em ambiente acadêmico.
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Tabela 02 - Uso do TDD em ambiente acadêmico
Sumário do resultado de estudos empíricos da aplicação do TDD em ambiente
acadêmico
Autor(es) Tipo

Período
analisado

Flohr e
Schneider

Experimento

40 h o r as Sim

Abrahams
son
et al
Erdogmus
et al

Estudo
de caso

30 d ias

Experimento

13 h o r as Não

Madeyski

Experimento

12 h o r as Não

Melnik e
Maurer

Estudo
de caso

4 m eses

Edwards

An ális
e de
ar t ef at os

2–3
Não
sem an as

Pancur
et al

Experimento

4.5
m eses

Não

George

Experimento

1-3/4
h o r as

Não

Experimento

10
h o r as

Não

Müller e
Hagner

Proje- Organito
zação
legado

Não

Não

Software
produzido

Número
de
participantes

Linguag Efeito na Efeito na
em de
produtivi qualidade
progra- -dade (*) (*)
mação

Un iver sit y
of
Han n o ver

Bib lio t eca
g r áf ica

18

Java

Po sit ivo
27%

In co n clu si
vo

VTT

Ap licaçõ es 4
m ó veis

Java

Neg at ivo
at é 30%

Sem
ef eit o

Po lit ecn ic
o
d i To r in o
Wr o claw
Un iver sit y
of
Tech n o lo
gy
Un iver sit y
of
Calg ar y/
SAIT
Po lyt ech n
ic
Vir g in ia
Tech
Un iver sit y
of
Lju b ljan a

Jo g o d e
b o lich e

24

Java

Po sit ivo
22%

Sem
ef eit o

Ap licat ivo
de
co n t áb il

188

Java

Não
identificado

Neg at ivo
25 a 45% †

Vár io s
ser viço s
w eb

240

Java

Não
identificado

Po sit ivo
73%

Exer cício s 118
de
p r o g r am ação
Exer cício s 38
de
p r o g r am ação
Jogo de
138

Java

Neg at ivo
90%

Po sit ivo
45%

Java

Não
identificado

Sem
ef eit o

Java

Neg at ivo
16%

Po sit ivo
16%

Java

Sem
ef eit o

Sem
ef eit o

No r t h
Car o lin a
St at e
Un iver sit y
Un iver sit y
of
Kar lsr u h e

boliche
Bib lio t eca
g r áf ica

19

*=Foram utilizadas métricas diferentes em cada estudo, portanto os resultados não podem ser comparados
diretamente

Fonte: adaptada de Jeffries e Melnik (2007).

2.4 Teste de usabilidade

Teste de software é o processo utilizado para encontrar falhas no software, ou
seja, características do software que não atendem a sua especificação e, portanto,
reduzem sua qualidade. Qualidade pode ser definida como um conjunto de atributos
presentes em um produto aos quais o usuário atribui um valor positivo. O nível de
qualidade varia conforme a percepção da completeza destes atributos do produto
pelo usuário. É importante que os atributos de qualidade do produto sejam visíveis,

38
pois os usuários atribuem valores diferentes para cada atributo dependendo dos
objetivos e dos contextos de uso específicos (NIST, 2002).
Existe um grande conjunto de técnicas de teste de usabilidade disponíveis. Cada
uma delas tem seus próprios requisitos, características e restrições. A avaliação
destes atributos é necessária para identificar as técnicas compatíveis com o TDD.

2.4.1 Métodos e técnicas de teste de usabilidade

Segundo Ivory (2001), a avaliação da usabilidade faz parte do processo de
projeto, e consiste de um conjunto de atividades para medir a usabilidade da
interface de um sistema para o usuário. O objetivo do teste de usabilidade é
encontrar falhas na usabilidade do software. As atividades variam conforme o
método utilizado, e podem ser divididas em captura, análise e crítica. A atividade de
captura corresponde à coleta de dados de uso, como por exemplo, tempo de
realização da tarefa, taxa de erros, violações de padrões, e avaliações subjetivas. A
atividade de análise é realizada a partir dos dados obtidos na captura, para
identificar as falhas de usabilidade da interface. A atividade de crítica parte das
falhas identificadas, com o objetivo de indicar novas implementações e soluções
para os problemas encontrados.
Segundo Balbo, Coutaz e Salber (1993), a avaliação da usabilidade de um
sistema pode ser realizada por meio de modelos preditivos ou por técnicas
experimentais. Métodos preditivos são aplicáveis desde o início do projeto, pois não
necessitam de uma implementação do sistema nem de usuários reais. Por outro
lado, técnicas experimentais necessitam de um meio de implementação, podendo
variar desde simulações em papel até protótipos funcionais.
Técnicas preditivas são geralmente derivadas de teorias da área de IHC. GOMS
e modelos relacionados como CCT - Cognitive Complexity Theory, por exemplo, são
baseados em uma decomposição hierárquica das tarefas dos usuários que objetiva
modelar o comportamento do usuário para completar um tarefa específica (Balbo,
Coutaz e Salber, 1993).
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A avaliação preditiva também pode ser baseada em heurísticas, técnica na qual
um avaliador procura por características da interface conhecidas por indicar
problemas de usabilidade. Em resumo, o principal benefício dos modelos e técnicas
preditivas é a possibilidade de serem aplicados já na fase inicial do projeto. Por outro
lado, produzir a especificação completa para a modelagem de tarefa, usuário e
interface pode consumir tantos recursos quanto a própria construção da interface.
Além disso, modelos são baseados em hipóteses e não em informações reais
(Balbo, Coutaz e Salber, 1993).
Métodos e técnicas experimentais utilizam dados obtidos a partir de usuários
desempenhando tarefas um meio de implementação da interface.
Uma técnica de teste formal amplamente utilizada é pensar em voz alta. Seu
objetivo é obter as opiniões do usuário sobre a interface. A técnica consiste em
simplesmente pedir ao usuário que pense em voz alta enquanto executa uma tarefa,
e registrar suas observações. Entretanto, o esforço adicional de verbalizar suas
opiniões afeta o desempenho do usuário e pode alterar o resultado do teste. Uma
alternativa é a técnica do aprendizado conjunto, na qual duplas de usuários realizam
a tarefa e naturalmente verbalizam as observações (Hackman, 1994).
O benefício da avaliação experimental e fornecer dados reais de uso, porém a
captura, análise e interpretação destes dados também exige recursos e a
participação de especialistas em IHC (Balbo, Coutaz e Salber, 1993).
O conjunto de falhas encontradas varia quando diferentes avaliadores e usuários
testam a mesma interface, mesmo utilizando a mesma técnica. Como as diferentes
técnicas testam atributos diferentes de usabilidade, especialistas recomendam o uso
de técnicas complementares de avaliação para cobrir o maior número possível de
aspectos da interface (Nielsen, 1993).
Como a aplicação dos testes exige recursos de tempo e pessoal, equipes de
desenvolvimento têm o desafio de desenvolver estratégias para minimizar custos
envolvidos, e dessa forma obter um equilíbrio entre o custo dos testes de
usabilidade, e o conjunto de falhas encontradas (Law, 2004).
Uma alternativa para a redução dos custos, em relação às técnicas tradicionais
de avaliação de usabilidade, é automatizar tarefas da avaliação de usabilidade como
as atividades de captura, análise e crítica.
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2.4.2 Teste automatizado de usabilidade

O teste automatizado de usabilidade tem, segundo Ivory (2001), as seguintes
vantagens sobre os não automatizados: redução de custo, aumento na consistência
dos defeitos identificados, melhora na estimativa de custo e prazo do projeto,
redução da necessidade de especialização dos avaliadores, aumento da cobertura
dos testes, permitir a comparação entre alternativas de projeto, e possibilitar a
avaliação da interface já no início do projeto.
A incorporação da avaliação da usabilidade no início do projeto é importante, pois
os métodos não automatizados são normalmente aplicados somente após a
construção da interface ou de um protótipo, aumentando assim, o custo de
correções (Nielsen, 1993).
Existe, no entanto, segundo Jeffries e Desurvire (1992), um custo associado ao
uso do testes automatizados. Ao se identificar um número maior de defeitos, surge a
necessidade da classificação dos defeitos em relação à criticidade e prioridade, bem
como da avaliação de falso-positivos, o que implica na atuação dos especialistas,
que, por sua vez, podem divergir tanto sobre a classificação quanto sobre a validade
do defeito.
Apesar das vantagens em potencial, as técnicas de automação não substituem,
mas sim, complementam as demais técnicas. Além de diferentes técnicas
identificarem diferentes tipos de problemas, critérios subjetivos de qualidade em uso,
como o nível de satisfação do usuário, por exemplo, dificilmente poderão ser
previstos por métodos automatizados (Ivory, 2001).

2.4.2.1 Taxonomia
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Em uma abrangente pesquisa sobre avaliação automatizada de usabilidade, Ivory
e Hearst (2001) propõem uma taxonomia, que agrupa os métodos a partir de quatro
características: Classe, Tipo, Automação e Esforço.
A Classe descreve a forma como a avaliação é realizada. Os métodos são
classificados em cinco classes: Teste, na qual o avaliador observa o uso da interface
com o usuário para identificar falhas; Inspeção, na qual o avaliador identifica
problemas na interface a partir de um conjunto de critérios ou heurísticas;
Questionamento, na qual o usuário relata os problemas através de questionário,
pesquisa, ou entrevista; Modelagem, na qual o avaliador usa modelos de interface e
de usuário para estimar a usabilidade; e Simulação, na qual o avaliador usa modelos
de interface e de usuário para simular a interação e observa o resultado.
O tipo descreve a técnica utilizada. Foram identificados 45 tipos na pesquisa. O
quadro 01 apresenta um exemplo da distribuição dos métodos pesquisados
aplicáveis a interfaces padrão WIMP e WEB conforme a taxonomia proposta.
A automação descreve quais atividades são automatizadas. Os métodos podem
automatizar as atividades de captura, análise, critica, ou não permitir automação.
Neste último caso o avaliador executa todas as atividades.
A característica do esforço descreve o esforço não automatizado para aplicar o
método. Esse esforço do avaliador ou do usuário, aplicado em tarefas não
automatizadas, é classificado em: Mínimo, quando não requer modelagem ou uso da
interface; Modelagem, quando o avaliador cria modelos de interface e de usuário;
Uso Informal, quando o usuário deve executar tarefas de sua escolha; e, Uso
Formal, quando o usuário deve executar tarefas previamente definidas.
Ivory e Hearst identificam 132 métodos (Ivory e Hearst, 2001). Deste total,
somente 33% permitem algum tipo de automação, sendo que 13% automatizam a
atividade de captura, 18% a análise, e apenas 2% a crítica. Estes números indicam
que a automação dos testes de usabilidade permanecia inexplorada.
Para atingir a automação completa, um método tem que executar a crítica da
interface sem a necessidade de uso. Ivory e Hearst (2001) encontraram, em sua
pesquisa, este nível de automação em apenas um tipo de método, a Revisão de
Diretrizes.
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A avaliação heurística parte de princípios de usabilidade vistos como regras que
não devem ser violadas (Masiero et al, 2008). São exemplos de heurísticas, os dez
princípios desenvolvidos por Nielsen e os cinco de Louis Rosenfeld (Nielsen, 1993).
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Classe do método
Tipo de automação
Tipo do método
Nenhum
Captura
Análise
Crítica
Teste
Protocolo Pensar em voz alta
F(1)
Protocolo Pergunta-resposta
F(1)
Método Sombra
F(1)
Método Orientador
F(1)
Método Instrutor
F(1)
Aprendizado conjunto
F(1)
Medição de desempenho
F(1)
F(7)
Análise de arquivo de registro
IFM(19)*
Teste de retrospectiva
F(1)
Teste remoto
IF(3)
Inspeção
Revisão de diretrizes
IF(1)
(8)
M(11)#
Avaliação cognitiva
IF(1)
F(1)
Avaliação pluralÍstica
IF(1)
Avaliação de heurísticas
IF(1)
Inspeção baseada em perspectiva
IF(1)
Inspeção de funcionalidade
IF(1)
Inspeção formal de usabilidade
F(1)
Inspeção de consistência
IF(1)
Inspeção de padrões
IF(1)
Questionamento
Questionamento contextual
IF(1)
Observação em campo
IF(1)
Grupos em foco
IF(1)
Entrevista
IF(1)
Pesquisa
IF(1)
Questionário
IF(1)
IF(2)
Registro de relatos
IF(1)
Registro de telas
IF(1)
Retorno do usuário
IF(1)
Modelagem analítica
Análise de GOMS
M(4)
M(2)
Análise de UIDE
M(2)
Análise de tarefa cognitiva
M(1)
Análise de ambiente-tarefa
M(1)
Análise de conhecimento
M(2)
Análise de projeto
M(2)
Modelo de usuário programável
M(1)
Simulação
Modelagem do proc. da informação
M(9)
Modelagem de rede Petri
FM(1)
Modelagem de algoritmo genético
(1)
Modelagem da informação
M(1)
Tipo de automação
Total
30
6
8
1
Percentual
67%
13%
18%
2%
O número entre parênteses indica a quantidade de métodos de avaliação de usabilidade
pesquisados para um tipo de método e um tipo de automação. O nível de esforço para uso de cada
método é representado como: mínimo (em branco), formal (F), informal (I), e modelagem (M). Um *
indica que tanto o uso formal quanto informal da interface é necessário. Adicionalmente um modelo
pode ser usado na análise. Um # indica que o método pode ou não empregar um modelo.

Quadro 01 - Métodos de teste de usabilidade para aplicações WIMP e WEB
Fonte: Ivory e Hearst (2001)
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Compõem as heurísticas de Nielsen: 1. Manter a visibilidade do estado do
sistema; 2. Garantir a compatibilidade do sistema com o mundo real e familiar ao
usuário; 3. Dar controle ao usuário e liberdade para fazer ou desfazer operações a
qualquer

momento;

4.

Seguir

convenções

do

sistema

e

da

plataforma

computacional; 5. Evitar a ocorrência de erros por meio de um projeto cuidadoso; 6.
Tornar objetos visíveis para fácil recuperação quando necessário. O usuário não
deve ter que lembrar de informações de uma parte do diálogo; 7. Permitir
funcionalidades diferentes para usuários novatos e experientes; 8. Incluir apenas as
informações relevantes no diálogo; 9. Simplificar a tarefa de reconhecer, diagnosticar
e corrigir erros; 10. Facilitar a busca de informação no contexto da tarefa do usuário.
As heurísticas de Rosenfeld são: 1. A página principal deve suportar múltiplas
maneiras de alcançar o conteúdo e destacar as melhores; 2. Deve ser fácil de
encontrar e usar a interface de busca; 3. Resultados mais relevantes de uma busca
devem estar no topo da lista. 4. O dialogo deve prover acessos às diversas páginas
em poucas etapas; 5. O usuário deve saber onde está e ser informado de para onde
pode seguir.
O conceito anti-pattern é derivação do conceito de patterns. Segundo Masiero et al
(2008), o conceito de patterns foi inicialmente definido por Taylor em 1911 e começou
a tomar a forma atual com o trabalho de Christopher Alexander, um arquiteto que
sempre se deparava com problemas recorrentes ou similares e que já tinham sido
resolvidos no passado. Alexander criou um padrão para documentar os problemas e
as respectivas soluções descobertas, com o objetivo de evitar o re-trabalho. A idéia
principal de patterns é descrever um problema que ocorre freqüentemente e
documentar a solução para reutilizá-la em outras situações no futuro. Os anti-patterns
partem da mesma idéia, porém não focam na solução, e sim em identificar os
defeitos encontrados, de forma a evitar que voltem a ocorrer.
Para a criação de um anti-pattern é necessário, agrupar por similaridade os
defeitos identificados a partir das falhas encontradas em um processo de avaliação
de usabilidade. Um anti-pattern pode ser apresentado como uma estrutura com os
- descrição da(s) situação(ões) onde recorre o
problema, Problema - descrição da falha associada, Barreiras - considerações
adicionais que auxiliam o reconhecimento da situação, Solução - uma solução para
as más práticas e os passos para associá-los à padrões, e Sintomas e
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Conseqüências - sintomas descrevem quais foram os erros encontrados que
motivaram os especialistas a criá-los e as conseqüências descrevem o que pode
acontecer caso este não for corrigido.
O objetivo de desenvolver anti-patterns é documentar o que um projetista de
interface deve evitar para que não ocorram erros já cometidos em outras interfaces
analisadas.
A Revisão de Diretrizes deriva da Avaliação Heurística em conjunto com a
procura de anti-patterns, pois parte da aplicação de um conjunto de regras definidas
para evitar a violação de heurísticas aplicáveis à interface avaliada, bem como para
localizar anti-patterns já identificados na classe do software avaliado.
Os métodos de revisão de diretrizes, listados no quadro 02, automaticamente
identificam e relatam as não conformidades, e indicam a correção. Estas
características sugerem serem estes os mais adequados para utilização no
Desenvolvimento Dirigido por Testes, pois permitem a automatização total do
processo de teste da usabilidade.
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Classe: Inspeção
Automação: Análise
Técnica
Usa medidas obtidas da tela para
análise

Método
AIDE – Semi-automated interface designer and evaluator
Parush

Analisa terminologia e consistência dos
elementos da interface
Analisa a estrutura de páginas Web

Sherlock
Rating Game
HyperAT – Hipertext authoring tool
Gentler

Usa diretrizes para a análise de páginas
Web
Analisa os caminhos decompostos de
páginas Web

WebSAT – Web static analyzer tool
Design Advisor

Automação: Crítica
Técnica
Usa diretrizes para crítica da interface

Método
KRI/AG – Knowledge-base review of user interface
IDA – User interface design assistant
CHIMES – Computer human interaction models
Ergoval
Lift online
Lift onsite
Bobby
Webeval

Usa diretrizes para crítica e alteração SYNOP
da interface
Confere a sintaxe da HTML
Weblint
Dr. Watson

Quadro 02: Exemplos de métodos de revisão de diretrizes
Fonte: Ivory e Hearst (2001)
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2.4.3 Métricas

Sendo a usabilidade um atributo da interface do software, para avaliá-la é
necessária a utilização de uma métrica adequada.
Segundo Sato (2007), métrica é um método para determinar se um sistema ou
componente do sistema possui um certo atributo. Uma métrica é composta por uma
ou mais medidas. Medida é uma avaliação de um atributo em relação a um padrão.
Considerando-se a medida 5 centímetros, centímetro é o padrão e 5 é a medida
relativa ao atributo dimensão.
As métricas podem ser agrupadas de diversas formas, uma classificação possível
é entre métricas objetivas e subjetivas, e entre métricas quantitativas e qualitativas.
Métricas objetivas dependem somente do objeto em questão e são obtidas
diretamente da ferramenta de medição, enquanto que métricas subjetivas dependem
do objeto em questão e também da avaliação e interpretação de quem está
realizando a medição. Métricas quantitativa utilizam medidas pertencentes a um
intervalo de uma certa magnitude e geralmente são representadas por um número,
enquanto métricas qualitativas são representadas por palavras, símbolos ou figuras
ao invés de números (Sato, 2007).
Métricas objetivas e quantitativas são passíveis de serem obtidas de forma
automatizada, sendo assim são as mais adequadas à utilização em um contexto de
teste automatizado.
Um exemplo de métrica aplicável ao teste automatizado é o número de defeitos
encontrados após o final de um ciclo de desenvolvimento e entrega do software ao
usuário. As medidas que compõem essa métrica são o número de defeitos e a fase
do processo de desenvolvimento onde o defeito foi identificado.
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2.5 Trabalhos relacionados

Diversos trabalhos têm sido realizados com os objetivos de simplificar a avaliação
de usabilidade, e estender ou facilitar a aplicação do TDD a novas atividades e fases
do desenvolvimento de software, bem como para incrementar sua eficácia na
obtenção de outros atributos do software além da qualidade funcional. Atributos
como desempenho, usabilidade e atividades como modelagem de dados são alguns
dos itens onde pesquisas apontam novas abordagens no uso do TDD.
Entretanto, segundo Barbosa (2008) pesquisas demonstram que incluir novas
práticas que promovam uma maior qualidade na IHC, em um processo de
desenvolvimento não é algo trivial, acentuadamente quando se trata de ambientes
de desenvolvimento de software onde se utilizem métodos ágeis. Deve ocorrer uma
conscientização da equipe e dos gestores da organização para valor representado
pela usabilidade. Conscientização esta que vai permitir um equilíbrio entre o foco no
desenvolvimento de funcionalidades e a foco na qualidade da IHC, por meio do
estabelecimento de um plano de melhoria para o processo de desenvolvimento de
software existente, com o objetivo de incluir, de forma sistemática, práticas de
usabilidade no processo.

2.5.1 Avaliação de usabilidade usando programação orientada por aspectos

Tarta e Moldovan (2006) propõem uma abordagem baseada em AOP Programação orientada por aspectos, para o projeto de ferramentas que permitam
avaliação automatizada de usabilidade. Por meio da incorporação de aspectos ao
software sendo testado, ou seja, da definição dos pontos e informações de controle,
e da construção dos módulos correspondentes ao aspecto, as atividades de captura
de dados e análise do uso podem ser automatizadas.
A partir da realização de um experimento, com o objetivo de automatizar a
atividade de captura de informações, Tarta e Moldovan (2006) concluem que esta
abordagem é viável e promissora, além de garantir modularidade e independência
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entre o código original e o criado para implementação do aspecto. Por outro lado,
esta implementação exige um profundo conhecimento do software sendo avaliado
por parte da equipe que irá desenvolver o módulo de avaliação. Além disso, cada
linguagem de programação exige uma implementação diferente para aspectos, e
nem todas as linguagens possuem esta extensão.
A figura 09 apresenta o diagrama de hierarquia de aspectos utilizado no
experimento.

Figura 09 - Diagrama de hierarquia de aspectos
Fonte: Tarta e Moldovan (2006)

2.5.2 Suporte automatizado para avaliação de usabilidade

A partir da identificação de limitações nos métodos existentes de avaliação de
usabilidade, como, por exemplo, a avaliação de heurísticas, que depende de
especialistas para ser realizada, ou o teste com o usuário, que tem alto custo e
depende da disponibilidade dos usuários adequados, Lecerof e Paternò (1998)
propõem um método de avaliação de usabilidade, baseado na modelagem de
tarefas e na captura automática de informações durante testes realizados com os
usuários. O método utiliza as ferramentas QC/Replay e USINE - USer Interface
Evaluator, desenvolvida como parte do trabalho, e é dividido em três partes: a
modelagem das tarefas a serem realizadas, a captura automatizada dos dados do
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teste com o usuário, e a análise automatizada dos resultados dos testes em relação
à modelagem.
A figura 10 representa os componentes do método proposto por Lecerof e
Paternò (1998).

Modelo de
tarefas

Tabela de précondições

Tabela de
tarefas

Método de
avaliação

Resultados

Registros
de uso

Aplicação

Tarefas
disponíveis

Figura 10 - Método para avaliação de usabilidade
Fonte: adaptado de Lecerof e Paternò (1998).

2.5.3 Teste remoto de usabilidade

O teste tradicional de usabilidade é realizado com o usuário padrão, realizando
tarefas padrão em uma plataforma de hardware e software padronizada. No entanto,
no caso de aplicações web, os usuários operam em diversas plataformas, têm níveis
de conhecimento e habilidade variáveis, e buscam diferentes objetivos, além de
estarem espalhados geograficamente.
Devido às dificuldades envolvidas tanto em identificar o perfil padrão de usuário,
quanto em reunir usuário e avaliador para realizar os testes, é inviável a utilização de
testes tradicionais de usabilidade em aplicações web.
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Segundo Scholts (2001), a solução é a aplicação de testes em usuários
voluntários através da própria web, utilizando, para isso, ferramentas específicas,
como, por exemplo, as desenvolvidas pelo NIST: WebCAT - Web Category Analyzer
Tool, WebVIP - Web Visual Instrumenter Program, e VISVIP - Visualization for Visual
Instrumenter Program.
A figura 11 contém um exemplo de registro de navegação produzido pelo
WebVip, enquanto que a figura 12 apresenta um exemplo de visualização do registro
gerada pelo VISVIP.

Figura 11 - Exemplo de registro de navegação produzido pelo WebVip
Fonte: NIST (2002)

O WebCAT permite a aplicação remota de testes de classificação de
informações, de forma a validar se os termos utilizados são intuitivos para o usuário.
O WebVIP automatiza o registro da navegação realizada pelo usuário durante o
teste. O VISVIP analisa os dados registrados pelo WebVIP, e gera uma
demonstração em forma de gráfico tridimensional, como mostra a figura 12.
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Figura 12 - Exemplo de visualização do registro de navegação gerada pelo VISVIP
Fonte: NIST (2002)

As três ferramentas estão disponíveis para uso público e gratuito.

2.5.4 Método CARE - Cheap, Accurate, Reliable, Efficient testing

Com o objetivo de permitir a avaliação da usabilidade de websites, em projetos
com poucos recursos, Anandhan et al (2006), propõem o método CARE - Cheap,
Accurate, Reliable, Efficient testing.
Existem vários métodos disponíveis para teste de aplicações web, e estes podem
ser divididos entre os que obtém dados de usuários reais, e os que podem ser
aplicados sem a presença dos usuários. O método CARE é formulado como uma
combinação destes métodos.

53
As fases da aplicação do método são: definição do problema e objetivo,
preparação da lista de tarefas, identificação do perfil e seleção dos usuários,
planejamento e aplicação dos testes, registro de dados dos testes, e análise dos
resultados. As atividades que compõem o método estão representadas no diagrama
de atividades da figura 13.
Os autores do método concluem, a partir de um estudo de caso, que o método
CARE é mais eficiente que outros métodos de avaliação. Entretanto, como não
foram encontrados estudos comparativos com a efetiva utilização dos demais
métodos, esta conclusão não fica comprovada.

Definir
requisitos de
usabilidade

Planejar e
preparar
avaliação

Recrutar e
agendar
participação

Executar
testes

Revisar
interface

Analisar
resultados

Figura 13: Estrutura de um teste de usabilidade
Fonte: adaptado de Anandhan et al. (2006)

2.5.5 RAD-T - Rapid Application Development Technology

Becker e Berkemeyer (2002) propõem uma técnica chamada RAD-T – Rapid
Application Development Technology, para o desenvolvimento de websites usáveis
dentro de prazos limitados. A RAD-T combina ferramentas CASE – Computer Aided
Software Engineering, envolvimento intensivo do usuário, e prazos curtos de
desenvolvimento iterativo.
São três as ferramentas descritas: a ferramenta de especificação, para
encapsular os requisitos de usabilidade em um artefato; a ferramenta de inspeção
de sites, para obter informações de retorno dos usuários; e a ferramenta de teste
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dinâmico, que executa o teste funcional e de usabilidade para cada objeto em um
artefato.
Além disso, é proposta, também, uma extensão da HTML chamada ST-HTML Self-Testing Hypertext. O ST-HTML contém tags, geradas pela ferramenta de
especificação, que não fazem parte do padrão HTML, e portando são processadas
somente em um navegador especialmente adaptado.
A figura 14 apresenta um exemplo da tela de interface das ferramentas utilizadas
na técnica RAD-T.

Figura 14: RAD-T: processo e ferramentas
Fonte: Becker e Berkemeyer (2002)

Tanto o conjunto de ferramentas, quanto a extensão ST-HTML e o navegador
adaptado para interpretá-la não estão disponíveis para uso público gratuito.

2.5.6 Test First Performance - TFP
Performance, da mesma forma que usabilidade, é um atributo não funcional do
software. Tradicionalmente, equipes de desenvolvimento de software não iniciam o
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teste de desempenho até que o produto esteja completo. Johnson et al. (2007)
propõem uma técnica chamada TFP – Test First Performance, que consiste na
incorporação do teste de desempenho ao processo de TDD utilizado pela equipe de
desenvolvimento.
Durante a aplicação do TDD, os testes demonstram se os componentes estão
funcionalmente corretos. Contudo, não é possível medir o desempenho do software
por meio da verificação da funcionalidade dos componentes.
A abordagem TFP é dividida em 3 subprocessos: projeto, execução de testes
críticos e execução de testes completos.
O subprocesso de projeto do teste visa identificar os cenários de uso e os
objetivos de desempenho e construir os casos de teste específicos. Os casos de
teste são divididos em críticos e completos. Na execução de testes críticos, os testes
classificados como críticos nas atividades de projeto, são executados pelo próprio
desenvolvedor após todos os testes funcionais do componente terem sido
completados com sucesso. A execução dos testes completos é realizada pelo
arquiteto de desempenho, com uma periodicidade definida durante o subprocesso
de projeto, e incluem testes com múltiplas execuções, testes de desempenho sob
carga, testes com concorrência e testes em diferentes plataformas.
O registro da performance é feito por meio do registro de timestamps, em pontos
de início e fim das tarefas dentro do código dos casos de teste. As medidas são
calculadas com base nos dados capturados durante os testes.

2.5.7 Agile Usage-Centered Design - AUCD

A AUCD - Agile Usage-Centered Design é um conjunto de práticas de
usabilidade, proposto por Constantine e Lockwood (2001), a ser integrado à prática
do jogo do planejamento do XP, baseadas na modelagem das tarefas e papéis e
com o objetivo de criar cenários de tarefas e protótipos da interface.
São definidas as seguintes atividades: os envolvidos no projeto são reunidos para
o jogo do planejamento; nesta reunião, o contexto do produto é descrito pelo cliente;
em conjunto, os envolvidos identificam e descrevem as funcionalidades esperadas e
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os papéis dos usuários; após a identificação, tarefas e papéis são priorizados com
base em sua importância para o projeto; após a classificação as tarefas devem ser
agrupadas por prioridade e interdependência; um protótipo em papel deve ser
construído para cada tarefa levando-se em conta o contexto de uso e os padrões
existentes para a interface; finalmente, os protótipos criados devem ser testados
com o usuário.
Neste processo não são criados novos artefatos para documentação, sendo que
os protótipos criados evoluem iterativamente em conjunto com o andamento do
projeto.
Segundo Patton (2002), a avaliação de um estudo de caso da aplicação do
processo AUCD concluiu que as reuniões com os envolvidos no início do projeto
foram úteis para identificar as características desejadas para o produto, informações
estas que por sua vez foram utilizadas ao final do ciclo de desenvolvimento para
verificar e validar se todos os requisitos foram implementados corretamente.
A construção dos protótipos em papel para as tarefas identificadas foi
considerada uma forma simples e eficiente de formalizar os aspectos da interface,
elevando o nível de entendimento entre os envolvidos. Um ponto negativo
observado, foi a falta de informações mais completas sobre o comportamento da
interface descrita nos protótipos, o que evitaria a necessidade de consultas para
esclarecimento aos responsáveis pela sua construção.

2.5.8 Agile Human Centered Software Engineering - CRUISER

Baseando-se no modelo XP, Memmel et al. (2007) propuseram um ciclo de vida
ágil conjugando conceitos de engenharia de software e de projeto de interface, e
com o objetivo de permitir um trabalho colaborativo entre o engenheiro de software e
o engenheiro de usabilidade.
A estratégia CRUISER é formada, conforme representado na figura 15, por cinco
fases: Definição dos Requisitos, Concepção, Construção e Teste, Implantação e
Produção.
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Na fase Definição dos Requisitos, são executadas, em conjunto com

as

atividades de análise do método XP, as atividades de análise das necessidades dos
usuários, e identificação dos papéis e das tarefas dentro do sistema, com o objetivo
de produzir modelagem ágil do sistema. Da mesma forma que na AUCD
(Constantine e Lockwood, 2001), esta etapa reúne práticas existentes nos métodos
ágeis e na área de IHC. O início do projeto da interface durante a definição dos
requisitos permite que as necessidades da usabilidade possam influenciar os
objetivos para outros atributos do software, como por exemplo o desempenho
desejado. Existe ainda a preocupação com a participação dos usuários reais do
sistema e não de clientes ou representantes.

Atualizar
requisitos
Definição
dos
requisitos
Concepção
Construção e
Teste
Implantação

Produção
Corrigir
defeitos

Planejar
novas
versões

Figura 15 - Diagrama do processo CRUISER,
Fonte: adaptado de Memmel et al. (2007).

A fase de Concepção tem por objetivo produzir protótipos mais detalhados e
interativos. O método sugere a realização do trabalho em paralelo, separando a
definição de diálogo e prototipação das interfaces da definição da arquitetura do
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sistema sempre que possível, de forma a acelerar o detalhamento dos cenários
identificados na fase anterior.
É previsto o uso tanto de protótipos de baixa fidelidade, com sua característica de
facilidade de produção e útil para uma rápida evolução, quanto de protótipos de alta
fidelidade, que serão utilizados para as avaliações iniciais da interação com o
usuário e como artefato de entrada para a fase de construção.
Para as avaliações iniciais da interação, o método prevê as atividades de:
Revisão dos protótipos – realizada a partir de critérios definidos na fase anterior e
gerando um registro dos defeitos encontrados; Inspeção colaborativa de usabilidade
– realizada em conjunto pelos envolvidos no projeto e resultando em um registro de
defeitos e sugestões; e Aplicação de questionários - utilizando-se um questionário
baseado em critérios de usabilidade para avaliar a atratividade do sistema.
A fase de Construção e Teste segue o ciclo de vida do método XP com a
incorporação da criação de testes de aceitação logo após o planejamento da
iteração, com o objetivo de avaliar as interfaces em relação às metas de usabilidade
previstas. Da mesma forma que as funcionalidades, as interfaces devem ser
priorizadas de modo que as de maior impacto possam ser melhoradas em iterações
posteriores, e ao final do ciclo de desenvolvimento deve ser entregue um pacote
operacional da interface.
Para a prática de programação em pares do XP, o método CRUISER propõe a
incorporação de um especialista em usabilidade, agregado durante a construção de
componentes de interface.
Nas duas fases finais do método, Implantação e Produção, ocorre o uso do
software em seu contexto real. Nesse momento pode surgir tanto a necessidade de
novas funcionalidades quanto problemas de usabilidade enfrentados pelos usuários,
nestes casos, o método prevê o retorno às fases anteriores para reiniciar o ciclo de
desenvolvimento a partir dos novos requisitos.

2.5.9 Institucionalização da Usabilidade em Ambientes de desenvolvimento Ágil
Barbosa (2008), não propõe um novo método de trabalho, mas sim uma
estratégia de institucionalização da usabilidade, com o objetivo de apoiar uma
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organização na melhoria de processos, baseando-se em uma integração dos
conceitos de desenvolvimento e gestão ágil, maturidade em usabilidade e gestão de
pessoas, sem comprometer a produtividade do desenvolvimento.
A estratégia proposta tem ainda o objetivo de exibir uma compatibilidade tanto
com a norma ISO 18529 quanto com o modelo P-CMM. A figura 16 apresenta uma
ilustração do fluxo de atividades proposto.
Esta mudança não é considerada simples, pois envolve manter o foco nas
necessidades da organização e nas intervenções de fatores humanos necessárias, a
conscientização das equipes e da alta direção para o valor de negócio da
usabilidade, e a aplicação de forma sistemática das práticas de usabilidade
(Barbosa, 2008).
A estratégia reúne um conjunto de melhores práticas para melhoria de processos
de desenvolvimento, e é composta por um ciclo de quatro etapas básicas realizadas
de maneira iterativa: Investigação, Análise e Planejamento das Atividades, Execução
das Atividades e Avaliação. As duas primeiras têm o objetivo de preparar a
organização para integrar novos conhecimentos de usabilidade em seu processo,
enquanto as duas últimas têm o objetivo de aplicar as modificações na prática da
organização e monitorar os resultados.

Figura 16: Estratégia de Apoio à Institucionalização da Usabilidade
Fonte: Barbosa (2008)
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A Investigação Organizacional consiste no levantamento de informações a
respeito da organização, seus processos e experiências anteriores de participação
do usuário.
As informações coletadas são utilizadas para a realização de um convencimento
inicial da organização sobre a necessidade de se investir recursos em usabilidade,
além de servirem como subsídio para as posteriores tomadas de decisão sobre
como as práticas de usabilidade serão aplicadas na organização, sempre
considerando os fatores de custo e tempo de desenvolvimento.
A partir das informações obtidas na Investigação Organizacional, a etapa de
Análise e Planejamento propõe-se a especificar como serão realizadas as atividades
de melhoria do processo em uso na organização. Nesta etapa, é produzido o plano
de melhoria do processo, que deve incluir uma lista com os objetivos internos,
externos e de usabilidade, além das atividades a serem executadas. Para cada
atividade devem ser atribuídos uma ordem de execução, as identificação do
executor e dos participantes, e o tempo previsto para execução.
Na etapa de Execução das Atividades, considera-se que a organização esteja
preparada para aplicar as mudanças previstas em seus processos. Sugere-se a
execução de um projeto piloto, a fim de observar a atuação das equipes ante as
práticas de usabilidade definidas no plano de melhoria do processo.
Após a execução de um projeto piloto, conforme as atividades previstas no plano
de melhoria, ocorre a Avaliação, ou seja a análise das ações realizadas, com base
na reflexão sobre os resultados obtidos até então e seus impactos para a
organização.
A repetição destas etapas acontece quando se quer evoluir a estratégia e aplicála em um novo projeto piloto, sendo que, desta forma, a estratégia fica flexível para
melhorar o processo em função do projeto a ser desenvolvido, da organização e dos
usuários alvos.
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2.6 Conclusão

Neste capítulo foram revisados trabalhos existentes nas áreas de usabilidade da
interface

homem-computador,

teste

de

software

e

processos

ágeis

de

desenvolvimento. Com isso, foi possível a identificação de: um conjunto de atributos
de qualidade da usabilidade, um conjunto de critérios para avaliação destes
atributos, as características do ambiente de desenvolvimento dirigido por testes e um
conjunto de métodos e técnicas de teste aplicáveis a este ambiente.
Os trabalhos relacionados, que propõem extensões ao uso do TDD, apontam
diversas alternativas para implementação de atividades que aumentem a eficácia no
processo de desenvolvimento.
Trabalhos como os de Johnson et al.(2007) e de Tarta e Moldovan (2006) são,
possivelmente, complementares, ou seja, as implementações de código para
avaliação de performance podem ser realizadas com o uso de programação
orientada por aspectos juntamente com a avaliação de usabilidade, sugerindo a
possibilidade de sinergia com a sua aplicação em conjunto.
Além disso, trabalhos como o de Barbosa (2008), apresentam estratégias de
aplicação do resultado dos trabalhos de pesquisa em organizações da indústria de
desenvolvimento de software.
Dentre as características do TDD que levam pesquisadores a questionar a
capacidade deste método de produzir projetos centrados no usuário estão: o foco
em testes funcionais, a aplicação constante de testes de regressão e a falta de uma
visão geral da arquitetura desde o início do projeto, ou seja, as atividades de
codificação não partem de uma estrutura pré-definida e sim da construção dos
componentes isolados que serão posteriormente integrados para formar o sistema.
Independente do método de desenvolvimento utilizado, existe a questão da
diferença de culturas entre os domínios da engenharia de software e da IHC.
Engenheiros de software e especialistas em IHC têm, habitualmente, diferentes
atitudes, experiências, abordagens dos problemas e mesmo formas diversas de se
expressarem. Existe ainda a diferença entre os conceitos de cliente e usuário. A
inclusão de um representante do usuário ou cliente no processo de desenvolvimento
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prevista no Manifesto Ágil (2000) está claramente de acordo com os princípios do
UCD, contudo não está clara a participação do usuário final (Wolkerstorfer et al,
2008).

A extensão descrita no capítulo 4 é baseada no entendimento que o risco de
defeitos de usabilidade serem incluídos no software, devido ás características do
desenvolvimento dirigido por teste, pode ser mitigado por meio da utilização
adequada de técnicas e ferramentas já disponíveis.
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3 EXTENSÃO AO MÉTODO TDD

3.1 Introdução

Uma das formas de aumentar a eficiência de uma atividade sem perder sua
eficácia é a automatização. Dentre os métodos ágeis, um dos que faz uso mais
intensivo da automatização é o TDD. Portanto, uma forma de mitigar a ocorrência de
falhas de usabilidade no software entregue é a sua avaliação constante durante todo
o processo de desenvolvimento, por meio da incorporação de testes automatizados
de usabilidade ao conjunto de testes construídos ao longo do processo de TDD.
Este capítulo propõe uma extensão, baseada na incorporação de testes
automatizados de usabilidade, ao processo de desenvolvimento dirigido por testes,
bem como apresenta atividades, técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas.

3.2 Uso de teste automatizado de usabilidade no TDD

A eficácia do desenvolvimento dirigido por testes, quando aplicado a projetos
onde a usabilidade do software criado é um fator crítico de sucesso, pode ser
melhorada com a extensão do TDD de forma a englobar atividades que garantam o
tratamento adequado dos aspectos de usabilidade do software ao longo o processo
de desenvolvimento.
As novas atividades, entretanto, devem interferir o mínimo possível no processo
de desenvolvimento, de forma à preservar as características positivas do método
original, como agilidade e garantia de qualidade funcional. Sendo assim,
permanecem inalterados os requisitos e restrições para aplicação do TDD conforme
descritos por Beck (2003), tais como insumos, recursos, ferramentas e regras dos
processos e atividades, e limitações no tratamento de requisitos não funcionais.
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O objetivo do método proposto é a integração de instrumentos de automatização
de testes da engenharia da usabilidade ao TDD, de forma a evitar a permanência,
no software a ser construído, de defeitos de usabilidade, e a combinar as vantagens
das duas abordagens, garantindo o foco na usabilidade durante todo o ciclo de vida
do projeto. Esta abordagem não substitui a necessidade da aplicação das técnicas
específicas da engenharia de usabilidade e de avaliação da IHC, nem dos testes
realizados com o usuário real, mas permite sim a redução dos defeitos existentes no
software. Principalmente, quando considerados os erros conhecidos e recorrentes,
que podem ser identificados, por exemplo, por ferramentas automatizadas de teste
do tipo revisão de diretrizes (Ivory e Hearst, 2001).
Para a extensão do método são descritos novos papéis e atividades, é
estabelecido o fluxo de atividades e são sugeridos os artefatos a serem produzidos.

3.2.1 Fluxo de atividades

O fluxo de atividades proposto foi montado a partir do diagrama de atividades do
TDD (Beck, 2003) e da estrutura de um teste de usabilidade (Anandham et al.,
2006), apresentados nas figuras 07 e 13 respectivamente, e integra as atividades de
ambos.
São agregadas três novas atividades ao diagrama do TDD: Planejamento, Teste
Unitário de Usabilidade e Teste Integrado de Usabilidade.
É identificado, também, um novo papel para desempenhar as atividades de
planejamento e Teste Integrado de Usabilidade: o Gestor de Usabilidade.
As atividades são distribuídas para dois papéis: o Desenvolvedor e o Gestor de
usabilidade. Mesmo no caso de utilização de programação por pares, a dupla
trabalhando em cada componente é identificada neste capítulo somente como o
Desenvolvedor.
A figura 17 representa o diagrama de atividades, particionado pelo responsável
pela execução de cada atividade.
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Gestor da usabilidade

Desenvolvedor

Planejamento

Criar caso de teste
funcional

Executar caso de
teste
[falhou]

Codificação

Refatorar

Teste unitário de
usabilidade
[falhou]

Teste integrado de
usabilidade
[falhou]

Figura 17 - Diagrama de atividades particionado por responsável
Fonte: elaborado pelo autor (2010)
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O fluxo de atividades também pode ser representado de forma recursiva. Sendo
o tratamento da usabilidade entendido como uma atividade dentro da refatoração,
conforme demonstrado nos diagramas de atividades das figuras 18, 19 e 20.
A figura 18 apresenta um ciclo de iteração do TDD, iniciando com a construção
de um novo caso de teste ainda não coberto pelo código do componente em
desenvolvimento e terminando após a refatoração, sendo que a refatoração é uma
atividade composta.

Desenvolver funcionalidade
Criar novo
caso de teste

Executar
casos de teste

Refatorar
[Falhou]

Construir
novo código

Figura 18 - Diagrama de atividades com recursividade
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

Refatorar pode ser definido como o processo de melhorar a qualidade do código
construído de maneira que seu comportamento funcional não seja alterado. Beck
(2000) destaca a necessidade de eliminar qualquer duplicidade encontrada.
Considerando-se a usabilidade como um dos atributos que compõem a qualidade
do componente, a obtenção de um nível adequado de usabilidade é um dos
objetivos da refatoração ao lado de desempenho, clareza, manutenibilidade, entre
outros requisitos não funcionais.
A figura 19 apresenta uma decomposição da atividade refatorar, de forma a
destacar a inclusão da atividade Desenvolver Usabilidade ao lado da atividade de
reestruturação do componente focada nos demais atributos de qualidade do código.
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Refatorar
Reestruturar
código

Desenvolver
Usabilidade

Figura 19 - Decomposição da atividade Refatorar
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

A atividade Desenvolver Usabilidade é representada de forma decomposta na
figura 20.
De forma similar ao ciclo de iteração para a implementação de uma
funcionalidade representado na figura 18, a atividade se inicia com a identificação e
construção do teste a ser aplicado, na atividade de planejamento e termina após a
atividade de refatoração.
Refatorar é necessário para garantir que as alterações implementadas para
passar no teste de usabilidade não afetaram o comportamento funcional do
componente. Isso exige a utilização de testes de regressão.

Desenvolver usabilidade
Planejamento

Testar
usabilidade

Refatorar
[Falhou]

Alterar
código

Figura 20 - Decomposição da atividade Desenvolver usabilidade
Fonte: elaborado pelo autor (2010)
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Cada desenvolvedor, após a conclusão da construção do componente, ou seja,
após todos os casos de teste terem sido executados com sucesso, executa,
também, os testes unitários de usabilidade. Em caso de falha, as iterações de
desenvolvimento continuam até todos os testes executarem com sucesso.
O gestor de usabilidade aplica os testes integrados, conforme a periodicidade
definida no planejamento, e também antes de cada entrega de versão do software.
Em caso de falha, o gestor analisa os defeitos encontrados e define os componentes
a serem alterados. Neste caso, os desenvolvedores retomam o ciclo de
desenvolvimento para implementar as modificações necessárias.

3.2.2 Novas Atividades

Em cada ciclo de iteração no desenvolvimento do TDD são incluídas três novas
atividades: Planejamento, Teste Unitário de Usabilidade e Teste Integrado de
Usabilidade, descritas a seguir.

3.2.2.1 Planejamento

Os objetivos da atividade de planejamento são: classificar o contexto técnico do
software a ser desenvolvido, identificar quais as ferramentas e técnicas de
automatização de testes disponíveis para o contexto identificado, definir o escopo
dos testes unitários e integrados e definir a periodicidade dos testes integrados.
Esta atividade é executada pelo gestor de usabilidade com a participação dos
desenvolvedores, conforme o diagrama representado na figura 21.

Classificar o
contexto

Identificar
ferramentas e
técnicas

Definir escopo
e periodicidade

Figura 21 - Diagrama de atividades do planejamento
Fonte: elaborado pelo autor (2010)
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A classificação do contexto técnico compreende a identificação do ambiente de
hardware e software tanto no desenvolvimento, quanto na utilização e do domínio do
sistema a ser desenvolvido.
A identificação do contexto técnico e das ferramentas disponíveis irá subsidiar o
planejamento dos testes unitários e integrados, e a definição das regras aplicáveis,
bem como a definição do nível de automatização possível e, conseqüentemente, do
alcance dos testes.
O contexto técnico é resultado de um conjunto de atributos que aplicados a uma
taxonomia determinam a classificação de um ambiente de desenvolvimento. Essa
classificação irá subsidiar a identificação das ferramentas, técnicas disponíveis e dos
critérios de avaliação a serem utilizados.
Ou seja:
c = f (h,s,d)

(eq. 1_)

onde:
- c representa o contexto técnico no qual ocorrerá o processo de
desenvolvimento;
- h representa o ambiente de hardware, também chamado de plataforma de
hardware, e que pode ser entendido como o conjunto de características dos
equipamentos utilizados que define um ambiente identificável como diferenciado dos
demais. Inclui tanto o equipamento onde o software será desenvolvido quanto o onde
será posteriormente utilizado. Um atributo particularmente relevante para esta
classificação é a característica dos recursos de interação do hardware onde será
implementada a interface, e que dará suporte à interação homem-computador;
- s representa o ambiente de software onde o projeto será desenvolvido e
posteriormente utilizado. O ambiente de software é formado pelo conjunto de
softwares necessário para que um novo software seja construído e usado, como
sistema operacional, gerenciador de banco de dados, ferramentas de depuração,
drivers de dispositivo entre outros. De forma similar ao ambiente de hardware, pode
ser entendido como o conjunto de características dos softwares utilizados que define
um ambiente identificável como diferenciado dos demais;
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- d representa o domínio da aplicação sendo desenvolvida. O domínio é utilizado
para agrupar um conjunto de sistemas ou de áreas funcionais, dentro de mais de um
sistema, que exibem características similares, ou seja, representa uma coleção de
aplicações de software, que partilham um determinado conjunto de atributos. O
domínio está relacionado às funcionalidades e comportamento do software e não às
ferramentas utilizadas para sua implementação, pois softwares desenvolvidos em
plataformas de hardware, linguagens e sistemas operacionais diferentes podem ter o
mesmo objetivo e função para o usuário.
O contexto técnico não deve ser confundido com o conceito de contexto de uso
definido na norma ISO 9241 (2002).
As ferramentas de automatização são fortemente dependentes de um contexto
de hardware e software (Ivory e Hearst, 2001), resultando na principal limitação à
utilização de testes automatizados. Da mesma forma o domínio do sistema a ser
desenvolvido influencia a forma de aplicação da automação. Um sistema
desenvolvido para gestão de fundos de investimento em uma instituição financeira
terá um contexto diferente de um sistema de auto-atendimento dentro de um portal
de governo eletrônico, mesmo que ambos sejam construídos e utilizados em um
mesmo ambiente de hardware e software. Neste exemplo, a interface padrão Web,
conforme a taxonomia de Ivory e Hearst (2001).
A tarefa do gestor de usabilidade na realização da atividade de identificação
consiste em, a partir das características de hardware, software e domínio informadas
pela equipe de desenvolvimento, classificar o sistema dentro de um contexto.
A definição de uma lista dos contextos possíveis é uma atribuição de cada
organização de desenvolvimento de software, conforme suas próprias necessidades
e não faz parte do escopo da definição do método proposto.
Com base no contexto definido, devem ser pesquisadas na bibliografia disponível
quais as técnicas e ferramentas de automatização de testes de usabilidade estão
disponíveis. A pesquisa deve englobar trabalhos acadêmicos, fontes da indústria,
normas e padrões e a base de conhecimento da organização.
Essa pesquisa deve levar em conta não só restrições técnicas, mas também
restrições nos recursos disponíveis para o projeto. Uma restrição técnica seria a
limitação da linguagem a que uma ferramenta se destina, como o caso da
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ferramenta Jtest, disponível apenas no contexto de construção em linguagem Java,
enquanto que uma de restrição de recurso seria inexistência de orçamento para a
compra ou pagamento de licença de uso por uma ferramenta.
No planejamento dos testes de usabilidade são selecionados também quais
critérios são aplicáveis ao software. No caso da aplicação de revisão de diretrizes,
norma ISO/IEC 9126-1 (2001), heurísticas de Nielsen (1993) ou norma IEEE 2001
(1999), por exemplo, ou se novas regras devem ser definidas e implementadas
especificamente para o projeto em andamento. As diretivas já existentes podem ser
aplicadas em conjunto, ou isoladamente, de forma total ou parcial, conforme as
características e os objetivos de cada projeto.
O resultado das atividades de classificação do contexto técnico e de identificação
das ferramentas e técnicas de teste automatizado disponíveis serve como insumo
para a formação de uma base de conhecimento da organização. Base esta que
propicia o reuso, conforme o conceito de patterns, das soluções adotadas em ciclos
posteriores de desenvolvimento do mesmo projeto, ou em outros projetos com as
mesmas características.
Depois de selecionadas as ferramentas e técnicas aplicáveis ao contexto do
projeto, o gestor de usabilidade deve verificar se os desenvolvedores têm a
capacitação e experiência necessária para utilizá-las.
Durante a aplicação do TDD os testes demonstram se os componentes, ou
pacotes de componentes, estão funcionalmente corretos. Contudo, a usabilidade do
software é uma propriedade emergente, ou seja, somente é observada na reunião
dos componentes compõem ou interferem no comportamento da interface de um
sistema. Não é possível garantir o nível adequado de usabilidade de um diálogo
apenas verificando se os componentes funcionam corretamente de forma individual.
Mesmo que os componentes que compõem a interface funcionem corretamente,
e não apresentem problemas de usabilidade que possam ser identificados
individualmente, a simples disposição dos elementos em uma tela de forma contraintuitiva, compromete a usabilidade do diálogo.
Além disso, podem existir componentes que mesmo não fazendo parte
diretamente da interface do software, interferem no seu comportamento. É o caso de
componentes que desempenham funções que não geram resultado diretamente
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para o usuário, como uma rotina utilizada para realização de cálculos financeiros,
mas que na ocorrência de término anormal do processamento podem colocar o
software em um estado não reconhecível ou não tratável pelo usuário.
Sendo assim, os testes devem ser divididos em dois grupos. Os aplicáveis aos
componentes individualmente, que serão realizados na atividade de Teste Unitário, e
os aplicáveis somente ao conjunto, que serão realizados na atividade de Teste
Integrado.
Os testes unitários de usabilidade são construídos ao longo do desenvolvimento
da mesma forma que os funcionais, e sua aplicação segue o ciclo iterativo de
desenvolvimento de componentes do TDD, podendo ocorrer paralelamente ao teste
funcional.
Os testes integrados, por sua vez, devem ser planejados considerando os
conjuntos de componentes necessários e suficientes para a avaliação de usabilidade
de uma interface. Esta atividade não deve ser confundida com a avaliação de
protótipos, portanto deve ser estudada a utilização de componentes simulados
somente quando estes não estiverem diretamente ligados à composição da IHC ou
ao seu comportamento.
O gestor de usabilidade deve planejar o escopo dos testes integrados em
conjunto com os desenvolvedores, considerando a disponibilidade do conjunto de
componentes ao longo do projeto, de forma tal que a seqüência de construção dos
componentes possibilite a avaliação da interface de forma completa. Nesse ponto
deve ser também avaliada a necessidade e aplicabilidade da utilização de
componentes simulados para a conclusão do teste integrado.
O planejamento deve incluir também a periodicidade do teste de regressão, com
o objetivo de verificar se alguma nova implementação não corrompeu a usabilidade
de uma interface já testada e aprovada anteriormente. O escopo do testes de
regressão deve evoluir ao longo do projeto, de forma a englobar todos os testes
unitários e integrados já construídos e aplicados. Exemplos de possíveis situações
encontradas na atividade de planejamento estão disponíveis no Apêndice A.
A aplicação das demais categorias de teste deve permanecer inalterada, ou seja,
o planejamento deve também mitigar a interferência da aplicação dos testes de
usabilidade no conjunto total de testes. Os testes de sistema, carga, desempenho,
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segurança, recuperação, compatibilidade entre outros, permanecem como parte da
atividade de entrega.
Da mesma forma, testes que envolvem a participação do usuário, como o teste
de aceitação, teste de usabilidade com o uso formal da interface e o teste de campo
(ou teste Beta), permanecem ocorrendo independentemente quando aplicáveis ao
software.

3.2.2.2 Teste Unitário de Usabilidade

O Teste unitário de usabilidade é aplicado sobre a menor unidade independente
do código construído, e deve avaliar todos os atributos do componente que
interferem direta ou indiretamente na qualidade da usabilidade da interface do
software. Mesmo componentes que não fazem parte da camada de apresentação do
software devem ser avaliados, se de alguma forma afetam o comportamento de
interface. Esta atividade é realizada pelo desenvolvedor.
Os testes de usabilidade são definidos antes da criação ou alteração de um
componente, e executados, pelo próprio desenvolvedor, após a conclusão com
sucesso de todos os testes funcionais gerados ao longo dos ciclos de
desenvolvimento. Em caso de falha nos testes, o próprio desenvolvedor continua o
ciclo de desenvolvimento para a correção do defeito.
Alem disso, o teste construído para avaliar o componente individualmente servirá
como base para a construção do teste de regressão, que visa garantir que novas
implementações não causaram, como efeito colateral, a introdução de defeitos no
software. O teste de regressão é fundamental na execução da atividade de
refatoração.
Os testes unitários devem estar baseados nas ferramentas e critérios definidos
na atividade de planejamento, e uma vez que a capacitação do desenvolvedor foi
avaliada e os treinamentos necessários aplicados, ele deve ser capaz de identificar e
construir os testes aplicáveis a cada componente.
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O ciclo de iteração permanece inalterado, ou seja, construção dos testes,
aplicação dos testes, construção de código até que o teste seja executado com
sucesso e finalmente refatoração do código construído.

3.2.2.3 Teste Integrado de Usabilidade

O teste integrado de usabilidade avalia um conjunto coeso de componentes que
integrados formam a interface do software. Esse conjunto deve ser definido de tal
forma que o pacote de artefatos avaliados seja o necessário e suficiente para a
utilização da interface.
A granularidade e o agrupamento de componentes associados a cada teste
integrado são estabelecidos inicialmente na atividade de planejamento, porém, deve
evoluir ao longo do processo de construção de novas funcionalidades e
componentes. Da mesma forma que os testes de aceitação do TDD, que são
definidos pelo cliente para considerar uma história completa, é esperado que o
escopo dos testes integrados de usabilidade evolua conforme a iteração progride.
Esta atividade é realizada pelo gestor de usabilidade com o apoio dos
desenvolvedores.
A aplicação do teste integrado deve ocorrer antes de qualquer liberação de
versão para o usuário, e também conforme a periodicidade definida no planejamento
para o teste de regressão. O objetivo é que os defeitos identificáveis
automaticamente sejam corrigidos antes da participação do usuário ou mesmo da
revisão da interface por especialistas em usabilidade, de forma a evitar que estes
recursos sejam desperdiçados tratando de defeitos já conhecidos.
É importante lembrar que mesmo diretrizes já estabelecidas para um domínio ou
tecnologia podem vir a ter a necessidade de revisão após os testes não
automatizados, ou seja, se o software em desenvolvimento introduzir novos
elementos na interface, o usuário ou especialista pode identificar falhas que ainda
não eram cobertas pelas regras definidas no planejamento e aplicadas
automaticamente. Nesse caso, as diretrizes adotadas e os testes construídos
precisam ser atualizados, e devem ser realizados testes de regressão.
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Em caso de falha, o resultado dos testes integrados deve ser analisado pelo
gestor em conjunto com os desenvolvedores dos módulos envolvidos, com o objetivo
de alterar o projeto e retomar o ciclo de desenvolvimento para a correção dos
defeitos, de forma a manter o procedimento do TDD de somente avançar com os
ciclos de iteração quando todos os testes anteriores são executados com sucesso.
O gestor de usabilidade deve acompanhar também o resultado dos testes de
regressão com o objetivo de, o quanto antes, identificar novos defeitos introduzidos
em código já avaliado anteriormente.
Uma vez que a aplicação do teste integrado depende da disponibilidade da
interface, seus resultados podem ser comparados com os obtidos por técnicas não
automatizadas de avaliação da IHC aplicáveis ao software.
A comparação dos resultados obtidos na aplicação dos testes automatizados
com os realizados com os obtidos com usuários reais ou com especialistas em IHC
permite a construção de uma base de conhecimento com os defeitos, ou antipatterns, não identificados automaticamente.
É indicada a manutenção de uma base de anti-patterns e não de diretrizes, pois o
objetivo primordial do teste é encontrar é encontrar defeitos. Portanto, para construir
bons casos de teste, é necessário conhecer os defeitos a serem procurados. Esta
base de conhecimento servirá para projetistas e/ou novos membros da equipe
refinarem as técnicas utilizadas na automatização dos testes em ciclos posteriores
de desenvolvimento, e em outros projetos com as mesmas características, além de
diminuir o retrabalho em situações similares.
Os padrões de defeito identificados podem exigir, por exemplo, a criação de uma
nova diretriz ou heurística para uma determinada categoria de aplicativo ainda pouco
explorada, ou indicar a necessidade da inclusão de um novo atributo na modelagem
de personas para um determinado contexto de uso. Um caso atual de novo contexto
de uso é o desenvolvimento de aplicativos para telefones celulares comandados por
tela de toque.
É também responsabilidade do gestor de usabilidade a atividade de manutenção
da base de conhecimento resultante da aplicação dos testes integrados, com o
objetivo de utiliza-la em futuras atividades de planejamento.
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3.2.3 Papéis

A granularidade da classificação dos papéis envolvidos no processo de
desenvolvimento varia conforme o autor. No contexto desta extensão do método
TDD, e em atenção ao princípio da simplicidade dos métodos ágeis, são
identificados somente dois papéis envolvidos: o Desenvolvedor e o Gestor de
Usabilidade.

3.2.3.1 Desenvolvedor
O desenvolvedor mantém suas atribuições no desenvolvimento orientado por
testes, que conforme Beck (2002), tem a responsabilidade pela construção e teste
dos componentes e sua posterior integração e entrega do software. Trabalha em
conjunto com o cliente para definir os requisitos a serem atendidos. Define a
modularização das tarefas e funcionalidades do sistema. Realiza a codificação tanto
dos componentes do software quanto dos testes automatizados. Após a finalização
do teste funcional dos componentes, identifica os pontos onde é necessária e
executa a atividade de refatoração no software.
Na extensão do TDD, o desenvolvedor passa a apoiar o gestor de usabilidade na
atividade de planejamento e a realizar também os testes unitários de usabilidade.
O desenvolvedor deverá possuir a habilitação necessária nas técnicas e
ferramentas de teste automatizado de usabilidade a serem utilizadas.
A partir das diretrizes definidas no planejamento, o desenvolvedor deve construir
os testes necessários para a avaliação da usabilidade de cada componente e aplicalos durante a refatoração, da mesma forma que o ciclo iterativo dos testes
funcionais.

3.2.3.2 Gestor de usabilidade
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O gestor de usabilidade tem a função de acompanhar e verificar o tratamento da
usabilidade durante todo o projeto. Sua característica necessária é ter o
conhecimento da área de usabilidade, e o domínio das ferramentas e técnicas
disponíveis para cada contexto de desenvolvimento.
A principal atribuição do gestor é atuar de forma a garantir o foco no usuário ao
longo do projeto.
Ele realiza, com o apoio dos desenvolvedores, o processo de planejamento dos
testes, e executa a aplicação dos testes integrados.
A validação final da interface continua sendo uma atribuição do usuário ou na
impossibilidade da participação do usuário, do especialista em usabilidade.
O gestor de usabilidade trabalha com os clientes e usuários para definir os
objetivos e critérios de avaliação aplicáveis ao software a ser desenvolvido. Além
disso, se for necessário, também treina os desenvolvedores nas técnicas e
ferramentas de teste que serão utilizados no projeto.
A quantidade de gestores de usabilidade alocados em um determinado projeto de
software depende do tamanho e da complexidade da interface. Além disso, os
gestores podem, ou não, desempenhar também o papel de desenvolvedor no
projeto.
O gestor da usabilidade deve ter o domínio das técnicas de avaliação de
usabilidade, das ferramentas de teste disponíveis, dos critérios aplicáveis, bem como
do cenário de utilização do software.
O papel do gestor de usabilidade não deve ser confundido com o de cliente ou
representante do usuário no projeto, cuja participação constante é um princípio dos
métodos ágeis.
O objetivo do gestor de usabilidade é a de garantir que o conhecimento sobre as
necessidades dos usuários seja levado em consideração desde o início do projeto e
durante todo o ciclo de desenvolvimento e construção. Deve garantir a inclusão de
atividades de gestão de usabilidade no processo de desenvolvimento, bem como a
inclusão dos requisitos de usabilidade ao lado dos os requisitos de usuário e de
negócio no início do projeto.
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3.2.4 Artefatos

A norma IEEE 829 - 1998 provê um conjunto abrangente de artefatos para a
documentação do planejamento e registro das atividades de teste.
A figura 22 apresenta o relacionamento entre os documentos especificados na
norma IEEE 829 (1998).
O documento Plano de Teste, especificado no item 4 da norma, contém a
estrutura necessária para o registro das informações obtidas na atividade de
Planejamento do método.
Baseando-se na norma IEEE 829, a caracterização do contexto técnico a partir
do ambiente de hardware e software é registrada no item 4.2.11 do Plano de Teste.
As necessidades de treinamento, se houverem, são registradas no item 4.2.13.
Técnicas e ferramentas a serem utilizadas na realização dos testes são identificadas
no item 4.2.6. Os itens 4.2.7 e 4.2.2 contêm, em conjunto, a identificação das
diretrizes e padrões aplicáveis, e os critérios para definição do resultado (sucesso ou
falha) dos testes. A divisão da responsabilidade sobre cada uma das atividades
entre Desenvolvedor e Gestor de usabilidade, está referenciada no item 4.2.12. O
cronograma planejado está incluído no item 4.2.14, enquanto que a distribuição dos
testes entre as atividades de Teste Unitário e Teste Integrado é registrada no item
4.2.4.
Além disso, o item 4.2.5 da norma pode ser utilizado para identificar quais
componentes da interface e aspectos de usabilidade não serão avaliados por meio
de testes automatizados durante os ciclos de desenvolvimento e quais os motivos
para isso. Este item pode, por exemplo, identificar um contexto técnico de interface
para o qual não exista uma ferramenta de automatização disponível, ou um aspecto
de usabilidade que não pode ser avaliado por ferramenta automatizada e portanto
exige a participação de usuários reais nos testes.
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Plano de
Teste

Especificação
do projeto
de teste

Especificação
de caso
de teste

Especificação
de procedimento
de teste

Relatório de
transmissão de
item de teste

Execução do teste

Relatório de
incidente
de teste

Registro
do teste

Relatório geral
de teste

Figura 22: Relacionamento entre os documentos especificados na Norma IEEE 829
Fonte: IEEE (1998)

Os documentos Especificação de caso de teste e Especificação de procedimento
de teste, definidos respectivamente nos itens 6 e 7 da norma, contêm, se
necessário, informações sobre os casos teste que não puderem ser registradas no
próprio código construído para automatização. O item 6.2.7 inclui a dependência
entre os testes, derivada do relacionamento entre os componentes.
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O documento Relatório geral de teste, especificado no item 11 da norma, contém
a estrutura necessária para o registro das informações utilizadas para a formação da
base de conhecimento de padrões e anti-patterns, alimentada na atividade de Teste
Integrado e utilizada na atividade de Planejamento do método.
Exemplos de implementação de cada documento estão disponíveis no Anexo A
da norma IEEE 829 (1998).
Também para a formação da base de conhecimento de anti-patterns existem
exemplos na bibliografia da área que podem ser utilizados.
Sendo assim, nenhum novo artefato, além dos já disponíveis na literatura da
área, é necessário para o uso do teste automatizado de usabilidade no
desenvolvimento dirigido por testes, cabendo a cada organização ou equipe de
desenvolvimento selecionar os mais adequados entre os padrões disponíveis ou
realizar as adaptações necessárias nos artefatos já utilizados em seus processos.

3.2.5 Limitações e requisitos

O uso do teste automatizado de usabilidade no desenvolvimento dirigido por
testes deve ser considerado como uma extensão do ciclo de desenvolvimento, não
um substituto das atividades de avaliação da interface humano-computador e dos
processos da engenharia de usabilidade.
As diversas técnicas e ferramentas de automatização existentes identificam
diferentes classes de defeitos, além disso, critérios subjetivos como satisfação do
usuário não são mensuráveis automaticamente.
São requisitos para a utilização do método:
a)

Existência de critérios objetivos para avaliação de usabilidade, aplicáveis
ao software em desenvolvimento;

b)

Existência de ferramentas para a automatização da validação dos critérios
de usabilidade aplicáveis.

A necessidade de critérios objetivos para avaliação da usabilidade decorre da
necessidade de um resultado booleano para os testes: passou ou falhou. Os
critérios devem ser definidos de forma a demonstrar claramente qual o defeito a ser
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identificado, de forma a minimizar a ocorrência de falso-positivos, conforme Jeffries e
Desurvire (1992).
A necessidade de ferramentas para automatização da validação é decorrente de
uma característica do TDD, que prevê a construção de casos testes automatizados
para os componentes. Neste caso, a aplicabilidade das ferramentas disponíveis é
limitada pela compatibilidade com o contexto do desenvolvimento, pois em geral
cada ferramenta de automatização é aplicável a somente um ambiente de
desenvolvimento, como Abbot e TestNG aplicáveis somente a plataforma Java (Ivory
e Hearst, 2001), RAD-T aplicável apenas ao ST-HTML (Becker e Berkemeyer,
2002), e WebSAT aplicável à páginas HTML (Ivory e Hearst, 2001).
Sendo

assim,

a

aplicação

do

teste

automatizado

de

usabilidade

no

desenvolvimento dirigido por testes, não substitui o estudo da interação homem
computador, nem a aplicação da engenharia de usabilidade no projeto, mas sim, tem
como objetivo evitar a geração de defeitos de software já identificados e analisados
em projetos anteriores e que, portanto, podem ser identificados automaticamente.
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4 EXPERIMENTO DE APLICAÇÃO

4.1 Introdução

Com o objetivo de verificar se o método é aplicável na prática, ou seja, se é
possível desenvolver um software funcional utilizando a extensão do método, foi
realizado um experimento, que consiste na aplicação do método no processo de
desenvolvimento de um site na internet. O experimento não tem o objetivo de avaliar
comparativamente o resultado do desenvolvimento com e sem a aplicação de testes
automatizados, mas somente a viabilidade do uso do método.

4.2 Preparação do experimento

Por ser de amplo domínio e uso, e, portanto, permitir uma fácil reprodução do
experimento, foi utilizado o ambiente web para o desenvolvimento e teste, baseado
em páginas HTML, e utilizando como servidor o IIS – Internet Information Server.
Para participar do experimento, foi formado um grupo de 4 desenvolvedores,
tendo como requisitos, conhecimento em codificação de páginas HTML e não ter
experiência em desenvolvimento dirigido por teste.
Todos os participantes receberam o mesmo conjunto de requisitos de
desenvolvimento. Os requisitos e exemplos de demais artefatos relacionados ao
experimento estão disponíveis no Apêndice B.
Cada participante teve a disposição uma estação de trabalho com hardware
padrão IBM – PC ligadas em rede e com acesso a internet, operando com sistema
operacional Windows XP, e com editor de texto, servidor IIS e navegador Firefox
instalados. Com o objetivo de manter o experimento o mais simples possível, não foi
permitida a utilização de softwares para criação de páginas, mas somente editores
de texto, para codificação dos componentes HTML.
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O objetivo do desenvolvimento foi a construção de um site contendo uma
apresentação do método de uso do teste automatizado de usabilidade no TDD.
Os desenvolvedores foram divididos em dois grupos. O primeiro, grupo 1, foi
instruído a utilizar o teste automatizado de usabilidade no TDD, e o segundo, grupo
2, ou seja, o grupo de controle, foi instruído a aplicar qualquer método de
desenvolvimento de sua livre escolha.
Antes de receber os requisitos da tarefa a ser desenvolvida, os participantes do
grupo 1 tiveram um período de tempo para estudar a bibliografia referente ao TDD e
a extensão do método, usando como fonte primaria de informação Beck (2003), e os
capítulos 2 e 3 deste trabalho.

4.2.1 Características dos participantes
Foram reunidos quatro participantes, sendo dois graduados trabalhando como
programadores e dois estudantes realizando estágio, com idades entre 22 e 25
anos. Todos na área de desenvolvimento de software.
Todos tiveram informações sobre TDD e avaliação de usabilidade no currículo do
curso de graduação, entretanto nenhum teve experiência em sua aplicação prática.
O quadro 03 resume as características dos participantes.
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Formação

Função

Graduado –

Programador

Conhece o
TDD e
usabilidade
Sim

Usou TDD Tempo de
e
experiência
usabilidade
Não
12 meses

Estagiários

Sim

Não

5 meses

Sim

Não

18 meses

Sim

Não

5 meses

Processamento de Dados
Cursando 3o semestre –
Processamento de Dados
Graduado – Sistemas de Programador
Informação
Cursando 3o ano –

Estagiários

Sistemas de Informação
Quadro 03 - Características dos participantes do experimento
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

4.2.2 Métricas

Para a comparação dos resultados obtidos pelos dois grupos foram consideradas
somente métricas objetivas e quantitativas (Sato, 2007), passíveis de serem obtidas
a partir de resultados de testes automatizados. Além disso, devido ao grupo 2 ter
liberdade para escolher seu método de desenvolvimento, foram evitadas métricas
relacionadas ao TDD, como a quantidade de iterações, por exemplo.
Foi prevista a coleta das seguintes métricas para comparação dos resultados:
tempo total de desenvolvimento (em horas), esforço total aplicado (em horas), média
de esforço por componente (em horas/módulo), volume de defeitos de usabilidade
identificados (em quantidade) e densidade de defeitos de usabilidade identificados
por componente (em quantidade/módulo).
Foi definido também, que para o processo de medição, cada documento HTML
foi considerado um componente.
O quadro 04 resume as características das métricas.
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Métrica

Fórmula

Objetivo
Comparar o

Freqüência

Tempo de

Horário de final da

desenvolvimento

construção – horário desempenho dos

ao final do

de início da

trabalho de cada

grupos

construção

Uma única vez

grupo

Esforço total

Somatória da

Comparar a

aplicado

quantidade de horas eficiência dos

ao final do

de trabalho dos

trabalho de cada

grupos

componentes de

Uma única vez

grupo

cada grupo
Média de esforço

Esforço total

Comparar o

Uma única vez

por componente

aplicado dividido

esforço para

ao final do

pela quantidade total construção de
de componentes

trabalho de cada

cada componente grupo
entre os grupos

Volume de defeitos Somatória dos

Comparar o

A cada ciclo de

de usabilidade

defeitos de

volume total de

iteração e ao

usabilidade

defeitos

final da

apontados nos

identificados por

construção

testes unitários e

cada grupo

integrados
Densidade de

Volume de defeitos

Comparar a

Uma única vez

defeitos de

dividido pela

eficiência na

ao final do

usabilidade

quantidade total de

identificação dos

trabalho de cada

componentes

defeitos antes da

grupo

finalização
Quadro 04 - Métricas utilizadas no experimento
Fonte: elaborado pelo autor (2010)
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4.3 Desenvolvimento da tarefa

Os requisitos do software a ser desenvolvido foram apresentados aos
participantes dos dois grupos em conjunto, em reunião com duração de 50 minutos.
Foi estabelecido por consenso, pelos participantes após o recebimento dos
requisitos da tarefa, o prazo limite de 8hs para conclusão.
Os participantes tiveram liberdade para distribuir os papéis e tarefas dentro de
cada grupo, bem como para definir os testes funcionais a serem realizados.
O grupo 2 considerou a tarefa muito simples e adotou uma abordagem ad-hoc de
desenvolvimento, iniciando diretamente a codificação com base nos requisitos.
O grupo 1 iniciou o trabalho pela distribuição dos papéis, foi definido que um dos
participantes acumularia os papéis de gestor de usabilidade e de desenvolvedor, e o
outro assumiria somente o papel de desenvolvedor.
Na atividade de planejamento, o gestor da usabilidade do grupo 1 denominou o
contexto técnico do desenvolvimento identificado como: site educacional estático na
internet, caracterizado como fazendo parte do domínio acadêmico, software
construído em linguagem HTML com páginas estáticas, disponível para qualquer
perfil de usuário com acesso a internet por meio de componentes de hardware e
software não especificados mas necessariamente com suporte à HTTP e demais
padrões da W3C.
Para automatização dos testes, o gestor da usabilidade do grupo 1 selecionou as
ferramentas de teste WebSAT e DaSilva. A aplicação dos testes foi realizada de
forma on-line por meios dos sites das ferramentas. As diretrizes escolhidas para
avaliação foram respectivamente o conjunto de regras do NIST no WebSAT e as
regras de acessibilidade para E-GOV com prioridade 1 no DaSilva.
Como o experimento é um processo isolado, e não uma atividade continuada
dentro de uma organização de desenvolvimento de software, não houve, na
atividade de planejamento, nem consulta nem atualização de uma base de
conhecimento organizacional.
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O planejamento dos testes previu somente uma aplicação de teste integrado,
após a conclusão de todas as páginas, ou seja, ao completar a construção dos cinco
componentes HTML.
Na atividade de teste unitário durante o desenvolvimento do grupo 1, das cinco
páginas construídas, duas tiveram quatro iterações de codificação, duas passaram
por duas iterações, e uma teve um único ciclo de desenvolvimento.
Na atividade de teste integrado do grupo 1 foi identificado somente um defeito
resultante da aplicação do teste ao conjunto.
Ao longo do processo de construção do grupo 1 foram identificados oito
diferentes tipos de defeitos nas páginas, sendo quatro na ferramenta WebSAT e
quatro na DaSilva. Foram observados onze defeitos no total, dez identificados nos
testes unitários e um no teste integrado, resultando em uma média de 2,2 defeitos
por componente.
Após a aplicação dos testes unitários de usabilidade, os participantes do grupo 1
tiveram, em mais que uma oportunidade, que parar o ciclo de iterações para rever a
documentação das ferramentas utilizadas e das diretrizes aplicadas, com o objetivo
de interpretar um defeito apontado ou confirmar sua aplicabilidade ao contexto, o
que pode sugerir uma falha na instrução realizada durante a fase de preparação do
experimento. É interessante notar que os defeitos identificados nos primeiros
componentes a serem codificados e testados individualmente não se repetiram nos
componentes

construídos

posteriormente,

sugerindo

uma

evolução

na

implementação das melhores soluções, e que o produto entregue não apresentava
mais defeitos identificados pelas ferramentas.
O grupo 1 não identificou anti-patterns novos a serem incluídos em uma base de
conhecimento organizacional.
A duração total do experimento foi de duas semanas, sendo doze dias dedicados
ao estudo do TDD e da extensão do método pelos participantes do grupo 1, um dia
dedicado ao treinamento dos participantes do grupo 1 no uso das ferramentas de
teste disponíveis, e um dia dedicado às atividades de desenvolvimento de software.
Ao longo do dia dedicado ao desenvolvimento, ou seja, a efetiva construção do
software com a aplicação do método, o Grupo 1 demorou 4:40hs para considerar
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completa a tarefa enquanto que o grupo 2 deu o software como terminado em
2:10hs.
Após o final do processo de desenvolvimento, foi verificada e validada a
aderência dos componentes construídos em relação aos requisitos propostos. O
resultado do trabalho de ambos os grupos foi considerado de acordo com os
requisitos.
Finalmente foram aplicados aos componentes construídos pelos componentes do
grupo 2 os mesmos testes de usabilidade definidos no planejamento do grupo 1, e
coletadas as métricas para avaliação e comparação dos resultados. Foram
observados no total 14 defeitos, resultando em uma média 2,8 por componente no
produto final.
Não houve testes com usuários ou especialistas em usabilidade para permitir
uma análise comparativa do resultado dos testes automatizados.

4.4 Resultado das medições
O quadro 05 apresenta um comparativo entre o resultado obtido por cada grupo
nas medições realizadas durante o desenvolvimento da tarefa.
Métrica
Tempo de desenvolvimento

Medidas obtidas
Grupo 1 - TDD
Grupo 2 – Controle
13:40hs - 09:00hs =
11:10hs – 09:00hs =
4:40hs
2:10hs

Esforço total aplicado

4:40hs participante 1
(gestor de usabilidade)
+ 3:50hs participante 2
= 8:30hs

2:10hs participante 1
+ 2:10 participante 2
= 4:20hs

Média de esforço por componente

1:42hs

0:52hs

Densidade de defeitos de
usabilidade

2,2

2,8

Volume de defeitos de usabilidade
identificados ao longo do ciclo de
desenvolvimento

11

0

Volume de defeitos de usabilidade
identificados após o final do
desenvolvimento

0

14

Quadro 05 - Comparativo das medições obtidas
Fonte: elaborado pelo autor (2010)
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Em relação ao grupo de controle, o grupo que utilizou a extensão do TDD levou
um tempo 115% maior para completar a tarefa e aplicou um esforço 96% maior em
média para produzir cada componente. O volume total de defeitos identificados e a
densidade média de defeitos por componente nos artefatos do grupo 1 foram 21%
menor que o do grupo 2.
É importante lembrar que os defeitos identificados pelo grupo 1 já haviam sido
corrigidos antes da tarefa ser dada como terminada, enquanto que os observados
nos componentes produzidos pelo grupo 2 foram identificados após o final do
trabalho, ou seja, teriam que ser identificados nos testes específicos de usabilidade
e corrigidos posteriormente. O custo deste trabalho posterior de identificação e
correção, tanto em termos de tempo quanto de esforço aplicado não estão
contabilizados no quadro 5, portanto não há como se concluir que houve uma perda
de produtividade, mas sim uma antecipação destas atividades.

4.5 Análise dos resultados do experimento

Em relação ao objetivo do experimento, verificar se a aplicação da extensão
proposta ao desenvolvimento dirigido por testes permite o desenvolvimento de um
software funcional, o resultado foi positivo, pois o trabalho dos dois grupos resultou
em um site operando e de acordo com os requisitos apresentados.
Uma primeira observação do resultado das medições realizadas sugeriria uma
redução na eficiência do trabalho dos desenvolvedores com o uso da extensão, uma
vez que o esforço e o tempo total para a construção dos componentes foi
aproximadamente o dobro do gasto pelo grupo de controle que adotou uma
estratégia ad-hoc, contudo esta avaliação pode não estar correta, pois os defeitos
identificados nos componentes entregues pelo grupo 2 deveriam ser corrigidos ao
longo do restante do processo de desenvolvimento, possivelmente já com a
participação de especialistas em usabilidade ou com o uso formal pelo usuário.
Além disso, aparentemente, uma parte significativa do tempo dos participantes do
grupo 1 foi utilizada para obter um melhor entendimento das ferramentas e diretrizes
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usadas, de forma a elucidar um defeito identificado ou definir sua aplicabilidade ao
caso. Não foi possível determinar se esta dificuldade foi causada por uma falha na
preparação do experimento, mais especificamente no treinamento dos participantes,
ou se foi o resultado da própria aplicação da extensão do método, ou seja, a escolha
incorreta das ferramentas e diretrizes a serem utilizadas na fase de planejamento.
O tempo gasto na revisão das ferramentas e diretrizes não foi medido, pois não
estava entre as métricas previstas no planejamento, de forma que o seu impacto
exato na produtividade não pôde ser apurado. Sendo assim, a partir deste
experimento não é possível concluir qual o efeito do uso deste método e na
produtividade do desenvolvimento. No entanto, mesmo em estudos de caso e
experimentos que focam exclusivamente na utilização do TDD, tais como os
apresentados por Jeffries e Melnik (2007), os resultados são bastante dispersos e
não permitem uma conclusão.
Se considerarmos os defeitos identificados nos componentes criados pelo grupo
2, a qualidade da interface resultante do trabalho do grupo 1 foi melhor, indicando
um aumento da eficácia do desenvolvimento quando se considera como objetivo a
usabilidade da interface. Isso não significa que defeitos não poderiam ser
identificados e corrigidos posteriormente durante testes exclusivamente de
usabilidade, porém, o objetivo da extensão proposta é identificar os defeitos
conhecidos ainda durante os ciclos de desenvolvimento, evitando sua permanência
no software entregue ao usuário.
A eliminação dos defeitos já conhecidos e que, portanto, podem ser objeto de
testes automatizados garante um nível mínimo de usabilidade no produto entregue,
além de permitir que o esforço dos especialistas em usabilidade e usuários seja
aplicado na avaliação de aspectos mais complexos, subjetivos ou inovadores da
interface construída.
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5 CONCLUSÕES

A observação do resultado do experimento sugere que o uso de teste
automatizado de usabilidade no desenvolvimento dirigido por teste é viável e permite
a construção de softwares funcionais.
A aplicação dos testes de usabilidade possibilita um aumento na eficácia do
desenvolvimento, quando aplicado em projetos onde a interface homem-computador
é um fator crítico de sucesso, por meio da redução do número de defeitos
introduzidos no software ao longo dos ciclos de desenvolvimento.
O uso de uma base de conhecimento da organização contendo padrões de
defeito x solução para os diversos contextos, alimentada continuamente com o
resultado dos ciclos de desenvolvimento dos projetos, possibilita o progressivo
aumento no nível de usabilidade do software por meio da ampliação do conjunto de
defeitos conhecidos e, portanto passíveis de identificação e correção ainda durante
a construção dos componentes. Além disso, o reuso destas informações permite
minimizar o custo de novas implementações no mesmo contexto.
Novas categorias de interface, tais como as baseadas em sinais fisiológicos
(Tan, 2010), em superfícies interativas (Jordà, 2010), e na interface cérebrocomputador (Peck, 2010) continuarão exigindo a atuação de especialistas em
usabilidade em conjunto com os usuários até que padrões de uso e de defeitos
sejam estabelecidos e permitam uma automatização.
Esta abordagem não substitui o conjunto de atividades de engenharia de
usabilidade, mas, eliminando os erros conhecidos permite manter um nível mínimo
de qualidade da interface, além de liberar recursos como especialistas e usuários
para uma avaliação mais avançada.
Uma limitação à aplicação da proposta é a forte ligação das ferramentas
disponíveis para automatização dos testes com o contexto técnico, pois em geral
cada ferramenta de automatização é aplicável a somente um ambiente de
desenvolvimento, linguagem e categoria de interface.
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O experimento sugere ainda que o desempenho da equipe de desenvolvimento
esteja diretamente ligado à experiência do gestor de usabilidade na área de
usabilidade. Dado que o gestor de usabilidade deve também ter o domínio dos
componentes do contexto técnico para desempenhar seu papel na atividade de
planejamento, este fator pode ser limitante para a aplicação desta extensão ao
método.

5.1 Contribuições do trabalho

A combinação de três especialidades dentro da engenharia de software:
usabilidade, teste e processos de desenvolvimento, representa uma nova alternativa
de abordagem para o desenvolvimento da interface homem-computador.
A principal contribuição deste trabalho é possibilitar um aumento na eficácia do
desenvolvimento dirigido por testes, quando aplicado em projetos onde a interface
homem-computador é um fator de sucesso, por meio da incorporação explicita de
atividades e técnicas de avaliação de usabilidade. Esse aumento da eficácia, pode
se tornar mais relevante considerando o natural desenvolvimento de novas
ferramentas de teste não funcional, como as citadas nos trabalhos relacionados no
capítulo 2.
A definição do escopo dos testes de usabilidade já na atividade de planejamento
é uma vantagem, pois permite que o desenvolvedor trabalhe desde o início da
construção considerando os atributos de usabilidade que serão avaliados, de forma
a manter o foco em usabilidade na implementação dos componentes envolvidos na
interface.
Da mesma forma, obter o resultado da avaliação da usabilidade ainda durante a
construção dos componentes, facilita o gerenciamento dos problemas encontrados,
tanto por identificar os defeitos antecipadamente, quanto por simplificar o isolamento
da causa de uma falha na interface, o que colabora nos procedimentos de
priorização e alocação de recursos para correção.
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5.2 Trabalhos futuros

Futuros trabalhos podem incluir os seguintes tópicos:
Estender a abordagem de teste automatizado a outros atributos não
funcionais do software, tais como os definidos na Norma ISO/IEC 9126-1
(2001). Outros atributos que compõem a qualidade do software poderiam ser
avaliados de forma automatizada no desenvolvimento dirigido por testes;
Propor uma taxonomia para as ferramentas de teste automatizado de
usabilidade disponíveis. Uma classificação baseada nos contextos técnicos
onde as ferramentas são aplicáveis, que poderia ser baseada no trabalho de
Ivory e Hearst (2001) pode simplificar a realização da atividade de
planejamento;
Analisar o processo de criação de padrões, diretrizes e ferramentas de teste
para novas classes de interfaces, tais como as baseadas em sinais
fisiológicos (Tan, 2010), as baseadas em objetos tangíveis e superfície
interativa (Jordà, 2010), e as baseadas em interface cérebro-computador
(Peck, 2010).
Definir um processo de tratamento de resultados falso-positivo. Um custo
associado à utilização de testes automatizados é, segundo Jeffries e
Desurvire (1992), a necessidade de tratamento de falso-positivos. Um
trabalho que aumente a eficácia deste tratamento pode mitigar este custo;
Avaliar o nível de cobertura dos testes automatizados em relação aos
defeitos de usabilidade. Por meio de experimentos e estudos de caso, podem
ser coletadas medições para indicar a relação entre a quantidade total de
defeitos identificados e a quantidade identificada automaticamente, a
interseção dos conjuntos de defeitos identificados automaticamente e não
automaticamente, a relação entre o volume dos defeitos de diferentes
criticidades dentro de cada conjunto, entre outras;
Explorar a possível integração da abordagem de teste automatizado com
outros trabalhos relacionados à usabilidade, tais como a programação
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orientada a aspectos, de forma a introduzir no próprio software em
desenvolvimento elementos para sua avaliação automatizada. Uma possível
implementação seria a construção de diálogos para automatizar a captura de
informações, como o nível de satisfação do usuário e que poderiam ser
ativados somente durante os testes de usabilidade.
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Apêndice A – Exemplo de situações no planejamento

A.1 Identificação do contexto

A classificação do contexto técnico compreende a identificação do ambiente de
hardware e software, e do domínio do sistema a ser desenvolvido, pois um sistema a
ser desenvolvido e utilizado em ambiente de hardware mainframe, codificado em
linguagem COBOL e operado via TSO – Time Sharing Operation inclui-se em um
contexto técnico diferente de um sistema desenvolvido em estações de trabalho
padrão IBM - PC, codificado em linguagem Java e operado via um navegador não
especificado.
No primeiro caso, sistema para gestão de fundos, o limitado conjunto dos
usuários é totalmente identificado e conhecido em detalhes, de forma a permitir a
criação de personas de forma precisa, simples e rápida. Por exemplo, adultos com
formação superior e que serão treinados para uso do sistema. Esta situação sugere
a utilização de técnicas como a Programmable User Model – PUM (Young et al,
1989 apud Ivory e Hearst, 2001). Além disso, pode já existir na instituição financeira
uma guia de estilo para promover a padronização da IHC dentro da organização, o
que permite a sua utilização em ferramentas do tipo revisão de diretrizes, ainda
conforme a taxonomia de Ivory e Hearst (2001).
No segundo caso, sistema de governo eletrônico, o conjunto dos usuários é
diversificado. A definição de personas exige a aplicação de uma série de técnicas e
ferramentas por especialistas em IHC, além da montagem de uma base de dados
sobre os usuários. Nesta situação, deve ser avaliada pela equipe se o tempo
necessário para a definição das personas é compatível com o ciclo de
desenvolvimento do TDD. Neste caso também deve ser avaliada a possibilidade de
uso de ferramentas de revisão de diretrizes se existir um conjunto de regras
definidas para o domínio do sistema, como por exemplo, o Manual de Usabilidade do
e-poupatempo, publicado pelo Governo do Estado de São Paulo (Filgueiras et al,
2005).
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A.2 Identificação das ferramentas disponíveis

São exemplos de fontes de informação: entre os trabalhos acadêmicos,
pesquisas como The State of the Art in Automating Usability Evaluation of User Interfaces
de Ivory e Hearst (2001), entre as informações da indústria, sites de fornecedores de
ferramentas como os listados na página <http://www.stcsig.org/usability/index.html>,
entre as normas e padrões o Manual de Usabilidade do e-poupatempo disponível
em

<http://www.utic.sp.gov.br/conteudo/regras.html>,

e

a

ferramenta

daSilva

disponível em < www.dasilva.org.br> utilizada para a avaliação de acessibilidade no
contexto de sites na internet.
As ferramentas de automatização de teste de usabilidade em geral são
fortemente dependentes de um contexto de hardware e software. Servem como
exemplo as ferramentas utilizadas na técnica RAD-T (Becker e Berkemeyer, 2002),
que necessitam de um navegador especialmente adaptado, ou a ferramenta USINE
aplicável somente a interfaces do padrão WIMP (Ivory e Hearst, 2001).

A.3 Teste integrado da interface
A usabilidade do software é uma propriedade emergente, ou seja, somente é
observada na reunião dos componentes da interface. Não é possível garantir o nível
adequado de usabilidade de um diálogo apenas testando os componentes de forma
individual.
Por exemplo, considerando-se uma página na internet com o objetivo de
selecionar uma cidade brasileira a partir de seu estado, conforme a figura 23.
Neste caso, os testes funcionais podem validar se o componente que monta a
tabela de estados preenche corretamente a lista com todos os estados brasileiros,
se o componente que monta a tabela de cidades preenche corretamente a lista de
acordo com o estado selecionado, e se o componente do botão “OK” aciona a ação
correta.
Os testes unitários podem validar se existe texto alternativo para o componente
do botão e se as fontes utilizadas em cada componente de lista são legíveis. Porém
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somente um teste integrado com todos os componentes do diálogo pode revelar se
a disposição dos elementos do diálogo corresponde à necessidade de selecionar o
estado antes da cidade, ou, considerando uma das heurísticas de Rosenfeld, se o
usuário é informado de onde está e para onde pode ir.

Figura 23 - Exemplo de diálogo para seleção de cidade.
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

No exemplo da figura 23, mesmo que os componentes funcionem corretamente,
e não apresentem problemas de usabilidade individualmente, a disposição dos
elementos na página, a princípio de uma forma contra-intuitiva, compromete a
usabilidade do diálogo.
Componentes que não fazem parte diretamente da interface, como por exemplo,
uma rotina utilizada para realização de cálculos financeiros, também podem
prejudicar sua usabilidade quando afetam seu comportamento. Uma situação deste
caso ocorre quando uma subrotina termina de forma inesperada ou com um
resultado não tratável e como resultado é apresentada uma mensagem
incompreensível ao usuário e que impede a continuidade da operação do software.
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A.4 Planejamento do teste integrado da interface
O quadro 06 apresenta um exemplo de relacionamento entre componentes de
um sistema com a interface formada por duas páginas, I1 e I2, e o prazo previsto de
conclusão de cada um.

Componente
C1

Prazo para
construção
(dias)
1

Dependência

C2

1

C3

3

C4

2

C5

1

I1

2

C1, C2

I2

2

C1, C5

C3
C2

Quadro 06: Exemplo de relacionamento entre componentes
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

Neste exemplo, as duas páginas têm prazo de construção de 2 dias, no entanto o
teste integrado da página I1 deve aguardar os componentes C1, C2 e C3, num total
de 3 dias, enquanto a página I2 depende dos componentes C1 e C5 e seu teste
integrado pode ser realizado em 2 dias.
O quadro 07 apresenta um exemplo de planejamento do teste integrado,
considerando os prazos do exemplo anterior e a utilização das ferramenta WebSAT
e daSilva para avaliação de diretrizes.
O teste de integração e os testes de regressão continuam sendo realizados pelo
desenvolvedor conforme os conjuntos de componentes são completados ao longo
dos ciclos de iteração do desenvolvimento.
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Interface

Técnica /

Critério

Ferramenta
I1

WebSAT

Prazo para
início (dias)

acessibilidade,

3

uso de formulário,
desempenho,
manutenção,
legibilidade e
navegação.
I2

daSilva

e-gov prioridade 1

2

Quadro 07 - Exemplo de planejamento do teste integrado
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

A.5 Registro de anti-pattern

O registro do resultado das atividades em uma base de conhecimento da
organização permite um progressivo refinamento do conjunto de diretrizes aplicáveis
a cada contexto, de forma a ampliar gradativamente a cobertura dos testes
automatizados. O quadro 08 apresenta um anti-pattern registrado conforme notação
utilizada por Masiero et al. (2008).
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Quadro 08 - Exemplo de registro de anti-pattern
Fonte: Adaptado de Masiero et al. (2008)
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Apêndice B – Exemplo de Artefatos e Ferramentas Do experimento

B.1 Requisitos

Foi apresentado o seguinte conjunto de requisitos aos grupos participantes do
experimento:
1. Construir um conjunto de 5 páginas em HTML denominadas índice, TDD,
usabilidade, problema e método;
2. A página inicial é a página índice, e as páginas TDD, usabilidade, problema
e método devem conter um link para voltar a página índice;
3. Todas as páginas devem ter no cabeçalho o título “IPT – Engenharia da
Computação – Engenharia de Software” e o subtítulo “TDD + Usabilidade”;
4. A página índice deve conter um menu com links para as demais páginas
com os títulos: TDD, Usabilidade, Problema, e Teste automatizado de
usabilidade no desenvolvimento dirigido por testes;
5. A página TDD deve conter o subtítulo “TDD – Test Driven Development”, o
texto descritivo, o diagrama de atividades contido no arquivo tdd.gif, e links
para

as

páginas

http://www.agiledata.org/essays/tdd.html

http://www.testdriven.com/,

respectivamente

com

as

e

identificações:

Introdução ao TDD e Comunidade TDD;
6. A página usabilidade deve conter o subtítulo “Usabilidade”, o texto
descritivo, o diagrama de classes contido no arquivo usabilidade.gif, o texto
do

exemplo

de

usabilidade

http://www.acm.org/sigchi/

e

e

links

para

as

páginas

http://www.usabilityprofessionals.org/,

respectivamente com as identificações: Grupo de interesse e Profissionais
de Usabilidade;
7. A página problema deve conter o subtítulo “Problema”, e o texto contendo
as citações de Lee, Kane e Jokela;
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8. A página método deve conter o subtítulo “Teste automatizado de
usabilidade no desenvolvimento dirigido por testes”, o texto descritivo da
hipótese, o texto descritivo da extensão ao TDD, e o diagrama de atividades
contido no arquivo método.gif;
9. O código HTML ser construído utilizando somente editor de texto e não
ferramentas de criação automática de páginas;
Os

elementos

gráficos

das

páginas,

ou

seja,

os

diagramas,

foram

disponibilizados em arquivos no formato GIF, e os textos em arquivo no formato
DOC.

B.2 Ferramentas

A WebSAT - Web Static Analyzer Tool é um protótipo de ferramenta para
identificação de potenciais problemas de usabilidade no código HTML de páginas
web. Ela pode aplicar tanto seu próprio conjunto de regras definidas pelo NIST,
quanto um conjunto baseado na norma IEEE Std 2001–1999, permitindo avaliar todo
um site, ou somente uma página por vez.
apresentação do WebSAT.

A figura 24 contém a página de
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Figura 24 - Página de apresentação do WebSAT
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

O conjunto de regras disponíveis na WebSAT não compreende todos os
aspectos e todas as heurísticas de usabilidade, porém permite a demonstração da
viabilidade e das limitações de uma ferramenta de teste automatizado. As regras do
NIST são agrupadas em seis categorias: acessibilidade, uso de formulário,
desempenho, manutenção, legibilidade e navegação. A figura 25 apresenta parte da
página de descrição da categoria navegação.
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Figura 25 - Descrição das regras de navegação do WebSAT
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

Além de disponibilizar o uso da ferramenta via internet, o NIST disponibiliza os
componentes da ferramenta também para instalação local. A figura 26 apresenta a
página para acionamento da avaliação, enquanto que a figura 27 contém um
exemplo de resultado obtido.
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Figura 26 - Página de acionamento do WebSAT
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

Figura 27 - Página de resultados da avaliação do WebSAT.
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A daSilva é um avaliador é de código HTML para identificação de potenciais
problemas de acessibilidade de páginas web. Ele pode aplicar tanto as regras
WCAG - Web Content Accessibility Guidelines 1.0 quanto as de acessibilidade do
WCAG e E-GOV. A figura 28 contém a página de apresentação do daSilva.

Figura 28 - Página de apresentação do daSilva
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

As figuras 29 e 30 apresentam respectivamente a página de acionamento do
daSilva e um exemplo dos resultados obtidos.
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Figura 29 - Página de acionamento do daSilva
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

113

Figura 30 - Página de resultados da avaliação do daSilva
Fonte: elaborado pelo autor (2010)
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Além de disponibilizar o uso da ferramenta daSilva na internet, a Acessibilidade
Brasil também disponibiliza para download a ferramenta ASES - Avaliador e
Simulador para a Acessibilidade de Sítios, para instalação local. A figura 31
apresenta um exemplo de tela de uso da função de avaliação de HTML com o
resultado obtido.

Figura 31 - Exemplo de tela do ASES
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

B.3 Páginas construídas
Os dois grupos participantes do experimento concluíram a construção das
páginas conforme os requisitos apresentados, de forma que os dois conjuntos de
páginas tem uma aparência visual similar.
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A figuras 32, 33, 34, 35 e 36 apresentam o conjunto de páginas construído pelo
grupo 1 durante o experimento, contendo respectivamente o menu inicial e as
páginas com informações sobre o TDD, usabilidade, o problema, e a hipótese de
solução.

Figura 32 - Página inicial
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

Figura 33 - Página com informações sobre TDD
Fonte: elaborado pelo autor (2010)
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Figura 34 - Página com informações sobre usabilidade
Fonte: elaborado pelo autor (2010)
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Figura 35 - Página com a apresentação do problema
Fonte: elaborado pelo autor (2010)
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Figura 36 - Página com apresentação do diagrama de atividades proposto
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

