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RESUMO
Devido à recente proliferação dos aplicativos móveis, tornou-se essencial obter uma
melhor compreensão de como as pessoas utilizam seus dispositivos e aplicativos.
No entanto, nem sempre é possível reproduzir o ambiente caótico onde as
interações entre usuários e aplicativos acontecem. Baseado neste fato, o presente
estudo apresenta uma análise das variáveis de interação do usuário (toques,
navegação entre as telas, etc.) com as variáreis de mobilidade (dados de sensores
como GPS), por meio de um experimento realizado com um aplicativo
disponibilizado nas lojas de aplicativos e utilizado por usuários reais, realizando
tarefas em seu dia a dia. Com a análise dos dados coletados, espera-se
compreender o comportamento do usuário durante as interações com os aplicativos
e identificar padrões de uso, que contribuam para novas ideias de projetos de
interfaces.

Palavras-chave: Usabilidade móvel; Variáveis de mobilidade; Variáveis de
comportamento; Experimentos em larga escala.

ABSTRACT
Analysis of user behavior variables in mobility environments
Due to the recent proliferation of mobile applications, it has become essential to
obtain a better understanding of how people use their devices and applications.
However, it is not always possible to reproduce the chaotic environment where the
interactions between users and applications take place. Based on this fact, the
present study presents a mechanism for the collection and connection of variables of
interaction (touches, navigation between screens, etc.) and variables of mobility
(sensor data, such as GPS), by the means of an experiment performed in the
application made available at application stores and used by real users, performing
daily tasks. With the analysis of the data collected it is expected to understand user
behavior during interaction and determine usage patterns associating the variables
of mobility with the variables of interaction that provide new ideas for interface
projects.

Keywords: Mobile usability; Variables of Mobility, Large-scale studies
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1 INTRODUÇÃO
O número de aplicativos móveis e disponíveis aos usuários cresce a cada
dia. Em fevereiro de 2014, as duas principais lojas de aplicativos, a Apple App
Store1 e a GooglePlay,2 ultrapassaram 1 milhão e cem mil aplicativos disponíveis
para download (BIZ, 2014; STATS, 2014). Esses números mostram que existe uma
grande quantidade de aplicativos com os mais variados objetivos, que dão suporte
aos usuários de smartphones. Por meio dos aplicativos, os usuários podem
facilmente alterar o propósito dos seus smartphones (BÖHMER et al., 2011) e com
isso, eles podem tornar-se sistemas de navegação (GPS - Global Positioning
System), cartões de crédito, instrumentos musicais, entre outros. Aliado ao número
de aplicativos disponíveis está a massificação do uso de smartphones. De acordo
com Heggestuen (2014), a cada cinco pessoas no mundo, uma possui um
smartphone. Dado este cenário, obter uma melhor compreensão de como as
pessoas usam seus dispositivos móveis e aplicativos é fundamental para
proporcionar uma melhor experiência de uso.
O tema central da usabilidade é fazer com que as pessoas utilizem qualquer
software de forma fácil para atingir um objetivo em um determinado contexto.
Apesar de a usabilidade ser um fator importante para os dispositivos móveis, muitos
dos aplicativos são difíceis de usar (COURSARIS, 2011). Isso se deve ao fato da
utilização desse tipo de software ser mais dinâmica e sutil do que as previsões que
os projetistas possam fazer, como por exemplo, usuários interagindo com seus
dispositivos nas ruas de uma cidade, onde fatores como ruído, luminosidade,
pessoas ao redor, entre outros, podem influenciar na interação.
Ao longo do ciclo de desenvolvimento um aplicativo deve passar por testes
de usabilidade. Através deles é possível identificar o comportamento do usuário
durante a interação e assim identificar problemas no projeto de interação. Um dos
métodos mais aplicados na realização destes testes é a avaliação por observação
de usuário, que pode ser aplicada em laboratório ou em campo. Nos testes de
laboratório, um dispositivo é fornecido ao usuário que deve executar tarefas
1
2

http://store.apple.com/br
https://play.google.com/store?hl=pt_BR
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predefinidas. Conduzir testes em laboratório permite controlar os fatores que podem
influenciar no uso do aplicativo. A interação do usuário pode ser gravada através de
câmeras de vídeo ou capturas de telas. No entanto, o contexto, fator que representa
uma grande parte da interação móvel, não é considerado. Avaliar a influência de
diversos aparelhos e a diversidade de usuários também representa um desafio em
testes de laboratório. Assim, os resultados de estudos de usabilidade de aplicações
móveis realizados no laboratório podem não representar o uso real do aplicativo
(KAWALEK; STARK; RIEBECK, 2008). Em testes de campo, os fatores de contexto
são levados em consideração, no entanto, os avaliadores não tem controle sobre as
variáveis que influenciam a interação. Capturar a interação nesse tipo de
abordagem também representa uma dificuldade, por exemplo, seguir os usuários
com uma câmera é método intrusivo e pode mudar o comportamento normal de uso.
Outra dificuldade está no número de participantes que geralmente é reduzido.
Dado este cenário, pesquisadores como Henze e Pielot (2013), Patro et al.
(2013) e McMillan (2010), criaram um método para estudos em Interação HumanoComputador (IHC) no qual utilizam as lojas de aplicativos. Nesse método um
aplicativo é desenvolvido como parte do estudo e os dados de interação são
capturados a fim de mensurar o comportamento dos usuários e responder questões
relacionadas a usabilidade. A utilização das lojas de aplicativos permite coletar
dados de milhares de pessoas que utilizam aplicativos em ambientes reais (HENZE;
PIELOT, 2013).
Henze e Pielot (2013) desenvolveram um aplicativo para estudar interação
dos usuários com as telas sensíveis ao toque. No estudo, foram coletados dados
(toques, tamanho e resolução de tela, entre outros) de 91.731 jogadores.
Analisando esses dados foi possível determinar as taxas de erro para diferentes
tamanhos de tela e posições de toque. Com base nisso, foi possível desenvolver
uma função de compensação que reduziu a taxa de erros. Esse tipo de teste
possibilitou descobertas que dificilmente seriam feitas em testes de laboratório,
como a análise de diferentes tamanhos de tela e diferentes modelos de aparelho.
Bohmer (2011) investigou como as pessoas iniciam um aplicativo. Para isso,
criou um componente de software chamado AppSensor. O AppSensor foi projetado
para ser um sensor virtual dentro do smartphone. Ele indica qual aplicativo
específico está sendo usado em um determinado momento, além de prover
17

informações sobre o contexto de utilização. Através da análise dos dados fornecidos
por esse componente foi possível propor uma solução para ajudar as pessoas a
iniciar seus aplicativos móveis mais rapidamente.
Mesmo levando em conta que entender o contexto de uso é um dos fatores
essenciais para criação de uma experiência de uso satisfatória, coletar dados de
interação dos usuários com seus smartphones e associá-los ao contexto no qual as
interações ocorrem é um grande desafio para a área de IHC. Discussões quanto a
abordagem, laboratório ou campo, qual técnica de coleta de dados, e quais
variáveis produzem os melhores resultados são necessárias para determinar uma
melhor experiência de uso.

1.1 Motivação
Analisar o comportamento dos usuários durante a interação com aplicativos
não é uma tarefa trivial, devido ao contexto onde as interações ocorrem. Os testes
de usabilidade em laboratório ou em campo são maneiras de identificar como os
usuários interagem com os aplicativos, no entanto, eles podem não representar o
uso real. Compreender como os usuários interagem com os aplicativos é
fundamental, não só para proporcionar uma melhor experiência de uso, mas
também para direcionar o projeto de um aplicativo. Com a coleta e análise dos
dados em larga escala de forma continua é possível fornecer informações que
ajudam a compreender o comportamento dos usuários e proporcionar visualizações
dos dados que podem ser úteis a todos os membros de uma equipe, desde
desenvolvedores, equipes de marketing, testadores, entre outros.

1.2 Objetivos
O objetivo principal desta pesquisa é analisar as variáveis de comportamento
do usuário em aplicativos e smartphones e associa-las às variáveis de mobilidade
(dados de sensores como GPS, acelerômetro, entre outros). Deseja-se ainda,
investigar quais são as combinações entre variáveis que são relevantes e produzem
os melhores resultados para a determinação do comportamento do usuário.
As variáveis serão coletadas usando um componente de software acoplado a
um aplicativo já existente e disponível aos usuários em lojas de aplicativos,
18

caracterizando este projeto como estudo em larga escala, que considera a
diversidade de usuários, localização e dispositivos em ambientes reais de uso.

1.3 Contribuições
Apesar de existirem muitos estudos que abordam a usabilidade, apenas uma
parcela deles está relacionada ao estudo de usabilidade em aplicativos móveis,
sendo que 47% deles são realizados em laboratório e 21% em campo (
COURSARIS, 2011). Além dos testes de laboratório e campo são aplicados
métodos de inspeção, que representam 32%, os quais não requerem a participação
do usuário.
Este trabalho pretende contribuir com os estudos de IHC para dispositivos
móveis, levando em conta a condição de mobilidade através da análise sistemática
das variáveis que podem ser consideradas para estudos de experiência de uso que
envolvem a presença do usuário. Como resultado espera-se:
•

Catalogar o conjunto de variáveis de mobilidade e comportamento do uso;

•

Compreender a influência do contexto de uso nas interações do usuário com
o aplicativo;

•

Identificar e agrupar perfis de usuários que utilizam os aplicativos;

•

Utilizar as variáveis mobilidade na criação dos perfis de usuários.

1.4 Método de trabalho
A pesquisa desenvolvida neste trabalho tem como base compreender o
comportamento dos usuários de smartphones através da análise de variáveis de
comportamento. Portanto, a fundamentação deste trabalho envolve o levantamento
das pesquisas que abordam as variáveis de interação e variáveis de mobilidade
utilizadas nas pesquisas de IHC relacionadas ao comportamento de usuário, por
meio de uma revisão sistemática dos trabalhos que abrangem essa área, métodos
de experimentos de IHC em larga escala utilizando lojas de aplicativos e técnicas de
modelagem de usuários.
Para a realização deste estudo, identificou-se a necessidade de desenvolver
dois módulos de software, que devem ser construídos levando em conta o modelo
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de arquitetura cliente e servidor. O módulo servidor será constituído de uma
aplicação que receberá os dados coletados no aplicativo. O módulo cliente será
constituído por um componente que deverá ser acoplado ao aplicativo móvel para
realizar a coleta dos dados e envio ao servidor.
O experimento será aplicado em um serviço de chamadas de táxi via celular.
Este serviço é composto por dois aplicativos, sendo um para o cliente, que solicita
um táxi e outro para o motorista, que é informado sobre o chamado e dirige-se até a
localidade do cliente para a realização da corrida. Este aplicativo contém funções
que englobam a utilização de mapas de localização, envio de mensagens
assíncronas e utilização de rede de dados.
Na fase de análise dos dados, será aplicado o algoritmo de segmentação
selecionado. De acordo com pesquisas preliminares optou-se pela utilização do
algoritmo de segmentação K-means devido ao fato deste algoritmo possibilitar a
determinação de agrupamentos de dados baseado no grau de similaridade entre
eles, não sendo necessário informar o número de agrupamentos que se deseja
obter. Com isso, espera-se obter informações sobre quais combinações de variáveis
produzem os melhores resultados para o projeto de interação de acordo com o
comportamento dos usuários em aplicativos móveis.
Os dados coletados durante o estudo bem como as análises realizadas
podem ser encontrados no link http://research.denise.marczal.com/.

1.5 Organização do trabalho
Esta dissertação é composta por 8 seções descritas a seguir:
Seção 1, Introdução do trabalho conduzindo o leitor ao problema para o qual
essa pesquisa deve contribuir.
Seção 2, Modelagem e perfil do usuário, apresenta o conceito e as técnicas
de modelagem de usuário.
Seção 3, Estudos em larga escala, apresenta o conceito e o estado da arte
das pesquisas em larga escala em ambientes mobile.
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Seção 4, Processo de identificação de variáveis, descreve o processo
utilizado para identificar o universo de variáveis, bem como as variáveis
identificadas.
Seção 5, Análise das variáveis, descreve as análise sobre as variáveis de
mobilidade e suas relações.
Seção 6, Experimento, descreve o experimento realizado, pontos observados
e os resultados obtidos.
Seção 7, Resultados, apresenta os resultados alcançados com a pesquisa
realizada.
Seção 8, Conclusões, encerra o trabalho destacando os resultados
alcançados, assim como as principais propostas para continuação da pesquisa.
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2 MODELAGEM E PERFIL DO USUÁRIO
Com o crescimento do uso dos smartphones a diversidade de usuários
aumenta a cada dia. Esses usuários podem ser desde crianças, adultos, pessoas
idosas, com pouca ou nenhuma familiarização com tais dispositivos e com
diferentes objetivos. Essa diversidade torna o desenvolvimento de aplicativos uma
tarefa complexa, sendo necessário conhecer quem são os potenciais usuários, suas
características e seus objetivos.
Desenvolvedores, projetistas e engenheiros de softwares muitas vezes
desenvolvem sistemas sem nunca terem encontrado com os seus usuários. Para
serem capazes de fazê-lo, eles criam suas próprias representações dos usuários,
baseados em seu próprio conhecimento e no conhecimento do domínio do software
(NIELSEN, 2012). Idealmente o estudo dos usuários deve fazer parte de todo o
ciclo de desenvolvimento de software, desde a concepção inicial do projeto,
prototipagem, avaliação de interface até a disponibilização do produto no mercado
onde a experiência do usuário deve ser avaliada constantemente para se propor
melhorias. Porém isso nem sempre acontece devido a restrições de custos, tempo
e mesmo por falta de conhecimento dos profissionais na adoção de práticas que
visam entender o usuário e seu comportamento ao utilizar um sistema de software.
Uma maneira de desenvolver sistemas com foco em seus usuários é através de
modelagem de usuário. Os modelos de usuários são representações que incluem
necessidades, preferências, características físicas, cognitivas e comportamentais de
um usuário. Tais características são representadas por variáveis (BENYON;
MURRAY, 1993). Ao certificar-se de quem são seus usuários é possível eliminar
mal entendidos e reduzir custos (ABRAS; MALONEY-KRICHMAR, 2004).
O conceito de modelagem de usuário pode ser encontrado na literatura de
interfaces adaptativas e no projeto de interação. Em interfaces adaptativas, o
modelo de usuário é a representação das características dos usuários que
interagem com o sistema. O conhecimento sobre o usuário pode ser inferido através
da interação entre usuário sistema, por meio de testes ou atribuindo os usuários a
categorias pré-definidas (BENYON; MURRAY, 1993). O modelo de usuários no
projeto de interação representa o comportamento de grupos de usuários do sistema,
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suas motivações, como eles pensam, o que eles querem realizar e por quê. Tais
informações podem ser obtidas através de entrevistas, observação, estudos de
campo, estudos etnográficos, análise da concorrência, entre outros.
Algumas técnicas utilizadas em IHC para construção de modelos de usuários
foram apresentadas por Aquino e Filgueiras (2005), são:
Extreme Character: nesse modelo são considerados usuários fictícios com
características exageradas, como um jovem de 20 anos, um idoso com problemas
de visão e um traficante de drogas. Ao considerar usuários com características tão
distintas, espera-se expor emoções e traços de caráter que permanecem
escondidos em cenários de personagens supostamente reais, porque tais emoções
ou atitudes podem ser incorretas ou embaraçosas (DJAJADININGRAT; GAVER;
FRES, 2000).
Personas: é uma técnica que utiliza dados de usuários reais para mapear as
classes de usuários mais importantes do sistema, bem como seus objetivos e
necessidades. Cada persona representa uma classe específica dos usuários do
sistema (COOPER; OTHERS, 1999).
Perfis de usuários: geralmente são compostos por um nome, uma imagem e
uma breve descrição, em sua maioria demográfica, juntamente com um curto
parágrafo com informações que descrevem a profissão do usuário, quantos filhos
tem e onde vive, entre outros (COOPER; OTHERS, 1999).
Papéis de usuários: representa o conjunto de tarefas e necessidades de
informações relacionadas com classes distintas de usuários. Um usuário pode
assumir vários papeis diferentes, como por exemplo, um usuário de serviço
eletrônico do governo pode assumir o papel de contribuinte, ou seja, um cidadão
que paga seus impostos. Em outro momento o mesmo cidadão assume o papel de
mutuário, ou seja, um cidadão que participa de algum programa para aquisição da
casa própria (CIRELLI; AQUINO; FILGUEIRAS, 2010).
Segmentos de usuários: são definidos por uma descrição sucinta do
relacionamento do usuário com o sistema, pelas necessidades que deverão ser
atendidas para cada grupo de usuários e pelas características de cada grupo.
Segmentos de marketing representam os grupos de usuários com base em dados
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demográficos, canais de distribuição e comportamento de compra (COOPER;
OTHERS, 1999).

2.1 Personas
Para tentar minimizar a percepção individual e automática dos usuários, Alan
Cooper desenvolveu a técnica de persona. Através dessa técnica é possível criar
uma representação de um grupo de usuários, de suas características, objetivos e
preferências. Não são pessoas reais, mas são baseadas no comportamento e
motivações de pessoas reais, que são observados durante a fase de pesquisa e
formalizadas durante a fase de modelagem (COOPER; OTHERS, 1999).
O uso de personas traz vários benefícios ao projeto e desenvolvimento de
software, como por exemplo, auxiliam a priorizar o público alvo e os requisitos do
produto, além de determinar se os problemas certos estão sendo resolvidos,
facilitam a comunicação entre os membros do time, entre outros (NIELSEN;
HANSEN, 2014).
Existem várias maneiras de criar personas. Na literatura é possível encontrar
4 perspectivas diferentes. O processo sugerido por Copper et al. (2014), a
construção de personas baseado em cenários narrativos (NIELSEN, 2012),
personas de acordo com um ciclo de vida e a criação de personas fictícias. Em
Copper et al. (2014), as personas são derivadas através da observação e
identificação de padrões durante entrevistas com usuários em potencial, com o
objetivo de representar a diversidade de motivações, comportamentos, atitudes,
aptidões, modelos mentais, fluxos de trabalho, ambientes e frustrações observadas
com produtos ou sistemas atuais.
Na construção de personas baseada em cenários narrativos de Nielsen
(2012), existem 4 passos principais: coleta de dados, descrição das personas,
cenários para análise de problemas e ideia de desenvolvimento, aceitação e
envolvimento do time do projeto. Considera-se que os dados podem ser originados
de: entrevistas, observações, informações armazenadas, questionários, relatórios,
explorações culturais, entre outros. O processo de construção de personas de
acordo com um ciclo de vida é baseado nas etapas da vida de uma pessoa, e é
composto pelas fases de planejamento familiar, concepção e gestação, aniversário
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e maturação, maturidade e realização na vida e aposentadoria. O processo de
criação de personas fictícias não é baseado na identificação de dados sobre os
usuários, mas cria personas baseada na intuição e na suposição dos designers
(NIELSEN, 2012).
Cirelli, Aquino, Filgueiras (2010), utilizaram a técnica de personas para
caracterizar o mercado de celulares no Brasil com objetivo de apoiar o projeto de
interação para sites web celulares. Durante a pesquisa, foi possível identificar 6
personas celulares: Play music, Smartphone touch, Pop basic, Smartphone mail,
Pop music e Ghost phone. Cirelli, Aquino, Filgueiras (2010) definem uma persona
celular como um conjunto de variáveis compartilhadas por uma quantidade de
dispositivos, sendo uma analogia da representação de persona aplicada ao contexto
web móvel.
Em sua pesquisa Aquino e Filgueiras (2005), sugerem a técnica de personas
como mecanismo para modelagem de usuário. Masiero, Tonidandel e Aquino
(2013), por sua vez sugerem a utilização de algoritmos de agrupamento para
geração automática de representação de usuários. Foi utilizado o algoritmo Q-sim
para criação automática de personas, o qual recebe como parâmetro o grau de
similaridade desejado entre os grupos. A partir deste parâmetro, os elementos são
agrupados mantendo um grau mínimo de similaridade. Dessa forma é possível
conhecer o número de grupos existentes para determinado grau de similaridade.
Esta pesquisa visa utilizar a técnica de persona para documentar, organizar e
comunicar conhecimento sobre os usuários, adquirido através da coleta de
variáveis, contexto e dispositivo. Variáveis como, frequência, horário e local de uso,
aplicativos instalados, tipo de conexão de dados, característica do dispositivo, entre
outras, que oferecem elementos para criação de personas.
Neste trabalho, considera-se apenas o processo de concepção de personas,
com o objetivo de documentar os padrões de comportamento do usuário. Desta
maneira somente as fases de coleta das variáveis de comportamento e modelagem
são consideradas para a concepção de personas.
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3 ESTUDOS EM LARGA ESCALA
O tema central da usabilidade é fazer com que as pessoas usem um
determinado software ou dispositivo com relativa facilidade, a fim de atingir um
objetivo específico dentro de um determinado contexto de uso (COURSARIS; KIM,
2006). Os testes de usabilidade também são um meio para se compreender o
comportamento dos usuários durante o uso dos aplicativos. A avaliação de
usabilidade em aplicativos móveis é um tema bastante discutido na área de IHC.
Uma das principais preocupações é a escolha de métodos e medidas para extrair os
dados de usabilidade. Os métodos tradicionais de avaliação, como por exemplo
testes de observação de usuário em laboratório, não se aplicam de forma eficiente
para os aplicativos móveis, pois foram projetados para computadores desktops que
sofrem pouca interferência do ambiente externo (KRONBAUER; SANTOS, 2011).
Inerente à sua natureza, os smartphones podem ser usados em várias situações do
dia a dia, como durante a prática de exercícios, no caminho para o trabalho, durante
o trabalho, no trânsito, entre outras (BÖHMER et al., 2011).
Na literatura, é possível encontrar duas abordagens principais para estudos
do comportamento do usuário em aplicativos móveis: experimentos em laboratório e
estudos de campo. Experimentos de laboratório são realizados em ambientes
controlados,

onde

os

participantes

realizam

tarefas

predefinidas.

Estes

experimentos envolvem a observação do desempenho dos participantes ao
executar essas tarefas e a usabilidade é avaliada durante essa interação. Nestes
casos, o controle do ambiente garante que somente fatores relacionados ao
experimento afetam a interação do participante com o aplicativo. No entanto, a
utilização dos smartphones e aplicativos acontece em ambientes caóticos e sob
influência de muitos fatores externos, como o ruído ao fundo, conversas, carros,
pessoas, entre outros. Simular esse tipo de ambiente em laboratório é um grande
desafio.
Estudos de campo envolvem observação e entrevistas e caracterizam-se
pela observação do usuário interagindo com o aplicativo no contexto real de uso. A
usabilidade é medida com base na execução de tarefas em um ambiente real. Ao
observar os usuários em seu próprio ambiente é possível capturar informações que
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afetam o uso do produto, incluindo interrupções e distrações. Trata-se de uma
investigação da realidade dos usuários e não de suposições (BARBOSA; DA SILVA,
2010). Estudos de campo apresentam benefícios para o entendimento da interação
do usuário com o sistema e como fatores externos afetam essa interação, no
entanto, em seu estudo, McMillan et al. (2010) aponta algumas deficiências desse
tipo de experimento:
•

Os participantes tem que lidar com dispositivos que não são familiares a eles
e um período de adaptação é necessário;

•

Levar consigo dispositivos de teste pode afetar a percepção do sistema por
parte dos participantes;

•

Os participantes podem simplesmente não levar o dispositivo de teste ou não
usar tanto quanto o experimento exige;

•

O recrutamento de usuários geralmente é feito localmente o que não fornece
uma amostra heterogênea e não viabiliza o estudo de diferenças culturais;

•

Geralmente são realizados com uma quantidade pequena de usuários.
Para suprir esses problemas, MCMillan et al. (2010) sugerem estudos em

larga escala com aplicativos disponíveis nas lojas de aplicativos e participantes
utilizando os dispositivos que já possuem e utilizam diariamente, ao invés de
utilizarem dispositivos fornecidos durante o estudo. Esse tipo de abordagem
também viabiliza uma amostra de usuários mais diversificada. Com o surgimento
das lojas de aplicativos em 2008, os pesquisadores visualizaram uma nova maneira
de atingir uma grande quantidade de participantes durante seus experimentos.
Nessa abordagem, aplicativos são desenvolvidos e publicados com objetivo de
mensurar o comportamento dos usuários e responder questões relacionadas ao
estudo.
A utilização das lojas permite coletar dados de milhares de pessoas que
utilizam aplicativos viabilizando assim o estudo de diversos perfis de usuários.
Abranger diversos perfis de usuários é um problema frequente nas atividades de
projeto de software. Consequentemente, o usuário encontra dificuldades ao utilizar
interfaces que não foram projetadas para o seu perfil. Por meio de estudos em larga
escala é possível minimizar esse problema, sendo que uma quantidade maior de
perfis de usuários pode ser analisada.
27

Bohmer et al., (2011) realizaram um estudo em larga escala que investigou
questões como:
•

Quanto tempo dura cada interação do usuário com seus smartphones e
aplicativos?

•

Esse tempo varia de acordo com a categoria do aplicativo (entretenimento,
saúde, negócios, entre outros)?

•

Se sim, em qual categoria de aplicativo o usuário passa mais tempo?

•

Como dados de contexto (localização e horário do dia) afetam as escolhas de
aplicativos?
Para responder essas questões os autores criaram uma ferramenta de coleta

chamada AppSensor. Essa ferramenta foi desenvolvida para prover informações
sobre o contexto em que cada amostra de dados é coletada, com a intenção de ser
um sensor adicional para o dispositivo. Ela funciona em torno dos eventos de
instalação, atualização, desinstalação, utilização e não utilização dos aplicativos. A
ferramenta é implementada como um Background Service da plataforma Android e
coleta a categoria do aplicativo e dados do contexto (localização, data local e
aplicativo usado anteriormente). Uma vez que o aplicativo foi inicializado, os dados
são coletados a cada 500ms. Para esse estudo, a ferramenta foi instalada como
parte do aplicativo Appazzar (BÖHMER; PRINZ; BAUER, 2010), que foi
disponibilizado na loja de aplicativos do Android. O estudo possibilitou trabalhar em
ambientes reais de uso, com usuários de diferentes regiões geográficas e por um
longo período de tempo (163 dias). Com essa ferramenta foi possível identificar:
•

Período do dia em que os usuários mais utilizam seus aplicativos;

•

Quais categorias de aplicativos são utilizadas em cada período;

•

Quais aplicativos são utilizados em sequência (cadeia de utilização);

•

Quais aplicativos são utilizados em determinados locais.
Apesar de ter apresentado sucesso na sua abordagem a ferramenta não

considerou os aspectos relacionados à interação do usuário, por exemplo, por quais
telas o usuário navegou, quais eventos de telas foram acionados (entradas de
dados, toques, etc) e quais dificuldades o usuário enfrentou. Também não foram
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considerados dados sobre as características dos dispositivos utilizados e sua
influência sobre o tempo de utilização dos aplicativos em seu ambiente natural de
uso (HENZE; PIELOT, 2013).
Com intuito de entender os padrões de uso em nível de aplicação e o impacto
de fatores relacionados ao dispositivo na utilização do aplicativo, Patro et al. (2013)
desenvolveram um componente de software chamado Insight, disponível para a
plataforma Android e iOS. O componente captura quatro tipos de variáveis: tempo
de sessão, desempenho de rede (wifi,3G), localização e consumo dos recursos do
dispositivo (CPU, memória e nível de bateria). Este componente foi utilizado em
duas aplicações, o jogo Parallel Kingdon3 e em uma ferramenta que auxilia
estudantes a organizar seus estudos, o StudyBlue,4 disponibilizadas através das
lojas de aplicativos GooglePlay e AppStore. Para o aplicativo Parallel Kingdon
goram coletados dados de 1 milhão usuários distribuídos em 120 países e para o
StudyBlue foram 160 mil usuários em 25 países. Com a coleta dessas informações
foi possível observar em que horário os aplicativos sofrem picos de uso. No caso do
StudyBlue, a época do ano interferiu no uso, diminuindo consideravelmente durante
o verão. O lançamento de novas versões e funcionalidades também tiveram impacto
na utilização de ambos os aplicativos, aumentando o uso durante tais eventos.
Fatores relacionados com a usabilidade, como tamanho de tela e presença de
teclado físico, foram analisadas em diferentes plataformas. Durações de sessões de
uso e intervalos entre elas também foram alvo do estudo e permitiram realizar
melhorias de usabilidades no aplicativo Parallel Kingdon, como por exemplo,
melhorias na inicialização do aplicativo através da implementação de cache do
estado do aplicativo, evitando assim que todo o jogo fosse carregado novamente em
cada nova sessão de uso. A análise da rede de dados durante o uso do aplicativo
mostrou que uma comunicação de rede ruim com alta latência leva a uma
experiência do usuário ineficiente e ocasiona a diminuição do tempo de uso do
aplicativo.
Henze e Pielot (2013), desenvolveram um aplicativo para estudar interação
dos usuários com as telas sensíveis ao toque. No estudo, foram coletados dados de
91.731 jogadores. Analisando o toque dos usuários durante o jogo foi possível
3
4

www.parallelkingdom.com
www.studyblue.com/study-tools

29

determinar as taxas de erro para diferentes tamanhos de tela e as posições de
toque. Com base nisso foi possível desenvolver uma função de compensação que
reduziu a taxa de erros. Através dos testes em larga escala foi possível fazer a
análise com diferentes tamanhos de telas e diferentes modelos de aparelhos. Assim
como BÖHMER et al., (2011), o estudo de PATRO et al. (2013a) foi um estudo em
larga escala e de longa duração, coletando dados do jogo Parallel Kingdon por um
período de três anos e do aplicativo StudyBlue por um ano. O estudo procurou
mostrar o impacto de fatores, tais como as capacidades do dispositivo e
desempenho da rede sobre o uso do aplicativo e como afetam a experiência do
usuário. A análise desses fatores possibilitou realizar melhorias nos aplicativos e
permitiu melhorar a experiência de uso. O estudo deu prioridade à performance de
rede e ao uso dos recursos do aplicativo, e não considerou a interação do usuário
com o aplicativo.
Um dos principais desafios encontrados ao executar testes em larga escala
em ambientes reais é a comunicação com os usuários e a coleta de dados
qualitativos. Com o objetivo de melhorar o projeto do jogo chamado Yoshi,
(MCMILLAN et al., 2010) os dados foram obtidos através de duas ferramentas:
implementação de mecanismos de comunicação dentro do aplicativo e comunicação
através de redes sociais. Para estimular os participantes a responderem as
questões da pesquisa, os autores utilizaram um sistema de recompensa. Ao
responderem questões, fornecer feedback e realizaram tarefas definidas pelos
pesquisadores, os participantes recebiam códigos que lhes concediam vantagens
dentro do jogo. A ideia era obter informações sobre o projeto baseado em uma
grande quantidade de feedbacks de seus próprios usuários.

3.1 Ética
Pesquisas que envolvem a participação de pessoas devem se preocupar com
questões éticas, a fim de proteger os seus participantes. A ACM e a IEEE possuem
códigos de ética que orientam os profissionais da área da computação. Tais
instituições colocam como deveres morais evitar causar danos ou consequências
negativas e respeitar a privacidade dos usuários de sistemas. Em se tratando de
pesquisas na área de IHC que envolvem a participação de pessoas, é
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responsabilidade dos pesquisadores manter o bem estar físico e psicológico dos
participantes (BARBOSA; DA SILVA, 2010).
Nas pesquisas em larga escala é possível realizar estudos remotos,
coletando dados dos usuários, que podem revelar suas localizações, hábitos e
rotinas. Este tipo de pesquisa apresenta novas questões éticas que devem ser
discutidas

pela

comunidade

(PUNCHOOJIT;

HONGWARITTORRN,

2014).

Chalmers et al. (2011) destacam o consentimento e controle dos dados como áreas
que apresentam desafios quando se trata de pesquisas em larga escala que
coletam dados de usuários. A participação de um indivíduo em uma pesquisa
envolve o consentimento livre e esclarecido. No entanto, o procedimento de
apresentar os termos de consentimento e solicitar a confirmação do usuário não
garante que o mesmo leu e entendeu o consentimento. Em relação ao controle dos
dados, é fundamental garantir a não identificação dos participantes, devido a
quantidade e a natureza dos dados coletados, como por exemplo, localização do
GPS, padrões de acesso página da web, contas das redes sociais, entre outros
podem ser usados para identificar os usuários. Questões que dizem respeito a como
esses dados serão armazenados e mantidos seguros e a garantia de que os dados
serão removidos quando o participante não desejar fazer parte do estudo também
devem ser levadas em consideração.·.
MacMillan et al. (2013) propuseram um conjunto de diretrizes para estudos
remotos realizados em plataformas móveis. Neste estudo foram destacados dois
pontos chaves pelos autores: o anonimato e o que o participante espera/entende
que será coletado dado ao tipo do aplicativo usado. O primeiro ponto chave diz
respeito ao nível de anonimato proporcionado ao usuário pela coleta de dados.
Dados como nível de bateria, toques na tela, sinal de rede entre outros, não revelam
a identidade do usuário. No entanto, dados como lista de contato, número de
telefone, endereço de e-mail, entre outros podem por em risco a identidade e a
anonimidade do usuário. O segundo ponto refere-se ao grau em que o software
corresponde às expectativas de um usuário em relação ao tipo de dado que esta
sendo acessado, por exemplo, em uma aplicação que faz uso de mapas, espera-se
que a localização do usuário seja consultada. Já em uma aplicação como uma
calculadora, esse tipo de comportamento não é esperado. Com base na subdivisão
dos pontos em dois níveis, os autores criaram uma classificação de quatro
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categorias, como mostra a Figura 1, de requisitos éticos para pesquisas em
plataformas móveis, são elas:
Dados anônimos, coleta esperada (AE - Anonymous data, Expected
collection): coleta dados que o usuário espera que sejam públicos durante o uso,
dado a natureza do aplicativo, e não expõem nenhum dado que possa identificar o
usuário.
Dados anônimos, coleta inesperada (AU - Anonymous data, Unexpected
collection): não coletam dados que possam expor a identidade do usuário, porém
grava dados que o usuário não esperaria que fossem gravados;
Dados identificáveis, coleta esperada (IE - Identifiable data, Expected data
collection): pesquisadores coletam dados que podem revelar a identidade do
usuário. Normalmente esses dados são necessários para algumas funcionalidades
da aplicação, como por exemplo, o acesso as contas das redes sociais e a
localização do usuário.
Dados identificáveis, coleta inesperada (IU - Identifiable data, Unexpected
collection) : é a categoria que oferece maior risco, pois coleta dados que identificam
o usuário e de uma maneira que o usuário não fica ciente do que está sendo
coletado.
Figura 1 Dimensões de responsabilidades ética

Fonte: (MCMILLAN; MORRISON; CHALMERS, 2013)
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Por meio dos quadrantes apresentados na Figura 1, os autores pretendem
ajudar os pesquisadores a determinar responsabilidades éticas em suas pesquisas.
Para cada quadrante, os autores propõem um conjunto de diretrizes. Para
pesquisas que se enquadram no quadrante IE, os autores sugerem que seja
possível aos usuários revisar seus dados e que seja possível eliminar qualquer um
deles, bem como prover uma explicação sobre a pesquisa que esta sendo realizada.
No caso de pesquisas que coletam dados que o usuário não espera, a categoria
AU, é recomendado que sejam apresentados alertas aos usuários em cada um dos
fluxos em que dados inesperados são coletados. No quadrante UI estão os
aplicativos com maiores problemas éticos. Os autores recomendam que os
procedimentos dos quadrantes IE e AU sejam aplicados em conjunto.
Para a presente pesquisa, foram usados dois aplicativos e ambos seguem os
mesmos preceitos éticos. Em relação ao consentimento do usuário foram
considerados dois momentos em que é solicitada a permissão do usuário. O
primeiro é quando o usuário faz o download e informa todos os recursos do
dispositivo que serão usados, esse é um processo padrão de download de qualquer
aplicativo Android. O sistema operacional Android tem como regra, não permitir que
nenhum

aplicativo

execute

quaisquer

operações

que

podem

impactar

negativamente outros aplicativos, o sistema operacional ou o usuário. Isso inclui a
leitura ou gravação de dados privados do usuário (como contatos ou e-mails), ler ou
gravar arquivos de outro aplicativo, ter acesso à rede de dados, manter o dispositivo
acordado, entre outros. Para que o aplicativo possa acessar esses recursos é
necessário que o desenvolvedor declare as permissões que necessita, e o sistema
Android solicita o consentimento do usuário (DOCUMENTATION, 2016). O segundo
momento é a aceitação dos termos de uso do aplicativo, o qual possui uma sessão
que declara que o aplicativo tem a "capacidade tecnológica de recolher outras
informações técnicas, como o endereço de protocolo de Internet do usuário, o
sistema operacional entre outros". Por meio do aceite do usuário, nos pontos citados
acima, considera-se que usuário permitiu que alguns dados sejam coletados.
Ressalta-se que nenhum dado pessoal ou que possa identificar o usuário foi
coletado ou usado na pesquisa.
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Considerando o quadrante proposto por MacMillan et al. (2013), cada variável
coletada durante a pesquisa foi analisada. De 54 variáveis coletadas 34 pertencem
a categoria AE e 20 pertencem a categoria AU. Com base nessa análise, pode se
considerar que o os dados coletados durante a pesquisa não oferecem riscos aos
usuários, como ilustra a Figura 2. Na figura, os dados coletados são representados
pelo retângulo em cinza. Como a maioria dos dados coletados se enquadra na
categoria AE todo o quadrante que foi pintado de cinza. Como alguns dos dados se
enquadram na categoria AU, o quadrante foi parcialmente pintado de cinza. Por
meio da linha vermelha, que representa risco, pode-se observar que os dados
coletados durante a pesquisa não oferecem riscos que podem causar danos aos
usuários. Porém, para garantir uma maior autonomia para o usuário, outras práticas
poderiam ser adotadas, como por exemplo:
•

Um item no menu, que possa ser acessado pelo usuário a qualquer
momento, contendo os termos de consentimento;

•

Um mecanismo que permita ao usuário desistir de participar do experimento;

•

Um item que contenha a visão dos dados que estão sendo coletados;

•

Um mecanismo que permita ao usuário escolher quais tipos de dados ele
gostaria de enviar a qualquer momento;

•

Envio de notificações que incentive o usuário a participar do experimento;

•

Mecanismos de recompensa aos usuários participantes.
Figura 2 Categorização da pesquisa

Fonte: Adaptado de (MCMILLAN; MORRISON; CHALMERS, 2013)
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4 PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS
Projetar um experimento de IHC, dentro de uma perspectiva quantitativa, é o
processo de reunir todos os componentes necessários para validar uma hipótese.
Abrange a escolha e definição de variáveis a utilizar, tarefas a avaliar, identificar o
número de participantes necessários, forma de selecionar, entre outros. Dentre
esses passos, a definição das variáveis que serão parte do experimento é o que
ajudará a dar o direcionamento de todo trabalho (MACKENZIE, 2012).
Na revisão dos trabalhos realizados na área de coleta de dados, foi possível
identificar algumas das variáveis que são consideradas durante os estudos do
comportamento do usuário. Essas variáveis podem ser classificadas em variáveis
de interação, de contexto e de dispositivo.

4.1 Revisão sistemática das variáveis de comportamento do usuário
A revisão sistemática é um meio de avaliação e interpretação de todas as
pesquisas disponíveis, que são relevantes para uma questão de pesquisa, tópico de
uma área ou fenômeno (GROUP, 2007). Por meio dela é possível realizar a
avaliação e seleção de estudos de um determinado assunto de uma forma
imparcial, rigorosa e auditável. A revisão sistemática é constituída pelas fases de
planejamento, execução, realização e relatório. Na fase de planejamento, é definida
a necessidade da revisão, a questão de pesquisa e o protocolo de busca. Na
execução, os estudos primários são selecionados e um critério de qualidade para
sua inclusão é definido. Na fase de relatório, os mecanismos de disseminação são
especificados e o relatório da revisão é publicado.
Para o presente estudo foi realizada uma revisão sistemática, com objetivo
de identificar quais são as variáveis já exploradas por estudos relacionados e a
compreensão do uso de aplicativos móveis em ambientes reais de uso. A revisão foi
guiada pela seguinte questão de pesquisa: "Quais são as variáveis consideradas
pelos pesquisadores, para estudar a interação entre os usuários e smartphones em
ambientes reais de uso?"
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As fontes utilizadas para realização da pesquisa, foram a IEEExplore,5 ACM
Digital Library6 , e Elsevier.7 Também foi incluída a Human-Computer Interaction
Resources8 que abrange publicações das principais conferências que tratam da
interação humano computador, como por exemplo CHI (Conference on Human
Factors in Computing Systems), IHCI (International Conference on HumanComputer Interaction), MobileHCI (Human-Computer Interaction with Mobile Devices
and Services) e UBICOMP (ACM International Joint Conference on Pervasive and
Ubiquitous Computing). As palavras chave utilizadas para pesquisa dos artigos
abrangem:
•

Avaliação remota de usabilidade: Remote Evaluation e Remote Usability
Testing;

•

Avaliação de usabilidade automática: Automatic usability Evaluation;

•

Captura de dados: Mobile Logging;

•

Teste de Aplicações Móveis: Testing mobile applications.
O período pesquisado foi de 6 anos, com estudos publicados entre os anos

2009 e 2014. Cada estudo encontrado foi avaliado conforme o seguinte critério de
inclusão:
•

Estudos que tratem do comportamento dos usuários de aplicativos móveis
nativos e smartphones;

•

O estudo deve descrever as variáveis por ele consideradas.

Os seguintes tipos de estudos foram excluídos:
•

Levantamentos bibliográficos informais (sem perguntas de investigação
definidas, nenhum processo de pesquisa, extração de dados ou dados de
processo de análise não definido);

5
6
7
8

•

Estudos que não levam em conta dispositivos móveis;

•

Estudos que tratem da avaliação de sites mobile;

•

Artigos derivados de um estudo previamente selecionado.

http://ieeexplore.ieee.org
http://dl.acm.org
http://www.journals.elsevier.com
http://www.hcibib.org/
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4.2 Estratégia para extração dos dados
Os dados extraídos dos artigos foram obtidos com bases na questão de
pesquisa e podem ser decompostos em:
•

Quais foram as variáveis consideradas no estudo?

•

Como essas variáveis foram capturadas?

•

Qual é plataforma (iOS, Android,etc) considerada pelo estudo?

•

Qual é o tipo da variável interação, contexto ou dispositivo?

•

Como foi feita a análise destes dados?

4.3 Resultados
A revisão foi realizada entre os dias 25 de novembro e dia 3 de dezembro de
2014. Utilizando as palavras chave citadas acima, identificou-se um total de 1225
artigos em potencial, dos quais 34 foram selecionados, excluindo todos os estudos
que não levem em conta dispositivos móveis ou que tratem exclusivamente de web
sites mobile. Sendo assim somente estudos que abordam a captura de dados do
usuário em aplicativos móveis foram considerados. O processo de escolha baseouse na leitura do abstract e introdução dos artigos potencias a fim de observar os
pontos citados acima.
Os dados coletados contém diferentes tipos de informações sobre o usuário,
GENÇER et al. (2013), classifica essas informações em três tipos:
•

Informações estáticas do usuário: dados relacionados ao dispositivo e
sistema operacional utilizados pelo usuário durante o estudo;

•

Informações de ação do usuário: ações que o usuário faz no aplicativo
durante o uso, como por exemplo cliques em botões, colocar o aplicativo em
primeiro plano e segundo plano, entre outras.

•

Informação dinâmica do usuário: abrange a informação sobre o dispositivo,
que pode ser alterada de acordo com o ambiente, como por exemplo nível de
bateria, luminosidade, estado da rede, entre outras.

Tendo em vista que compreender o tipos de informações coletadas é um ponto
importante para se decidir o que coletar e como conduzir as análises dos dados, o
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presente estudo classificou os dados coletados, usando como base a proposta de
GENÇER et al. (2013), em: variáveis de interação, variáveis de contexto e variáveis
de dispositivo. O contexto é um fator importante nas interações, a proposta de
GENÇER et al. (2013), não evidencia as informações de contexto portanto optou-se
por criar uma categoria que contemple os dados que auxiliem à identificação do
contexto onde as interações acontecem. As variáveis foram categorizadas seguindo
as seguintes definições:
•

Variáveis de interação: são aquelas que permitem determinar o
comportamento do usuário quando interage com o aplicativo, como por
exemplo, navegação entre telas, toques entre outras.

•

Variáveis de contexto: são aquelas que ajudam a determinar o
ambiente físico, social, temporal e técnico em que a interação ocorreu
(ROTO et al., 2011), (JUMISKO-PYYKKÖ; VAINIO; 2012), como
mostra a Figura 3, como geolocalização e dados provenientes dos
sensores dos dispositivos.

•

Variáveis de dispositivos: dizem respeito as características dos
dispositivos usados pelos usuários durante a interação, como tamanho
de tela, marca, modelo entre outros.
Figura 3 Contexto de uso para IHC em dispositivos móveis

Fonte: Adaptado de (JUMISKO-PYYKKÖ; VAINIO; 2012)

Como resultado da revisão sistemática, foram identificadas 94 variáveis
consideradas em estudos de comportamento do usuário em aplicativos móveis.
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Dentre as variáveis 58 (61%) foram classificadas como variáveis de contexto, 29 de
interação (31%) e 7 (8%) de dispositivo.
As variáveis de dispositivo são descritas na Tabela 1, as de interação na
Tabela 2 e as de contexto na Tabela 3. O método de análise das variáveis mais
utilizadas pelos artigos selecionados é a análise estatística. Apenas 3 artigos
usaram outro método. Gençer et al. (2013) utilizaram algoritmos de aprendizado de
máquina para entender o comportamento de utilização do aplicativo e prever
quando o usuário o utilizará novamente. Srinivasan et al., (2014) aplicaram o
algoritmo Apriori para encontrar padrões de comportamento de ligações, lugares
visitados e prever o próximo aplicativo ou contato invocado. LEE et al., (2012)
utilizou redes bayesianas para categorizar as emoções dos usuários de acordo com
o padrão de digitação. Os trabalhos de Balagtas-Ferandez e Hussmann (2009) e
Zeni, Zaihrayeu e Giunchiglia (2014), não descrevem o método de análise de
variáveis utilizado.
Tabela 1 Variáveis de dispositivo
Variável
1

Fabricante
do dispositivo

Descrição
Fabricante do dispositivo.

Artigo
(MOCKLER, 2014)
(PATRO et al., 2013)
(GENÇER et al., 2013)

2

Modelo do
dispositivo

Indica qual é o modelo e marca do
dispositivo com o qual o usuário esta
interagindo.

(BÖHMER;

BAUER;

KRÜGER, 2011)
(LEVY et al., 2010)
(BÖHMER; KRÜGER,
2013)

3

Nome do
dispositivo

Nome do dispositivo em que a interação
ocorre.

4

Plataforma

Sistema operacional do dispositivo.

39

(GENÇER et al., 2013)
(LEVY et al., 2010)
(PATRO et al., 2013)
(LEVY et al., 2010)

(KRONBAUER; SANTOS;
VIEIRA, 2012)
5

Resolução
da tela

Resolução da tela e resolução da tela em
pixel.

(GENÇER et al., 2013)
(BÖHMER;

BAUER;

KRÜGER, 2011)
(BÖHMER; KRÜGER,
2013)

6

Tamanho da
tela

Tamanho da tela e tamanho físico real,
medida diagonal da tela.

(KRONBAUER; SANTOS;
VIEIRA, 2012)
(GENÇER et al., 2013)

7

Versão do
Sistema
operacional

Versão do Sistema operacional instalado.

(BÖHMER;

BAUER;

KRÜGER, 2011)

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 2 Variáveis de interação
Variável

Descrição

Artigo
(KRONBAUER; SANTOS;

1

Ação
realizada

VIEIRA, 2012)
Quantifica o número de ações realizadas
pelo usuário.

(PORAT;

SCHCLAR;

SHAPIRA, 2013)

2

Aplicação
finalizada

3

Coordenada
do toque

4

Coordenada
do alvo

Evento de finalização do aplicativo.

(LETTNER; HOLZMANN,
2012)

Obtém a posição x,y do local onde o
toque aconteceu.

(MOCKLER, 2014)

Obtém a posição x,y do componente que
recebe o toque.

(MOCKLER, 2014)
(BALAGTASFERNANDEZ;

5

Duração da
sessão

HUSSMANN, 2009)
Uma sessão corresponde ao uso do
aplicativo em primeiro plano.

(PATRO et al., 2013)
(LETTNER; HOLZMANN,
2012)
(FERREIRA et al., 2014)
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(HAMMER; YAN, 2014)
(BÖHMER;

KRÜGER,

2013)

6

Elementos
de entrada

7

Fim do
objetivo

8

9

10

11

12

Formato dos
campos de
texto
Frequência
de toque na
tecla enter
Frequência
de toque na
tecla
retrocesso
(Backspace)
Frequência
de toques
nas teclas de
símbolos
Inicio do
objetivo

Elementos que aparecem em uma tela
(por exemplo, texto, botão, checkbox).

(LEE et al., 2012)
(LEVY et al., 2010)

Define o último elemento de cada meta.

(PRETEL; LAGO, 2014)

Formato de dados que pode ser inserido
(por exemplo, booleano, um número
inteiro).

(LEE et al., 2012)

Número de vezes em que a tecla enter
foi acionada.

(LEE et al., 2012)

(PORAT;

SCHCLAR;

Número de vezes em que a tecla
retrocesso (backspace) foi acionada.

SHAPIRA, 2013)

Número de vezes em que caracteres de
símbolos foram utilizados.

(LEE et al., 2012)

Define o primeiro elemento de cada
meta.

(LEE et al., 2012)

(LEE et al., 2012)
(BALAGTASFERNANDEZ;

13

Interações
com a tela

Obtém as interações que o usuário

HUSSMANN, 2009)

realizou (toques, gestos, elementos de

(MISRA; BALAN, 2013)

tela, entre outros).

(GENÇER et al., 2013)
(LETTNER; HOLZMANN,
2012)

14

Largura do
alvo

Obtém a posição e largura do
componente que recebe o toque.

(MOCKLER, 2014)
(PATRO et al., 2013)

15

Navegação

Combinação de passos e componentes
acessados durante a sessão de uso.
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(GENÇER et al., 2013)
(LEVY et al., 2010)

(LETTNER; HOLZMANN,
2012)

16

17

18

19

20

21

Número de
ações em
uma tarefa
Número de
erros
cometidos
em cada
tarefa
Número de
toques
Número de
toques
longos

Objetivos
Tamanho do
texto
apagado

22

Tamanho do
texto digitado

23

Telas
ativadas

(KRONBAUER; SANTOS;
Quantidade de passos que o usuário
realizou para completar uma tarefa.

VIEIRA, 2012)

Número de erros que o usuário cometeu
em uma tarefa.

(PORAT; SCHCLAR;
SHAPIRA, 2013)

Número de toques na tela.

Número de toques longos feitos na tela.

Metas que o usuário possa querer
alcançar.

Número de caracteres de texto apagado.

(LEE et al., 2012)

(LEE et al., 2012)

(LEE et al., 2012)
(LEE et al., 2012)

Números de caracteres digitados.

(LEE et al., 2012)

Número de vezes que cada tela foi
chamada.

(PORAT; SCHCLAR;
SHAPIRA, 2013)
(LEVY et al., 2010)

24

Telas criadas

Evento de criação da tela.

(PRETEL; LAGO, 2014)
(LETTNER; HOLZMANN,

25

26

27

Telas
descartadas

Evento de descarte da tela, quando o SO
destrói a tela que não esta mais sendo
usada.

2012)
(BROWN;

MCGREGOR;

MCMILLAN, 2014)

Telas
visitadas em
cada tarefa

Todas as telas que o usuário acessou
para realizar a tarefa.

(PORAT; SCHCLAR;
SHAPIRA, 2013)

Tempo de
permanência
em cada tela

Contabiliza o tempo em que o usuário
permaneceu na tela.

(LETTNER; HOLZMANN,
2012)
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(KRONBAUER; SANTOS;
28

29

Tempo para
realizar uma
tarefa

Velocidade
de digitação

Quantidade de tempo medida em
segundos para um usuário completar uma
tarefa.

Número de caracteres digitados num
período de tempo.

VIEIRA, 2012)
(PORAT;

SCHCLAR;

SHAPIRA, 2013)

(LEE et al., 2012)

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 3 Variáveis de contexto
Variável
1

Abertura do
aplicativo

Descrição
Evento de abertura do aplicativo, com
data e horário em que o evento ocorreu.

Artigo
(GENÇER et al., 2013)
(SHEPARD et al., 2011)
(MISRA; BALAN, 2013)

2

Acelerômetro

Mede a força de aceleração e rotação
em três eixos.

(ZENI;

ZAIHRAYEU;

GIUNCHIGLIA, 2014)
(SHIRAZI et al., 2013)
(WAGNER;

3

Alarme

Indica que um alarme foi configurado.

RICE;

BERESFORD, 2014)
(MISRA; BALAN, 2013)
(WAGNER;

4

Antenas
conectadas

Obtém as antenas de celulares
conectadas com o dispositivo.

RICE;

BERESFORD, 2014)
(FALAKI;

MAHAJAN;

ESTRIN, 2011)
(SHEPARD et al., 2011)
(SOIKKELI; KARIKOSKI;
HAMMAINEN, 2011)
(B O HMER et al., 2011)

5

Aplicativo em
primeiro plano

Captura o evento de entrada do
aplicativo em primeiro plano, com data e
horário em que o evento ocorreu.

(LETTNER; HOLZMANN,
2012)
(HAMMER; YAN, 2014)
(SRINIVASAN

et

al.,

2014)
(BÖHMER;

LANDER;

KRÜGER, 2013)
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(SHIRAZI et al., 2013)

(SHEPARD et al., 2011)
(SOIKKELI; KARIKOSKI;
HAMMAINEN, 2011)
6

Aplicativo em
segundo plano

Captura o evento de entrada do
aplicativo em segundo plano, com data
e horário em que o evento ocorreu.

(B O HMER et al., 2011)
(LETTNER; HOLZMANN,
2012)
(HAMMER; YAN, 2014)
(SHEPARD et al., 2011)

7

Aplicativos
instalados

Lista de todos os aplicativos instalados
no smartphone. Essa variável é
considerada de contexto pois através
dos aplicativos instalados é possível
inferir algumas das preferencias do
usuário.

(WAGNER;

RICE;

BERESFORD, 2014)
(MISRA; BALAN, 2013)
(FALAKI;

MAHAJAN;

ESTRIN, 2011)
(DO;

BLOM;

GATICA-

PEREZ, 2011)
(BANOVIC et al., 2014)
(MISRA; BALAN, 2013)
(SOIKKELI; KARIKOSKI;
8

Aplicativos
Utilizados

Evento de abertura de qualquer
aplicativo instalado no dispositivo

HAMMAINEN, 2011)
(GENÇER et al., 2013)
(BOHMER et al., 2011)
(LEVY et al., 2010)
(MENG; LIU; STRIEGEL,
2014)
(SHIRAZI et al., 2013)
(DO;

BLOM;

GATICA-

PEREZ, 2011)
9

Bluethooths
próximos

Número de dispositivos próximos com
bluethooth ligado.

(ZENI;

ZAIHRAYEU;

GIUNCHIGLIA, 2014)
(WAGNER; RICE;)

10

Brilho

Intensidade do brilho da tela durante o
uso do aplicativo.

44

(PATRO et al., 2013)

(SHEPARD et al., 2011)
(BROWN; MCGREGOR;
MCMILLAN, 2014)
11

Captura de
áudio

A gravação de áudio durante a
utilização do aplicativo.

(ZENI;

ZAIHRAYEU;

GIUNCHIGLIA, 2014)
(WAGNER;

RICE;

BERESFORD, 2014)
(SHEPARD et al., 2011)
12

13

Captura de
vídeo

A gravação de vídeo durante a
utilização do aplicativo.

Cartão de
memória

Indica se existe cartão de memória,
capacidade e utilização.

(BROWN; MCGREGOR;
MCMILLAN, 2014)
(WAGNER;

RICE;

BERESFORD, 2014)
(GENÇER et al., 2013)

14

Categoria do
Aplicativo

Categoria dos aplicativos usados
(entretenimento, educação, jogos, entre
outros)

(BOHMER et al., 2011)
(LEVY et al., 2010)
(BÖHMER;

LANDER;

KRÜGER, 2013)
15

16

Clima
Dados
enviados pela
rede

Condições meteorológicas obtidas a
partir da geolocalização do usuário.
Total de MB de dados enviados pelo
aplicativo.

(LEE et al., 2012)
(SHEPARD et al., 2011)
(BOHMER et al., 2011)
(PATRO et al., 2013)

17

Data e horário
de uso

Data e hora local do momento da
interação.

(GENÇER et al., 2013)
(BOHMER et al., 2011)

18

Estado da
bateria

Indica se a bateria esta carregando,
descarregando, carregada.

(SOIKKELI; KARIKOSKI;
HAMMAINEN, 2011)
(SOIKKELI; KARIKOSKI;
HAMMAINEN, 2011)
(BOHMER et al., 2011)

19

Estado da tela

Estado da tela que pode ser em ativa,
inativa, bloqueada ou desbloqueada.

(LETTNER; HOLZMANN,
2012)
(FERREIRA et al., 2014)
(BÖHMER;
2013)
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KRÜGER,

(SHEPARD et al., 2011)
(BOHMER et al., 2011)
20

Estado do
bluetooth

(WAGNER;
Bluetooth ligado/desligado.

RICE;

BERESFORD, 2014)
(SOIKKELI; KARIKOSKI;
HAMMAINEN, 2011)
(GENÇER et al., 2013)

21

Estado do fone
de ouvido

Indica se o fone de ouvido está sendo
utilizado durante a interação.

(B O HMER et al., 2011)
(BÖHMER;

LANDER;

KRÜGER, 2013)
(SHEPARD et al., 2011)
(KÄRKKÄINEN;
VAITTINEN;
22

Estado wifi

Sinal de rede ligado/desligado.

VÄÄNÄNEN-VAINIOMATTILA, 2010)
(BÖHMER;

KRÜGER,

2013)
23

24

25

Evento de
atualização
Evento de
desinstalação

Evento de email recebido

Indica que o aplicativo foi atualizado.

(BOHMER et al., 2011)
(BOHMER et al., 2011)

Indica que um aplicativo foi
desinstalado.

(BÖHMER;

Indica que um e-mail foi recebido.

(SHEPARD et al., 2011)

LANDER;

KRÜGER, 2013)

(KÄRKKÄINEN;
26

Evento de
envio de SMS

VAITTINEN;
Evento de envio de SMS

VÄÄNÄNEN-VAINIOMATTILA, 2010)
(BOHMER et al., 2011)

27

Evento de
instalação

Indica que um aplicativo foi instalado.

(BÖHMER;

LANDER;

KRÜGER, 2013)
(KÄRKKÄINEN;

28

Evento de
ligação
realizada

VAITTINEN;
Indica que o usuário realizou uma
ligação

VÄÄNÄNEN-VAINIOMATTILA, 2010)
(WAGNER;
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RICE;

BERESFORD, 2014)

(SHEPARD et al., 2011)
(MA et al., 2012)
(LETTNER; HOLZMANN,
29

Evento de
mensagem de
texto recebida

Número de mensagens de texto
recebido durante a interação com o
dispositivo.

2012)
(ZENI;

ZAIHRAYEU;

GIUNCHIGLIA, 2014)
(SRINIVASAN

et

al.,

2014)
30

31

Evento
chamada
recebida
Fechamento
do aplicativo

Número de chamadas recebidas

(SHEPARD et al., 2011)

Evento de fechamento do aplicativo,
com data e horário em que o evento
ocorreu.

(GENÇER et al., 2013)
(KRONBAUER;
SANTOS; VIEIRA, 2012)
(LEE et al., 2012)
(DO;

BLOM;

GATICA-

PEREZ, 2011)
(MISRA; BALAN, 2013)
(BOHMER et al., 2011)
32

Geolocalização

Latitude e longitude de onde ocorreu a
interação.

(BROWN; MCGREGOR;
MCMILLAN, 2014)
(SRINIVASAN

et

al.,

2014)
(WAGNER;

RICE;

BERESFORD, 2014)
(MENG; LIU; STRIEGEL,
2014)

33

34

Giroscópio
Intervalo de
visualização da
notificação

Fornece a orientação do dispositivo
móvel no espaço. Consiste em 3
dimensões em torno de eixos x, y e z do
dispositivo.
Tempo entre o recebimento e
visualização da notificação.

47

(GENÇER et al., 2013)
(ZENI;

ZAIHRAYEU;

GIUNCHIGLIA, 2014)
(PIELOT; CHURCH; DE
OLIVEIRA, 2014)

(SHEPARD et al., 2011)
(PATRO et al., 2013)
(BOHMER et al., 2011)
35

Latência da
rede

Indica a latência da rede durante a
interação

(BROWN; MCGREGOR;
MCMILLAN, 2014)
(MISRA; BALAN, 2013)
(BÖHMER;

KRÜGER,

2013)
(KRONBAUER;
SANTOS; VIEIRA, 2012)
(LEE et al., 2012)
36

Luminosidade
ambiente

(MISRA; BALAN, 2013)
Intensidade da luz do ambiente.

(GENÇER et al., 2013)
(ZENI;

ZAIHRAYEU;

GIUNCHIGLIA, 2014)

37

Modo avião

Sinal de que o dispositivo entrou em
modo avião.

(WAGNER;

RICE;

BERESFORD, 2014)
(KÄRKKÄINEN;

38

Música

Obtém a música que o usuário esta
ouvindo.

VAITTINEN;
VÄÄNÄNEN-VAINIOMATTILA, 2010)

39

Nível de ruído

40

Nível de
volume

Captura o ruído através do dispositivo
de microfone.

(PRETEL; LAGO, 2014)

Indica o nível do volume do dispositivo.

(GENÇER et al., 2013)
(PIELOT; CHURCH; DE

41

Notificações
recebidas

Indica que uma notificação foi recebida
naquele dispositivo.

OLIVEIRA, 2014)
(BANOVIC et al., 2014)
(HAMMER; YAN, 2014)

42

Notificações
visualizada

Indica que uma notificação foi
visualizada naquele dispositivo.

43

Operadora

Nome da operadora de telefonia
utilizada.

44

Posição do
dispositivo

Posição do dispositivo durante a
interação, vertical, horizontal.

48

(PIELOT; CHURCH; DE
OLIVEIRA, 2014)
(WAGNER;

RICE;

BERESFORD, 2014)
(KRONBAUER;
SANTOS; VIEIRA, 2012)

(GENÇER et al., 2013)
(BOHMER et al., 2011)
(MOCKLER, 2014)
(WAGNER;

RICE;

BERESFORD, 2014)
(KRONBAUER;
45

Precisão da
geolocalização

Indica a precisão estimada do local, em
metros.

SANTOS; VIEIRA, 2012)
(DO;

BLOM;

GATICA-

PEREZ, 2011)
(WAGNER;
46

Processos em
execução

Lista de processos de execução durante
a interação.

RICE;

BERESFORD, 2014)
(SOIKKELI; KARIKOSKI;
HAMMAINEN, 2011)

47

48

49

Provedor de
geolocalização

Sinal de rede

Temperatura

Indica que está fornecendo a
localização. Ex: Wifi rede, GPS ou
triangulação de rede.

(KRONBAUER;

Indica a qualidade do sinal da rede de
telefonia durante o uso do aplicativo.
Valores entre 0-31 e 99 quando não
existe sinal.

(SHEPARD et al., 2011)

Temperatura do ar ambiente em
Celsius.

(LEE et al., 2012)

SANTOS; VIEIRA, 2012)

(PATRO et al., 2013)
(PRETEL; LAGO, 2014)

(BOHMER et al., 2011)
(SRINIVASAN

et

al.,

2014)
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Tipo da rede
de dados

Tipo da rede de dados utilizada durante
a interação, ex 3G, Wifi,entre outras.

(BÖHMER;

LANDER;

KRÜGER, 2013)
(FALAKI;

MAHAJAN;

ESTRIN, 2011)
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Tipos de tela

Tipos de tela e possíveis tipos de tela
(por exemplo, sistema, ajuda, aplicação)

(LEVY et al., 2010)
(SOIKKELI; KARIKOSKI;
HAMMAINEN, 2011)
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Tráfego de
rede

(MISRA; BALAN, 2013)
Quantidade de dados trafegados na
rede.

(FALAKI;

ESTRIN, 2011)
(KANG;
2011)

49

MAHAJAN;
SEO;

HONG,

(SHEPARD et al., 2011)
(PATRO et al., 2013)
(MISRA; BALAN, 2013)
(SOIKKELI; KARIKOSKI;
HAMMAINEN, 2011)
(GENÇER et al., 2013)
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Uso da bateria,
nível de bateria

O uso de bateria é calculado por
sessão, dividindo a mudança da carga
pelo tempo de sessão.

(BOHMER et al., 2011)
(BROWN; MCGREGOR;
MCMILLAN, 2014)
(RAHMATI;

ZHONG,

2013)
(KANG;

SEO;

HONG,

2011)
(PRETEL; LAGO, 2014)
(PATRO et al., 2013)
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Uso de CPU

Uso de
memória
Velocidade de
deslocamento

Indica a percentagem de utilização da
CPU durante

Quantidade de memória usada durante
a interação.

(WAGNER;

RICE;

BERESFORD, 2014)

(PATRO et al., 2013)
(KRONBAUER;

Velocidade de deslocamento do usuário
durante a interação.

SANTOS; VIEIRA, 2012)
(BANOVIC et al., 2014)
(GENÇER et al., 2013)
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Versão do
aplicativo

Obtém a versão do aplicativo instalada
e com qual a interação ocorreu.

(HUMAYOUN

et

al.,

2012)
(MOCKLER, 2014)
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Vibração do
dispositivo

Determina o quanto o dispositivo é
agitado.

(LEE et al., 2012)

Fonte: Elaborado pelo autor
A plataforma mais explorada nos estudos é a Android, seguida pela
plataforma iOS, que são as duas com maior representatividade de usuários,
conforme a Figura 4. Os resultados da pesquisa também indicam que uma pequena
parcela dos artigos utilizou as lojas de aplicativos como mecanismo de pesquisa em
larga escala. Dos 34 artigos selecionados, apenas 7 fizeram uso das lojas de
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aplicativos, os demais artigos realizaram a distribuição através de sites para
download ou através instalação manual executadas pelos pesquisadores durante a
realização dos estudos. O número de publicações sobre o uso de smartphones teve
um crescimento nos últimos anos, como mostra o gráfico, na Figura 5. Os
congressos com maior número de publicações foram o MobileHCI e o UbiComp.
Figura 4 Estudos por plataforma móvel

Fonte: Autor
O estudo revelou que a variável mais estudada nos trabalhos trata do uso da
bateria, o que mostra uma grande preocupação em considerar o consumo de
bateria no desenvolvimento de aplicativos. As Tabelas 4, 5 e 6 mostram as variáveis
mais utilizadas em cada uma das categorias definidas.
Figura 5 Número de publicações por ano

Fonte: Autor
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Tabela 4 Frequência das variáveis de contexto
Variável

Número

de

artigos

citam a variável
Uso da bateria, Nível de Bateria

13

Aplicativos Utilizados

11

Geolocalização

10

Evento de ligação recebida

10

Aplicativo em primeiro plano

8

Aplicativo em segundo plano

8

Luminosidade

7

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 5 Frequência das variáveis de interação
Variável

Frequência

Duração sessão de uso

6

Interações com a tela

5

Navegação

3

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 6 Frequência das variáveis de dispositivo
Variável

Frequência

Versão do SO

5

Modelo do dispositivo

4
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que

5 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS
A construção de um aplicativo envolve a análise de vários fatores entre elas a
tomada de decisões do ponto de vista do projeto de interação. O principal objetivo
do projetista de interação é estar em uma posição em que possa melhor entender
quais são esses fatores e quais são as escolhas adequadas, com objetivo final de
atender as necessidades do usuário (BANGA, 2014). Um dos objetivos do presente
trabalho é produzir dados que ajudem os projetistas na tomada de decisão.
A análise das variáveis de comportamento do usuário foi conduzida de acordo
com o esquemático da Figura 6, abrangendo cinco macro etapas.
Figura 6 Esquemático da análise das variáveis

Fonte: Autor
Na primeira etapa, descrita no capítulo 4, foram catalogadas uma série de
variáveis que são consideradas durante a análise do comportamento do usuário,
bem como uma referencia para trabalhos que as utilizaram. Na etapa dois, a fim de
fornecer apoio aos projetistas, as variáveis descritas nas Tabelas 1, 2 e 3 foram
analisadas quanto a sua importância e benefícios para o projeto de interação de
usuários de aplicativos móveis, apresentadas na Tabela 7. Na etapa 3, as variáveis
definidas na etapa um e descritas Tabelas 1,2,3, foram analisadas quanto a suas
características de mobilidade, e dentre elas foram selecionadas as variáveis que
denotam que usuário esta em movimento. Na quarta e última etapa, foi realizado um
cruzamento entre as variáveis de mobilidade e as demais variáveis, para determinar
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quais fatores sofrem influencia das variáveis de mobilidade. Somente as variáveis
consideras importantes para o projeto de interação foram incluídas nessa etapa, tais
variáveis apresentadas na Tabela 7.
5.1 Variáveis de relevantes para o projeto de interação
Para determinar quais variáveis possuem relevância o seguinte critério foi
estabelecido: "O valor da variável é de importância para o projeto de interação
independente da natureza do aplicativo? A variável analisada interfere na
experiência do usuário?". De acordo com este critério cada variável das Tabelas
1,2,3 foram examinadas sendo descartadas aquelas que não oferecem informações
que que colaborem para a compreensão do comportamento e também para
melhoraria da experiência do usuário. Para o processo análise foi estabelecida uma
tabela que contém o nome da variável, se ela possui ou não importância para o
projeto de interação e uma justificativa explicando o porquê aquela variável é
importante no projeto de interação.
A análise foi feita por um profissional da área de desenvolvimento de aplicativos
móveis, com 7 anos de experiência em projetos de aplicativos móveis. A decisão de
inclusão ou exclusão das variáveis foi baseada na experiência do profissional
adquirida durante a participação de projetos de aplicativos móveis. A tabela 7
apresenta o resultado da análise.
Tabela 7 Variáveis importantes para o projeto de interação
Variável

Justificativa

1

Ações realizadas

O número de ações que usuário faz dentro do
aplicativo pode dar indícios de que a interface
está ou não clara. Se por exemplo o usuário
cometer muitos erros, tocar diversas vezes no
mesmo elemento, entrar e sair da tela várias
vezes, pode indicar que o usuário está confuso.

2

Aplicativo em
segundo plano

Permite identificar o número de interrupções
ocorridas durante a interação.

3

Coordenadas do
toque

Representam as posições as quais o usuário
interagiu na interface. Desta forma, é possível
comparar com o que era esperado por parte do
projetista de interface.
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4

Dados enviados pela
rede

Semelhante ao sinal de rede. Devem ser
consideradas estratégias que permitam realizar
o envio de dados de modo a não prejudicar a
experiência de uso.

5

Data e horário de uso

Otimizações podem ser feitas de acordo com o
horário de uso.

6

7

8

9

10

11

12

Duração da sessão

Elementos de entrada

O tamanho da sessão e o domínio do aplicativo
podem ser um indício de que os projetistas
devem se concentrar em criar uma interface
mais clara que permitam que o usuário utilize o
aplicativo com maior rapidez.
Alguns elementos de entrada podem causar
problemas de interação, principalmente quando
se trata de telas pequenas e movimento.

Estado da tela

Permite identificar o número de interrupções
ocorridas durante a interação.

Estado do Wifi

O projeto deve prever que nem sempre a rede
de Wifi estará disponível e comunicar ao usuário
o que aconteceu. As oscilações de rede podem
gerar frustração ao usuário e prejudicar a
experiência
se
não
forem
tratadas
adequadamente.

Frequência de toques
na tela de retrocesso
(Backspace)

Geolocalização

Interações com a tela

Pode dar indícios de problemas na entrada de
dados.
O mercado de aplicativos é global, é importante
conhecer quais são as áreas de maior uso do
aplicativo para produzir uma experiência de uso
coesa.
Pode indicar a clareza ou não da interface.
Usuário pode acessar elementos que não são
interativos.
A latência de rede pode ser comparada com o
desempenho do usuário em outras variáveis.
Pode ser um elemento que gera dificuldade de
uso e influenciar na avaliação quando é
detectado dificuldade de uso por parte do
usuário.

13

Latência de rede

14

Modelo dispositivo

O Aplicativo deve oferecer uma experiência
constante independente do dispositivo.

Navegação

O fluxo de navegação entre telas e
componentes de interface pode dar indícios do
comportamento do usuário e ajudar a entender
se ele segue o fluxo esperado pelo projetista,
caso contrário melhorias podem ser realizadas.

15
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16

17

18

Numero de ações em
uma tarefa
Número de erros
cometidos em cada
tarefa

Número de toques

19

Plataforma

20

Posição do dispositivo

21

Resolução da tela

22

Sinal de rede

23

Telas visitadas em
cada tarefa

24

25

Tempo de
permanência em cada
tela

Tempo para realizar
uma tarefa

Pode ser um indicativo de clareza ou não da
interface, possibilita medir a eficiência da
execução de uma tarefa.
Pode indicar a clareza ou não da interface,
possibilita medir a eficiência da execução da
tarefa.
Pode ser comparado com o número de toques
estimado pelo projetista de interface para a
realização de uma dada tarefa. Números
elevados podem ser um indicativo de falta de
clareza da interface.
Para garantir a consistência entre o aplicativo e
o sistema operacional, o qual possui padrões de
interface conhecidos pelo usuário, deve-se levar
em conta as características da plataforma para o
qual o aplicativo está sendo desenvolvido.
Identificar em que posição os usuários
(retrato/paisagem) tentam utilizar ou utilizam um
aplicativo possibilita realizar melhorias na
experiência de para aquela posição do
dispositivo.
A resolução da tela pode influenciar na escolha
dos componentes de interação. Escolhas não
adequadas para uma determinada resolução de
tela podem prejudicar a experiência do usuário.
O projeto deve prever que nem sempre a rede
de celular estará disponível e comunicar ao
usuário o que aconteceu. As oscilações de rede
podem gerar frustração ao usuário e prejudicar a
experiência
se
não
forem
tratadas
adequadamente.
Identifica o fluxo que o usuário entendeu que
deve ser realizado para realizar uma tarefa. Ao
analisar o fluxo de interação do usuário é
possível comparar ao que foi projetado e assim
identificar os pontos de falha no projeto.
Semelhante a duração da sessão, pode dar
indícios de que os projetistas devem se
concentrar em criar uma interface mais clara que
permitam que o usuário utilize o aplicativo com
maior rapidez.
O tempo médio aceitável para execução de uma
tarefa pode ser definido pelo projetista levando
em conta os perfis dos usuários que utilizaram o
aplicativo. Um tempo muito elevado para a
execução de uma tarefa pode indicar que o
usuário esta com dificuldade em entender a
interface. Quanto maior o esforço para executar
uma tarefa, é menos provável que a tarefa será
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realizada com sucesso.
26

27

28

Tipo de rede de
dados

Uso de CPU

Uso de Memória

29

Velocidade de
digitação

30

Versão do sistema
operacional

Permite determinar o padrão de uso de rede de
dados.
Influencia o design de interação, um aplicativo
precisa oferecer uma experiência uniforme,
independentemente
da
capacidade
do
dispositivo.
Influencia o design de interação, um aplicativo
precisa oferecer uma experiência uniforme,
independentemente
da
capacidade
do
dispositivo.
Aplicativos que requerem uma grande entrada
de texto podem ter experiências móveis
problemáticas. A velocidade de digitação pode
indicar se o usuário tem algum problema com a
entrada de dados.
Ajuda a garantir que a experiência do usuário
não seja prejudicada porque o aplicativo contém
funções que não estão presentes naquela
versão de sistema operacional.

Fonte: Elaborado pelo autor
5.2 Variáveis de Mobilidade
Dentre as variáveis listadas nas Tabelas 1, 2 e 3, três delas possuem
características de mobilidade, sendo elas o deslocamento, a velocidade e a
luminosidade.
Neste trabalho, o deslocamento é obtido através da latitude e longitude inicial e
final de onde a interação ocorreu e é representado em metros. Indica o quanto o
usuário se distanciou de seu ponto inicial durante o uso do aplicativo, sendo
evidentemente uma variável que indica movimento. A velocidade por sua vez,
indica a rapidez com que o usuário se locomoveu durante o uso do aplicativo, cuja a
unidade de medida utilizada é metros por segundo, podendo identificar se o usuário
está provavelmente interagindo dentro de um veículo, caminhando ou parado. A
luminosidade informa o nível de luz do ambiente no qual o usuário esta interagindo
com o aplicativo, e é medida em unidades lux. Ela indica que há variação das
características do ambiente quanto à luz recebida pelo dispositivo móvel, o que
pode prejudicar a visão do usuário.
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Para facilitar a análise do perfil dos usuários, foram criadas faixas de valores
para as variáveis de deslocamento, velocidade e luminosidade foram agrupados. O
deslocamento foi classificados em 0, valores entre 1 e 100 metros, 100 e 500
metros e maiores que 500 metros. A velocidade em usuário parado, caminhando e
motorizado, valores de velocidade menores que 0,2 m/s denotam que o usuário
encontra-se parado, velocidades entre 0,2 e 2,7 m/s indicam que o usuário está
caminhando e acima de 2,7 m/s que o usuário está motorizado, como mostra a
Tabela 8. Nesta pesquisa foi considerada a média de luminosidade durante a
sessão de uso, e foi categorizada em baixa, média e alta. A luminosidade baixa é
representada por valores menores que 200 lux, a média compreende os valores
entre 200 e 10.000 lux e alta para valores maiores que 10.000 lux, como mostra a
Tabela 9.
Tabela 8 Faixas de velocidade
Velocidade em m/s

Classificação

velocidade < 0,2 m/s

Parado

velocidade > 0,2 e v< 2,7 m/s

Caminhando

velocidade > 2,7 m/s

Motorizado

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 9 Faixas de luminosidade
Valor em lux

Classificação

luminosidade < 200

Baixa

luminosidade >= 200 e < 1000

Média

luminosidade > 1000

Alta

Fonte: Elaborado pelo autor
5.3 Relação com as variáveis de mobilidade
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Um dos objetivos deste trabalho é relacionar a influência das variáveis de
mobilidade, definidas na seção 5.1, com as demais variáveis. Para alcançar tal
objetivo as variáveis citadas na Tabela 7 foram examinadas levando em conta a
condição

de

mobilidade

representada

pelo

deslocamento,

velocidade

e

luminosidade. A Tabela 10 apresenta a análise realizada.
Tabela 10 Análise das variáveis que sofrem influência das variáveis de mobilidade
Variável

Sofre influência das
variáveis de mobilidade
Deslocamento

1

2

3

4

5

Ações
realizadas

Aplicativo em
segundo plano

Coordenadas do
toque

Dados enviados
pela rede

Data e horário
de uso

Justificativa

x

Velocidade

x

Luminosidade

x

Deslocamento

x

Velocidade

x

Luminosidade

x

Deslocamento

x

Velocidade

x

Luminosidade

x

Deslocamento

x

Velocidade

x

O número de ações que o
usuário realiza pode variar
de acordo com as variáveis
de mobilidade.

O usuário pode interromper
o uso com mais frequência
quando esta em movimento
ou em diferentes graus de
luminosidade.

Os pontos de toque na tela
podem sofrer influência do
deslocamento
e
da
luminosidade, levando o
usuário a cometer mais
erros.
A quantidade de dados
enviados
pode
variar
enquanto o usuário está se
deslocando.

Luminosidade

Não interfere nos dados
enviados.

Deslocamento

Não interfere na data e
horário de uso.
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Velocidade

6

7

8

9

Duração da
Sessão

Elementos de
entrada

Estado da tela

Estado do Wifi

Luminosidade

x

Deslocamento

x

Velocidade

x

Luminosidade

x

Deslocamento

x

Velocidade

x

Luminosidade

x

Deslocamento

x

Velocidade

x

Luminosidade

x

Deslocamento
Velocidade

x
x

Luminosidade

10

11

Frequência de
toques na tela
de retrocesso
(Backspace)

Geolocalização

Deslocamento

x

Velocidade

x

Luminosidade

x

Deslocamento

x

Velocidade
Luminosidade

O usuário pode deixar de
usar o aplicativo se a
luminosidade do horário
prejudicar a experiência de
uso.

O tempo de duração pode
ser menor ou maior de
acordo com deslocamento,
velocidade ou luminosidade.

Os elementos de entrada de
dados são definidos durante
o projeto da interface e não
se alteram sob a influência
da mobilidade.

O usuário pode aumentar o
número de vezes que
coloca desliga e liga a tela
enquanto
esta
se
movimentado
ou
em
diferentes
graus
de
luminosidade.
Pode haver ou não sinal de
wifi durante o deslocamento.
Não interfere no estado do
wifi.
O usuário pode cometer
mais erros de digitação
quando está se deslocando
ou em ambientes de pouco
ou muita luz.
Muda com o deslocamento
do usuário.
Não sofrem influência.
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12

13

Interações com
a tela

Latência de rede

Deslocamento

x

Velocidade

x

Luminosidade

x

Deslocamento

x

Velocidade

x

Luminosidade
Deslocamento
14

Modelo de
Dispositivo

Velocidade

Deslocamento
15

16

17

18

Numero de
ações em uma
tarefa

Número de
erros cometidos
em cada tarefa

Número de
toques

O sinal de rede pode variar
durante o deslocamento e
consequentemente provocar
uma maior latência de rede.
Não interfere na latência de
rede.
O
valor
da
variável
dispositivo é um valor
estático, não se altera sob a
influência
de
qualquer
variável.

Luminosidade

Navegação

As interações que o usuário
realiza com a tela podem
ser
diferentes
sob
a
influência das variáveis de
mobilidade.

x

Velocidade

x

Luminosidade

x

Deslocamento

x

Velocidade

x

Luminosidade

x

Deslocamento

x

Velocidade

x

Luminosidade

x

Deslocamento

x

Velocidade

x
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A sequência de navegação
pode ser diferente para
cada categoria dos valores
das variáveis de mobilidade.

A quantidade de ações que
um usuário executa para
realizar uma tarefa pode ser
maior sob o efeito das
variáveis de mobilidade.

O usuário pode cometer
mais erros quando esta em
movimento
ou
em
ambientes de pouca luz.

O número de toques que o
usuário executa na tela
pode aumentar ou diminuir
de
acordo
com
o

Luminosidade

x

Deslocamento
19

Plataforma

21

22

Posição do
dispositivo

Resolução da
tela

Sinal de rede

Velocidade

Deslocamento

x

Velocidade

x

Luminosidade

x

Deslocamento

x

Velocidade

x

24

Telas visitadas
em cada tarefa

Tempo de
permanência em

O usuário pode alterar a
posição
de
uso
do
dispositivo quando esta em
movimento ou de acordo
coma luminosidade.

Quando em movimento a
resolução da tela pode
impactar na qualidade da
experiência de uso. Por
exemplo, uma tela de
resolução
baixa
pode
prejudicar a visualização e
interação com o aplicativo.

Luminosidade

x

O grau de luminosidade do
ambiente pode prejudicar a
interação em determinadas
resoluções.

Deslocamento

x

Pode variar de acordo com
a região que o usuário se
encontra.

Velocidade
Não interferem no sinal de
rede.

Luminosidade

23

ou

O
valor
da
variável
plataforma é um valor
estático, não se altera sob a
influência de qualquer outra
variável.

Luminosidade

20

deslocamento
luminosidade.

Deslocamento

x

Velocidade

x

Luminosidade

x

Deslocamento

x
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A sequência de telas pode
ser diferente quando o
usuário esta se deslocando.

O tempo que o usuário
permanece em uma tela

cada tela

25

26

Tempo para
Realizar uma
tarefa

Tipo de rede de
dados

Velocidade

x

Luminosidade

x

Deslocamento
Velocidade

x
x

Luminosidade

x

Deslocamento

x

Velocidade

Tráfego de rede

Deslocamento

x

Velocidade

x

28

29

Versão do SO

A rede de dados disponível
pode variar de acordo com o
deslocamento.

Pode aumentar ou diminuir
de
acordo
com
o
deslocamento.

Não interfere no tráfego de
rede.

Luminosidade
Velocidade de
digitação

Pode ser maior ou menor de
acordo com os fatores de
mobilidade.

Não sofrem influência da
velocidade ou luminosidade.

Luminosidade

27

pode ser maior ou menor se
ele esta se deslocando ou
em ambientes de pouca ou
muita luz.

Deslocamento
Velocidade
Luminosidade
Deslocamento
Velocidade
Luminosidade

x
x
x

A velocidade de digitação
pode diminuir sob o efeito
das variáveis de mobilidade.
O valor da variável não
muda independe dos fatores
de mobilidade.

Fonte: Elaborado pelo autor
No experimento a ser realizado neste trabalho, descrito na seção 6, será
utilizado a análise apresentada nesta seção como guia para determinar o
comportamento do usuário e atestar a influência das variáveis de mobilidade
durante a interação com um aplicativo móvel.
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6 EXPERIMENTO
O experimento foi aplicado em uma plataforma de solicitação de táxi, disponível
em lojas de aplicativos e utilizados por usuários reais. Consiste de duas aplicações
móveis, uma para o passageiro que solicita um táxi e outro para o motorista de táxi,
que é notificado sobre a corrida, como mostra a Figura 7. A base de usuários deste
aplicativo é composta por 405 mil usuários, distribuídos por oito cidades brasileiras,
incluindo pessoas com diferentes perfis socioeconômicos, idades e níveis de
familiarização com dispositivos móveis. Outro fator é a diversidade dos dispositivos
nos quais o aplicativo está instalado, que vão desde dispositivos com poucos
recursos e telas pequenas para dispositivos com muitos recursos e grandes telas.
Figura 7 Pedido de táxi pelo celular

Fonte: Autor
O aplicativo do passageiro esta disponível nas plataformas Android e iOS
enquanto o aplicativo do motorista foi desenvolvido somente na plataforma Android.
Ambos os aplicativos foram desenvolvidos utilizando os SDKs (Software
Development Kit) nativos de cada plataforma, ou seja, os aplicativos Android foram
desenvolvidos utilizando a linguagem java e o aplicativo iOS utilizando a linguagem
Objective-C. No experimento realizado nesta pesquisa somente os dados coletados
no aplicativo do passageiro foram utilizados. O fluxo de telas deste aplicativo pode
ser consultado no Anexo digital 1, disponível em http://tinyurl.com/zyl48sj.
Para realização desta pesquisa foi necessário desenvolver três módulos de
software. O primeiro módulo, cliente, é um componente de software desenvolvido
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utilizando o SDK do Android.9 Este módulo foi acoplado ao aplicativo móvel para
coletar as variáveis e enviá-las ao servidor. Por meio desse módulo é possível
capturar diferentes contextos de utilização que geram diferentes entradas como
mostra a Figura 8. Um segundo módulo, servidor, que recebe e armazena as
variáveis coletadas no aplicativo, desenvolvido utilizando o framework10 Ruby on
Rails, que disponibiliza as interfaces de comunicação com o aplicativo e armazena
as variáveis em um banco de dados.
Figura 8 - Arquitetura macro do sistema

Fonte: Autor
O componente de coleta das variáveis foi desenvolvido inicialmente para a
plataforma Android, dado que esta é uma plataforma mais flexível e permite uma
melhor interação com os recursos do dispositivo. Neste componente foi
desenvolvido um serviço, recurso da plataforma Android, que executa operações de
longa duração em segundo plano e não fornece interface com usuário. Este serviço
é iniciado quando o usuário abre o aplicativo e é responsável por coletar as
variáveis provenientes dos sensores do dispositivo e também as variáveis que
representam as características do dispositivo. Para coletar as variáveis de interação
foi necessário interceptar os eventos de toque em cada uma das delas do aplicativo.
Como a linguagem base do Android é o Java que possui o recurso de herança, o
código que intercepta os eventos foi implementado em uma classe herdada pelas
9

http://developer.android.com/sdk/index.html
http://rubyonrails.org/

10
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demais, evitando assim a duplicidade de código. O envio das variáveis para o
servidor foi implementado de forma assíncrona a fim de não impactar o tempo de
resposta da interação do usuário com o aplicativo.
A implementação inicial do componente servidor consiste de serviços web
para o recebimento dos dados provenientes e armazenamento em um banco de
dados. A infraestrutura para implantação desse componente foi criada no ambiente
de nuvem da Amazon AWS (Amazon Web Services), que utiliza em sua estrutura
uma aplicação web e um banco de dados. Os serviços foram implementados
utilizando os conceitos REST (Representational State Transfer), através do
protocolo de comunicação HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Os dados enviados
pelo aplicativo seguem o formato exibido nas Figuras 9 e 10.
Figura 9 - Formato da variável

Fonte: Autor
Figura 10 - Exemplo de variável

Fonte: Autor
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A seguir são apresentadas as definições de cada atributo expostos nas figuras 7
e 8:
•

session_id: representa a sessão do usuário, e será o mesmo até que o
usuário encerre o aplicativo;

•

device_id: identificação única de cada aplicativo;

•

name:

nome

da

variável

coletada,

por

exemplo,

luminosidade,

geolocalização, qualidade do sinal de rede, entre outras;
•

valor: valor da variável que será enviada;

•

task: identifica uma tarefa do usuário (não utilizada nessa primeira fase);

•

installation_id: identificador da instalação do aplicativo, gerado a cada
instalação;

•

package:

identifica

o

aplicativo

analisado,

por

exemplo

com.mobinov.taxija.customer;
•

app_version: identifica a versão do aplicativo analisado;

•

lib_version: versão do aplicativo de coleta;

•

_order: utilizado quando a variável é o tipo "INTERACTION", para indenticar
a order com que telas e elementos foram acessados;

•

var_type:

categoria

da

variável,

que

pode

ser

CONTEXT/INTERACTION/DEVICE;
•

input_date_time: data e horário em que a variável foi coletada.

6.1 Coleta dos dados
O período de coleta no aplicativo cliente foi de 30 dias, sendo coletadas
85.390 ocorrências de variáveis de dispositivo, 2.391.132 de interação e 9.466.711
de contexto. Os dados do aplicativo do taxista foram coletados em um período de 25
dias, sendo coletadas 76.557 ocorrências de variáveis de dispositivo, 1.891.092 de
interação e 75.080.231 de contexto. A Tabela 11 exibe os dados coletados nesta
fase do projeto, tais dados servem de insumo para construir e observar as variáveis
descritas nas Tabelas 1, 2 e 3.
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Tabela 11 Dados coletados
Variável

Momento da Captura

1

Activity base recente

Na abertura do aplicativo

2

Altitude

Coletada a cada 1000 metros

3

Aplicativo em primeiro plano Evento onResume de cada tela

4

Aplicativo em segundo plano Evento onPause de cada tela

5

Aplicativos utilizados

Na abertura do aplicativo

6

Bluetooth Próximos

Na abertura do aplicativo

7

Conexão de rede disponível Eventos do sistema

8

Distância de proximidade

Distância de proximidade

9

Elemento de tela

A cada toque em elementos de tela

10

Estado da bateria

Evento do sistema

11

Fabricante

Na primeira vez em que o usuário abre o aplicativo

12

Fim da sessão

Na abertura do aplicativo

13

Fonte de carregamento da
Evento do sistema
Bateria

14

Id do dispositivo

A cada evento enviado para o servidor

15

Início da sessão

Na abertura do aplicativo

16

Localização

A cada vez que uma localização é coletada

17

Luminosidade

Em cada tela navegada pelo usuário

18

Modelo do dispositivo

Na primeira vez em que o usuário abre o aplicativo

19

Movimento - Indica se o
Verifica o acelerômetro no evento onResume de cada
usuário está em movimento
tela
através do acelerômetro

20

Movimento
(MOVING/STOP)

Em cada tela navegada pelo usuário

21

Nível API

Na primeira vez em que o usuário abre o aplicativo

22

Nível de bateria ao final da
sessão

Ao finalizar o aplicativo

23

Nível de bateria baixo

Evento do sistema

24

Nível sinal wifi - sinal em
dBm (0 to -100)

Na abertura do aplicativo

25

Nome dispositivo

Na primeira vez em que o usuário abre o aplicativo

26

Nome do wifi

Na abertura do aplicativo
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27

Número de wifis

Na abertura do aplicativo

28

Operadora de telefonia

Na primeira abertura do aplicativo

29

Orientação tela (PORTRAIT,
LANDSCAPE, REVERSE
Evento onCreate de cada tela
PORTRAIT, REVERSE
LANDSCAPE)

30

Plataforma

Na primeira vez em que o usuário abre o aplicativo

31

Posição da tela

Em cada tela navegada pelo usuário

32

Precisão

A cada vez que uma localização é coletada

33

Provedor de localização

A cada vez que uma localização é coletada

34

Proximidade

Evento do sensor

35

Proximidade alcance
máxima

Evento do sensor

36

Rede de telefonia, Torre
MCC(Mobile Country Code),
MNC(Mobile Network Code),
Na abertura do aplicativo
CID (Identificador único da
célula), LAC (The Location
Area Code)

37

Resolução

Na primeira vez em que o usuário abre o aplicativo

38

Roaming

Eventos do sistema

39

Sinal de rede

A cada alteração no sinal

40

SMS recebido

Evento de recebimento do SMS

41

Tamanho da tela

Na primeira vez em que o usuário abre o aplicativo

42

Tamanho SMS recebido

Evento de recebimento do SMS

43

Tela de mensagem

Toda abertura de tela de mensagem

44

Tela desligada, Tela ligada

Evento do sistema

45

Tela navegada

Evento onCreate de cada tela

46

Telefone desocupado,
telefone tocando e telefone Eventos do sistema
ocupado

47

Telefone tocando

A cada chamada recebida

48

Temperatura

A cada mudança de temperatura.(Se sensor presente)

49

Tipo de rede

Eventos do sistema
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50

Toque botão voltar

Em todo toque no botão voltar

51

Toques na tela (coordenada
A cada toque na tela
x,y)

52

Umidade

A cada mudança de temperatura. (Se sensor presente)

53

Uso de CPU

Na abertura do aplicativo

54

Uso memória (em bytes)

Na abertura do aplicativo

55

Velocidade

A cada vez que uma localização é coletada

Fonte: Elaborado pelo autor
6.2 Processo de análise dos dados
O processo para extração dos dados pode ser visualizado na Figura 11. No
primeiro passo toda interação com o aplicativo, e os dados provenientes dos
sensores são capturados e enviados para o servidor. Os dados então são
armazenados em uma única tabela, que segue a estrutura descrita na Figura 9. No
próximo passo os dados são reorganizados em Tabelas de acordo com o contexto
ao qual pertence. O esquema de banco de dados contento as tabelas geradas pode
ser consultado no Anexo digital 2, disponível em http://tinyurl.com/hsxo8j3.

Figura 11 Processo de extração dos dados

Fonte: Autor
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7 RESULTADOS
Esta seção descreve os resultados obtidos por meio da análise dos dados
através do experimento realizado nesta pesquisa. Abrange o estudo da sessão do
usuário, a análise das variáveis de mobilidade e seu cruzamento com as variáveis
de interação e por fim o agrupamento do perfil dos usuários.
7.1 Sessão de uso
A sessão de uso permite evidenciar o comportamento do usuário em um
determinado período de tempo. Neste trabalho, uma sessão de uso corresponde
aos eventos que ocorreram entre a abertura e fechamento do aplicativo, sendo que
o fim de uma sessão pode ocorrer por ação do usuário no momento em que o
mesmo fecha o aplicativo ou por ação do sistema operacional, quando o aplicativo é
fechado para liberar recursos computacionais. As ações de colocar o aplicativo em
primeiro plano e em segundo plano são consideradas eventos que ocorreram
durante uma sessão. Tais eventos configuram interrupções que ocorreram durante o
uso do aplicativo.
Para o aplicativo do passageiro foram contabilizadas 26.187 sessões, que
ocorreram do dia 07/01/2015 a 28/02/2015, e que correspondem aos dados de
10.926 usuários. O gráfico da Figura 12 mostra o número de sessões diárias
durante o período de coleta dos dados. Os primeiros e últimos dias da coleta
apresentam número de sessões menores, pois se trata de um aplicativo que já
estava disponível na loja e para que se inicie a coleta de dados é necessário que os
usuários atualizem os seus aplicativos. O gráfico demonstra que somente alguns
dias depois da nova versão estar disponível é que os usuários atualizam suas
versões. Com a ajuda do gráfico da Figura 13 pode-se identificar que o maior
número de sessões está concentrado entre sexta e segunda feira. Os dias com
menores índices de uso 20/01(terça), 03/02 (terça), 04/02(quarta) e 10/02 (terça)
correspondem ao meio da semana, com exceção do dia 14/02 que é o sábado que
antecede o feriado de carnaval. Tais informações sugerem que o período da
semana e eventos como feriados pode afetar o uso do aplicativo. O gráfico da
Figura 14 também sugere que o uso do aplicativo sofre influência do horário do dia,
no caso do aplicativo utilizado, o maior número de sessões se concentra no período
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da noite, essa informação pode conduzir a mudanças no projeto de interação de
acordo com o período do dia.
Figura 12 - Sessões de uso por dia

Fonte: Autor
Figura 13 - Sessões de uso por dia da semana

Fonte: Autor
Figura 14 - Sessões de uso por horário do dia

Fonte: Autor

O uso de um aplicativo não esta restrito a uma região geográfica, como as
lojas são mundiais qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode realizar um
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download e utilizar um aplicativo. Portanto, é importante entender em quais locais
há um uso intenso do aplicativo, para que otimizações e melhorias possam ser
feitas de acordo com a localização geográfica e levando em conta os aspectos
culturais de cada região. Apesar de o serviço oferecido pelo aplicativo analisado
estar disponível somente em algumas cidades brasileiras, foram registradas
sessões de uso em 684 cidades diferentes do Brasil e do exterior. As cidades com
maior número de sessões, no período analisado, são mostradas no gráfico da
Figura 15.
Figura 15 - Sessões de uso por cidade

Fonte: Autor
O tempo de duração de uma sessão é um ponto importante a ser observado.
Através dele, pode se identificar o quão envolvidos os usuários estão com o
aplicativo. O comportamento do usuário está contido dentro de uma sessão de uso,
portanto, objetiva-se analisar inicialmente quais são os agrupamentos de sessão
mais representativos antes de analisar as variáveis de mobilidade. Yan et al.
(2012),identificaram que 50% das sessões de uso duram menos que 30 segundos,
devido ao fato de que a atenção do usuário compete com os eventos do mundo real.
Ferreira et al (2014) classificam essas sessões de curta duração como micro uso.
Conforme estudo realizado, tais sessões tem duração de até 15 segundos. As
sessões com duração maior são classificadas como não micro uso. Levando em
conta que a duração de uma sessão pode variar de acordo com a natureza do
aplicativo e suas funcionalidades o presente trabalho aplicou o algoritmo de
agrupamento k-means a fim de identificar quais são os grupos mais representativos
das sessões no aplicativo em questão.
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Para gerar os agrupamentos utilizou-se a linguagem R, que é uma solução de
código aberto para análise de dados e os seguintes passos foram executados
(KABACOFF, 2015):
1.

Escolher as variáveis: o primeiro e mais importante passo é escolher quais
são as variáveis que podem apontar as diferenças entre grupos dentro de um
conjunto de dados.

2.

Normalizar os dados: dados discrepantes podem distorcer as soluções
obtidas pelo agrupamento, portanto é fundamental buscar e remover tais
dados. Além disso, as variáveis em análise podem variar muito no intervalo
de valores e as variáveis com os valores maiores podem influenciar os
resultados. Para evitar que isso aconteça foi utilizada a função scalar da
linguagem R, que padroniza as variáveis para uma média de 0 e um desvio
padrão de 1.

3.

Determinar o número de agrupamentos: para determinar o número de
grupos, o valor k, foi utilizado o "método cotovelo" (Elbow Method), que
consiste na execução do algoritmo K-means no conjunto de dados para uma
faixa de valores de K e para cada valor de K calcular a soma dos quadrados
dos erros (SSE). Em seguida, traçar um gráfico de linha do SSE para cada
valor de K. O gráfico de linha se parece com um braço, o "cotovelo" no braço
é o valor de k.

4.

Executar o algoritmo para obter os agrupamentos: uma vez que o número
de grupos tenha sido determinado, o algoritmo final de agrupamento é
executado para extrair os grupos de dados.

5.

Interpretar os resultados: depois da solução de agrupamento ser obtida, ela
deve ser interpretada. Este passo é tipicamente realizado por obtenção de
estatísticas resumidas para cada variável por agrupamento.

7.1.1 Agrupamento da sessão de uso
De acordo com o processo citado acima, foram realizadas quatro análises
para agrupar as sessões de usuário do aplicativo em questão. Em uma primeira
análise, representada na Tabela 12, somente o tempo da duração da sessão foi
utilizado. Como pode ser observado, 86% das sessões ficaram concentradas no
terceiro grupo e tiveram uma duração média de 10 minutos e 26 segundos, as
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demais apresentam uma duração superior a 5 horas, portanto, pode-se concluir que
existem basicamente dois grupos de sessões distintas. Porém, somente analisando
a duração da sessão não é possível dizer em qual grupo encontram-se os usuários
mais ativos. Para complementar a análise e excluir as sessões em que o usuário
tem tempo de duração de sessão, mas não tem atividade, optou-se por adicionar a
variável número de telas navegadas, essa variável mostra uma tendência de quão
ativo o usuário é. A Tabela 13 mostra o processo de execução e o resultado do
agrupamento considerando o número das telas. Ao examinar os grupos produzidos,
percebeu-se que os grupos 3 e 4 apresentam pouca atividade e um tempo de
sessão bastante elevado, o que pode significar que o usuário abriu o aplicativo e fez
uma breve navegação e esqueceu o aplicativo em segundo plano. Os grupos 1, 2 e
5 apresentaram um tempo médio de duração com um grau de atividade que pode
significar que ele concluiu alguma tarefa dentro do aplicativo. O grupo 6 aponta o
menor tempo de duração com pouca atividade.
Com base nos dados agrupados, optou-se por caracterizar a sessão em uso
normal e sessão esquecida, porém como mostra o trabalho de Ferreira et al (2014)
conhecer a porcentagem de sessões de micro uso de um aplicativo é importante
para identificar o quão envolvidos os usuários estão com a aplicação e assim tomar
ações que melhorem esse envolvimento. Para tal, se realizou uma terceira análise
em que foram removidas as sessões de tempo maior que 20 minutos, com intuito de
remover da análise as sessões esquecidas pelo usuário. Após a execução do
agrupamento, demostrado na Tabela 14, foi possível identificar que o micro uso
para o aplicativo em questão corresponde a 39 segundos.
Como consequência de toda análise e agrupamentos de dados a sessão foi
finalmente classificada em micro uso, uso normal e sessão esquecida, como mostra
a Tabela 15. O micro uso corresponde a sessões com até 39 segundos,
representando 35% das sessões. O uso normal são as sessões com duração de 39
a 52 minutos, o que corresponde a 45% das sessões. A sessão esquecida
corresponde as sessões maiores que 52 minutos.
Tabela 12 Primeira análise da sessão de usuário
1 - Variável

Duração da sessão
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Removidas as sessões com duração 0, executar a
2 - Normalizar

função scalar .

Dados

Total: 26187
Duração > 0 : 18106

3 - Determinar o
número de clusters

Valor de K= 4
4 - Executar o
Algoritmo de

sd.km<-kmeans(sd, 4)

cluster

5- Interpretar os
resultados

Cluster

Duração

Número de elementos

1

20:06:02

672

2

05:12:26

1084

3

00:10:26

15562

4

12:03:41

788

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 13 Segunda análise da sessão de usuário considerando o número de telas
navegadas
1- Variável

Duração da sessão, número de telas navegadas

2 - Normalizar

Removidas as sessões com duração 0, executar a

Dados

função scalar .
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Total: 26187
Duração > 0 : 18106

3 - Determinar o
número de clusters

Valor de K= 6
4 - Executar o
Algoritmo de cluster

sd.km<-kmeans(sd)

Cluster

Duração

Num de telas

navegadas Num de elementos
1

00:20:23

6

4275

5 - Interpretar os

2

00:52:04

17

1370

resultados

3

19:02:48

5

833

4

09:03:36

3

1106

5

02:23:39

45

178

6

00:13:46

2

10340

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 14 Terceira análise da sessão de usuário, micro uso
1 - Variável

2 - Normalizar
Dados

Duração da sessão + número de telas navegadas
Removidas as sessões com duração 0
Removidas as sessões com duração > 30
mim, executar a função scalar .
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Total: 26187
Duração > 0: 18106
Duração < 20 13505

3 - Determinar o
número de clusters

Valor de K= 6
4 - Executar o
Algoritmo de

sd.km<-kmeans(sd)

cluster
Cluster

Duração

Num de telas

navegadas Num de elementos

5 - Interpretar os
resultados

1

00:00:39

2

9040

2

00:02:00

7

1757

3

00:06:57

41

103

4

00:03:42

18

610

5

00:07:07

4

1254

6

00:14:50

6

740

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 15 Classificação da sessão de uso
Duração

Tipo de uso
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% da base

0 - 39 segundos
30 minutos a 52
minutos
Acima de 52 minutos

Micro-uso

6347 - 35%

Uso normal

8213 - 45%

Sessão esquecida

3546 - 20%

Fonte: Elaborado pelo autor
Por fim, uma ultima análise foi realizada considerando uma tarefa que
representa o sucesso no uso do aplicativo, para o aplicativo em questão. Considerase a tarefa de "chamar taxi". Um agrupamento que considera a duração da sessão,
o número de telas navegadas e o sucesso da tarefa, ajuda a compreender em que
faixa da duração das sessões estão os usuários com maior taxa de sucesso no
cumprimento do objetivo principal do aplicativo em questão. A Tabela 16 contém a
execução e os resultados. Os agrupamentos gerados indicam que a taxa de
sucesso na execução da tarefa principal concentram-se na categoria de sessão
esquecida. Tal informação pode significar que os usuários utilizam o aplicativo até
concluir a tarefa depois o colocam em segundo plano esquecendo a sessão aberta,
até que provavelmente o sistema operacional finalize o aplicativo para liberar
recursos. De acordo com a maneira com que o aplicativo foi projetado, esse tipo de
ação pode acarretar em desperdício de recursos tanto computacionais como de
redes, e é um ponto que necessita de atenção.
Tabela 16 Agrupamento considerando a tarefa do usuário
1 - Variável

Duração da sessão + número de telas navegadas +
tarefa chamar taxi
Removidas as sessões com duração 0, executar a

2 - Normalizar

função scalar .

Dados
Total: 26187
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Duração > 0: 18106

3 - Determinar o
número de
clusters

Valor de K= 5
4 - Executar o
Algoritmo de

sd.km<-kmeans(sd, 5, n=25)

cluster
Cluster Duração

Num de telas

navegadas Chamou taxi
5 - Interpretar os
resultados

Num Elementos

1

00:26:03

2

0

12101

2

16:05:34

3

0

1343

3

02:26:29

34

1

402

4

00:18:51

11

0

1233

5

01:01:21

8

1

3023

Fonte: Elaborado pelo autor
Em relação ao trabalho de Ferreira et al. (2014), o presente trabalho colabora
evidenciando que a porcentagem de micro uso corresponde a uma grande parcela
das sessões do usuário. Em seu trabalho Ferreira et al. (2014) utilizou vinte e um
participantes, recrutados localmente, enquanto o presente trabalho realizou a
análise com uma base de dados coletada em larga escala com usuários de várias
localidades e demonstrou que a sessão de uso pode variar de acordo com o
aplicativo analisado, complementando a taxonomia proposta por eles acrescentando
mais duas classificações, uso normal e sessão esquecida.

80

A classificação definida nesta sessão serve de apoio para as análises que serão
apresentadas nas próximas seções deste trabalho.
7.2 Mobilidade
As variáveis de mobilidade apresentadas na seção 5.7 foram analisadas de
forma isolada, foram identificadas 10911 (41,6%) sessões de uso com que contém a
variável de deslocamento, 11029 (42,1%) com a variável velocidade e 12322 (47%)
com a informação de luminosidade. A Tabela 17 mostra a distribuição de cada
categoria de velocidade dentro dos dados coletados. De um modo geral os usuários
da aplicação analisada utilizam o aplicativo enquanto estão parados, sendo assim
tal aplicativo não necessita de otimizações para quando o usuário encontra-se em
movimento. A Tabela 18, que apresenta as faixas de deslocamento e sua
representatividade nas sessões analisadas reforça essa informação.
Tabela 17 Distribuição da variável velocidade dentro das sessões de uso
Velocidade m/s

Classificação

% na base

velocidade < 0,2 m/s

Parado

9257 - 83,9%

Caminhando

1369 - 12,4 %

Motorizado

360 - 3,26 %

velocidade > 0,2 e v< 2,7
m/s
velocidade > 2,7 m/s
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 18 Distribuição da variável deslocamento dentro das sessões de uso
Deslocamento

% da base

0

5694 (52,2%)

1 - 100 metros

3320 (30,4%)
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100 e 500 metros

665 (6,2%)

maior que 500

1232 (11,2%)

metros

Fonte: Elaborado pelo autor
A análise da luminosidade mostrou que 81,6% das sessões de uso são
realizadas em luminosidade baixa, 17,9% em luminosidade média e 0,8% em
luminosidade alta como mostra a Tabela 19. A observação dessa variável para o
aplicativo em questão indica que o design do aplicativo, bem como os testes de
usabilidade devem levar em conta a luminosidade entre 0 e 200 lux, o que
caracterizam ambiente como salas de escritório, dias escuros, entre outros.11
Tabela 19 Distribuição da variável luminosidade dentro das sessões de uso
Valor em lux

Classificação

luminosidade < 200

Baixa

9257 - 83,9%

Média

1369 - 12,4%

Alta

360 - 3,26%

luminosidade >= 200 e <
1000
luminosidade > 1000

% na base

Fonte: Elaborado pelo autor
A partir da apresentação das variáveis importantes para o projeto de
interação (Tabela 10) e sua relação com as variáveis de mobilidade (Tabela 7),
nesta seção será realizado uma análise delas e de suas relações no aplicativo
utilizado no experimento.

11

Níveis de iluminação de um ambiente http://www.scopecalc.com/
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7.2.1 Cruzamentos com as variáveis de mobilidade
Na seção 5, foi apresentada uma análise das variáveis levando em conta sua
importância para o projeto de interação e também foram identificados os possíveis
cruzamentos dessas variáveis com as variáveis de mobilidade. Nesta seção, alguns
desses cruzamentos serão analisados na base de dados do experimento, a fim de
identificar o comportamento dos usuários do aplicativo em análise e constatar a
influência das variáveis de mobilidade. Para isso foram cruzadas as variáveis de
mobilidade (deslocamento, luminosidade e velocidade) com variáveis de interação
(duração da sessão, tempo para realizar uma tarefa, número de ações em uma
tarefa, número de toques, aplicativo submetido ao segundo plano e tempo de
permanência em cada tela). Estas variáveis de interação foram selecionadas por
representarem fortemente a interação do usuário com o aplicativo do estudo em
questão. A variável de dispositivo resolução da tela foi selecionada devido a sua
influência em variações do uso com variáveis de mobilidade. Por exemplo, supõe-se
que uma tela pequena seja mais difícil de manusear quando o usuário está em
movimento. As demais variáveis não foram analisadas por restrições de tempo, tais
variáveis podem ser estudadas em trabalhos futuros.
Algumas das variáveis necessitam ser analisadas dentro do contexto de uma
tarefa. Para tal, foi escolhida a tarefa "Chamar taxi", que é considerada a mais
importante do aplicativo em questão. Os passos dessa tarefa são representados
pelo diagrama HTA (Hierarchical Task Analysis), como mostra a Figura 16.
Figura 16 - HTA da tarefa chamar taxi

Fonte: Autor
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Para tarefa "Chamar Taxi" considera-se que o objetivo foi alcançado quando o
usuário passa pelos seguintes passos:
1.

2.

3.

Entra na tela de localização
1.

Seleciona o endereço de origem

2.

Toca no botão "Chamar Táxi"

Entra na próxima tela em que
1.

Seleciona o meio de pagamento

2.

Seleciona o tipo de taxi (opcional)

3.

Revisa as opções escolhidas e confirma

Visualiza a tela "Aguarde Estamos localizando o táxi mais próximo de
você"

A falha na execução da tarefa significa não alcançar o último passo, descrito
acima. Como critério para definir que um usuário teve a intenção de chamar um taxi,
foram considerado todos os usuários que executaram o passo 2. No total foram
6499 tentativas de executar a tarefa, sendo que 73% (4650) delas tiveram sucesso.
7.2.1.1

Resolução da tela

Existem diversos tamanhos de tela. Para uma melhor classificação o Android
classifica as resoluções de tela em quatro grupos, small, normal, large e extra-large
(DOC, A, 2016). As telas Small têm no mínimo 426x320dp (dots per inch), normal
470x320dp, large 640x480dp e extra-large 960x720dp. O presente trabalho
considerou essa classificação em suas análises.
A variável resolução da tela representa uma característica do dispositivo. Dentre
as tentativas de execução da tarefa chamar taxi, 35% foram executadas em telas de
tamanho large, 37% em telas de tamanho normal, 21% em telas de tamanho xlarge
e 7% em telas de tamanho small. Tais números mostram uma tendência de uso de
telas maiores.
O comportamento dos usuários de cada grupo de tela foi analisado com base no
sucesso e falha da execução da tarefa "Chamar Taxi". Ao observar o
deslocamento e velocidade foi possível perceber que de modo geral a maior taxa
de sucesso na execução da tarefa encontra-se nas telas de tamanhos xLarge, large,
e normal enquanto que as maiores taxas de falha estão concentradas nas telas de
tamanho small.

84

Em relação à luminosidade, observou que em níveis altos de luminosidade a
maior taxa de sucesso encontra-se nas telas de tamanho normal (92%). Na
luminosidade média as taxas de sucesso se mantiveram constantes para os o
quatro grupos de tela small(83%), normal(82%), large(81%) e xlarge(85%). Na
luminosidade baixa as taxas de erros ficaram concentradas nas telas de tamanho
small (32%), porém sofrendo pouca variação em cada tipo de tela. A taxa de erro
para cada tela de tamanho large foi de 29%, tela xlarge 21%, normal 28%.
Essas informações sugerem que numa luminosidade média e baixa o usuário
tem um bom desempenho na execução da tarefa independente do tamanho da tela.
Já na luminosidade alta o tamanho da tela normal é a que proporciona um melhor
desempenho.
7.2.1.2

Duração da Sessão

A análise da duração da sessão com as variáveis de mobilidade foi realizada
com base no sucesso da execução da tarefa "Chamar Taxi". A média de duração da
sessão foi calculada para cada tipo de sessão (seção 7.9.1) observando a sua
variação de acordo com o deslocamento, velocidade e luminosidade.
Nos deslocamentos 0, 0-100, 100-500 o tempo de sessão de micro uso foi
respectivamente 27, 28 e 32 segundos. Os deslocamentos maiores que 500 não
apresentaram micro-uso. Obteve-se um aumento de 5 segundos entre o
deslocamento zero e 100-500. Isso indica que as sessões de micro uso tendem a
acontecer quando o descolamento atinge certa faixa de distância. No caso do
aplicativo em questão, essa faixa corresponde ao deslocamento de 0-500 metros,
pois não foram encontrados valores de micro uso nas sessões acima de 500
metros. As sessões normais também apresentaram um aumento de duração. As
médias para os deslocamento 0, 0-100, 100-500 e maior que 500 foram 9 min e 30
seg, 11 min e 3 seg, 14 min e 34 seg e 22 min e 9 seg, sendo que a diferença foi
12min e 39 seg de uma sessão sem deslocamento para um deslocamento maior
que 500 metros. Nas sessões esquecidas houve um aumento pequeno na duração
da sessão para os deslocamentos de 0-100 e maior que 500 e houve uma
diminuição nos deslocamentos de 100-500.
Ao considerar velocidade, identificou-se novamente um aumento da duração da
sessão quando o usuário encontra-se parado para quando ele esta em movimento.
Nas sessões de micro-uso a variação foi de 1 segundo para usuário parado (28
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segundos) para um usuário caminhando (29 segundos). Não foram identificadas
sessões de micro uso para usuários motorizados. As sessões normais seguem a
mesma tendência de aumento de acordo com velocidade, parado 11min e 18 seg,
caminhando 14 min e 22 seg e motorizado 21 min e 30 seg. Já as sessões
esquecidas apresentaram uma queda na duração quando o usuário esta
caminhando (7 h 20 min e 53 seg), o maior tempo de uso encontra-se quando o
usuário está parado (8h 21min e 46 seg).
Sessões com níveis de luminosidade baixa, média e alta tiveram as respectivas
médias de duração 26, 29 e 38 segundos para sessões de micro uso. As sessões
normais com as médias de duração 12 min 51 seg, 14 min 16 seg e 16 min 36 seg,
seguiram a mesma linha de aumento que as sessões de micro uso. O que indica
que as sessões de sucesso são mais curtas quando o usuário encontra-se num
ambiente de baixa a média luminosidade. O tempo baixo pode indicar uma maior
eficiência do usuário ao realizar uma tarefa. As sessões esquecidas apresentaram
queda na duração a medida que a luminosidade aumentou, com médias 8h 10 min e
22 segundos, 7 h 44min e 34 segundos, 7h 29min 45 seg.
7.2.1.3

Tempo para realizar uma tarefa

O tempo para realizar a tarefa foi analisado com base no sucesso na execução
da tarefa "Chamar Taxi". A média de duração da sessão foi calculada para cada tipo
de sessão (seção 7.9.1) observando a sua variação de acordo com o deslocamento,
velocidade e luminosidade. Tempo médio para execução da tarefa, excluindo as
sessões esquecidas, é 13 minutos e 18 segundos, que é o tempo e contado a partir
do momento em que o usuário abre o aplicativo até chegar no ultimo passo da
tarefa. Para as sessões de micro-uso houve um aumento de 4 segundos de quando
o usuário está parado para quando ele se deslocou até 500 metros. Em
deslocamentos maiores que 500 metros não foram identificadas execução da tarefa
analisada, de acordo com os resultados encontrados na análise da sessão de uso,
seção 7.1. Essas informações evidenciam que quando o usuário, em sessões de
micro uso, está parado, executa a tarefa mais rapidamente.
As sessões de uso esquecidas apresentaram uma variação de 90% de quando o
usuário esta com deslocamento 0 (1h3min22s) para deslocamentos maiores que
500, (4h25min08s), o que pode indicar que quanto mais o usuário se desloca mais
ele esquece o aplicativo aberto.
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Analisando tempo de duração de uma tarefa para as sessões normais em
relação ao deslocamento, percebeu-se um comportamento bastante peculiar, no
qual a maior duração encontra-se no deslocamento de 0-100 e as durações
menores estão nas faixas de maior deslocamento, como mostra a Tabela 20.
Tabela 20 Duração da tarefa com deslocamento
Deslocamento

Duração

Interrupções

Ações

0

00:13:54

2

15

0-100

00:41:48

3

52

100-500

00:01:39

2

25

500

00:02:01

2

26

Fonte: Elaborado pelo autor
Analisando somente os fatores e deslocamento não é possível indicar um
comportamento do usuário, por isso foram adicionadas mais duas variáveis, número
de interrupções e o número de ações realizadas para completar a tarefa. Por meio
dessas variáveis adicionais é possível verificar se se o tempo maior se deve a um
número alto de interrupções e/ou ao número de ações realizadas.
Com adição dessas duas variáveis identificou-se que nas sessões normais e
com deslocamento entre 0 e 100 metros os o usuário realiza um número grande de
ações para realizar a tarefa. Nas sessões acima de 100 metros as duas variáveis
não parecem ser a razão da execução em um tempo menor, pois o número de
ações e interrupções estão distantes do número de ações ideais para a execução
dessa tarefa que é de 5 ações, portanto, analisou-se a luminosidade para essas
duas faixas de valores. Em ambos os casos, a luminosidade estava em nível baixo,
o que pode indica que usuário estava em um ambiente com luminosidade
confortável para executar um maior numero de passos de forma mais eficiente.
Na análise da velocidade com a duração da tarefa, para sessões de micro-uso,
identificou-se um aumento de 44% na duração da tarefa de quando o usuário está
parado, comparando-se com o usuário esta em movimento, ou seja, caminhando. A
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diferença de duração para quando o usuário esta motorizado foi 23% menor que ao
caminhar, indicando que, ao caminhar o usuário tem maior dificuldade para executar
uma tarefa. As sessões normais e esquecidas seguiram o mesmo padrão.
Com relação a luminosidade, a duração da tarefa em uma sessão de micro-uso
cresceu a medida que a luminosidade aumentou. Comparando o tempo de duração
na luminosidade baixa (6s) com o tempo na luminosidade alta (14s) houve um
crescimento de 89%, o que indica que a luminosidade alta prejudica o desempenho
do usuário na execução da tarefa. O mesmo padrão se repetiu para as sessões
normais e esquecidas.
7.2.1.4

Número de Ações em uma tarefa

Para viabilizar a comparação do número de ações executadas pelo usuário
em uma tarefa, foi necessário calcular o número mínimo e máximo de ações que
podem ser executadas dentro da tarefa analisada. Com base no diagrama de HTA
descrito na seção 7.2.1 e nos elementos que compõem as telas, os valores mínimo
e máximo foram calculados e podem ser visualizados na Tabela 21.
Tabela 21 Número de ações mínima e máxima para executar a tarefa Chamar
Táxi
Tela

Mínimo de Ações

Máximo de Ações

Tela de Mapa

1

7

Selecionar endereço de
origem

5

7

Selecionar meio
Pagamento

1

9

Tela "Aguarde Estamos
localizando o táxi mais
próximo de você"

1

1

Total

9

24

de

Fonte: Elaborado pelo autor
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Levando em conta que algumas ações podem ser executadas por mais de
uma vez pelo usuário, um fator de 3 vezes foi aplicado para definir o valor máximo
de ações, o que resultou em um valor máximo de 72 ações. Com base nesses
valores, as tarefas com números menores a 4 ações e maiores que 72 foram
eliminadas da análise, para então avaliar qual é a variabilidade do número de ações
executadas de acordo com os fatores de mobilidade.
Como se pode observar na Tabela 22, para as sessões de micro-uso o
menor número de ações realizadas aconteceu com o deslocamento de valores entre
100-500 metros. O número de ações nas sessões normais não varia muito, porém
tem um ligeiro aumento quando o deslocamento aumenta. Nas sessões esquecidas
há um aumento de 32% no número de ações em relação ao deslocamento 0.
Tabela 22 Duração da tarefa com deslocamento
Deslocamento

Micro uso

Normal

Esquecida

0

18.6

27

22

0-100

20.1

28.8

25

100-500

14

28.9

26.5

Maior que 500

0

29.5

29.4

Fonte: Elaborado pelo autor
Verificando a relação da velocidade com o número de ações na Tabela 23, é
possível notar que o maior número de ações realizadas encontra-se quando o
usuário está caminhando, o que pode indicar uma maior dificuldade em realizar a
tarefa.
Tabela 23 Duração da tarefa com velocidade
Velocidade

Micro uso

89

Normal

Esquecida

Parado

33

65.5

59.7

14.3

69.1

77.5

Motorizado

0

66.4

71.8

maior que 500

0

29.5

29.4

Caminhando

Fonte: Elaborado pelo autor
Com relação à luminosidade o menor número de ações observado na Tabela
24 encontra-se quando a luminosidade é alta, o que pode indicar que devido ao
desconforto visual causado pela luminosidade o usuário evitou realizar alguns tipos
de ações.
Tabela 24 Duração da tarefa com velocidade
Luminosidade

Micro uso

Normal

Esquecida

Baixa

22.5

64.2

63.2

Média

30.1

48.9

67.3

13

45.4

78.0

Alta

Fonte: Elaborado pelo autor
7.2.1.5

Número de toques

Na análise do número de toque, a tela de "Cadastro de usuário" foi
selecionada. A escolha dessa tela se deve ao fato de ser a tela com maior número
de componentes de interação para entrada de dados. Essa tela pode ser visualizada
na

Figura

17

e

o

fluxo

completo

no

Anexo

digital

1,

disponível

em http://tinyurl.com/zyl48sj. O número de toques ideal para essa tela é 8 porém a
média de toques é 23.
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Figura 17 – Tela de cadastro do usuário

Fonte: Autor
Analisando os dados da Tabela 25 percebe-se que há uma grande diferença
entre o número de toques ideal e o executado pelo usuário, o que pode indicar
problemas no projeto da tela. Além disso, esse número se acentua quando o
deslocamento é maior que 500 metros, o que mostra que com o deslocamento esse
problema pode dificultar ainda mais a usabilidade.
Tabela 25 Influência do deslocamento no número de toques
Deslocamento

Número de toques

0

23.5

0-100

22.6

100-500

20.7
25.06

maior que 500
Fonte: Elaborado pelo autor

Para velocidade, verificou-se que quando motorizado o número de toques na
tela ficou abaixo da média o que pode indicar que o usuário não concluiu a tarefa
quando estava em movimento, como mostra a Tabela 26.
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Tabela 26 Influência da velocidade no número de toques
Velocidade

Micro uso

Parado

22.8

Caminhando

25.7

Motorizado

13.8

Fonte: Elaborado pelo autor
Com

relação

à

luminosidade

o

número

de

toques

aumenta

consideravelmente quando a luminosidade é alta, como mostra a Tabela 27.
Tabela 27 Influência da Luminosidade no número de toques
Luminosidade

Número de toques

Baixa

26.8

Média

36.7

Alta

81

Fonte: Elaborado pelo autor
7.2.1.6

Aplicativo em segundo plano

O número de vezes que o usuário coloca o aplicativo em segundo plano é
considerado como uma interrupção, sendo assim, é interessante analisar o número
de interrupções em decorrência das variáveis de mobilidade. Para essa análise foi
considerada o sucesso na tarefa "Chamar Taxi". Somente a variável de velocidade
influenciou no número de interrupções na execução dessa tarefa, sendo maior
quando o usuário está se locomovendo de forma motorizada, como mostra a tabela
Tabela 28.
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Tabela 28 Influência da velocidade no número de interrupções
Velocidade

Número de interrupções

Parado

3

Caminhando

3

Motorizado

4

Fonte: Elaborado pelo autor
7.2.1.7

Tempo de permanência em cada tela

Para analisar se o tempo de permanência em uma tela é afetado pelas
variáveis de mobilidade, foram utilizadas a tela principal (tela 1) do aplicativo e a tela
de edição de endereço (tela 2). De acordo com os dados mostrados na tabela
Tabela 29 constatou-se que tanto para tela 1 quanto para tela 2 quando o usuário
esta em movimento o tempo de permanência na tela aumenta, o que pode indicar
uma maior dificuldade no uso do aplicativo nessa situação. Em relação à
luminosidade o tempo de permanência diminui, o que leva a crer que se a
luminosidade é muito alta o usuário pode sentir desconforto ou dificuldade no uso da
tela levando-o a desistir de usá-la.
Tabela 29 Influência das variáveis de mobilidade no tempo de permanência na
tela.
Tela

1 - Tela com
mapa onde o
usuário
escolhe o
endereço de
origem da
corrida.

Média

Mobilidade
26 segundos parado
33 caminhando
36 motorizado
23 segundos luminosidade
baixa
38 segundos luminosidade
media
11 segundos luminosidade
alta

29 segundos
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40 segundos parado
54 segundos caminhando
56 segundos motorizado
2 - Tela de
edição de
endereço

44 segundos

37 segundos luminosidade
baixa
54 segundos luminosidade
média
28 segundos luminosidade
alta

Fonte: Elaborado pelo autor
7.3 Personas
As personas obtidas no presente trabalho servem para exemplificar como é
possível criar personas a partir das variáveis de mobilidade e ainda sugere um
conjunto de variáveis que podem ser utilizadas. Para realizar a criação das
personas foi utilizado o processo descrito na seção 7.1.1, ilustrado pela figura 18,
que consiste na execução do algoritmo k-means.
Figura 18 – Processo de criação das personas

Fonte: Autor
Durante a presente pesquisa foram apresentadas uma série de variáveis que
podem ajudar a descrever o comportamento do usuário. Dentre elas foram
selecionadas 13 variáveis, apresentadas a seguir:
•

Luminosidade;

•

Deslocamento;

•

Velocidade média de deslocamento;

•

Tamanho da tela;

•

Versão do sistema operacional;

•

Duração da sessão de uso ;
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•

Número de interrupções;

•

Tipo de conexão de redes;

•

Número de aplicativos instalados;

•

Número de aplicativos abertos;

•

Horário de uso;

•

Dia da semana de uso;

•

Frequência de uso semanal;

•

Tarefas:
⁃

Chamar Taxi;

⁃

Visualizar minhas corridas;

⁃

Cadastro de usuário;

⁃

Interações com a tela de mapa.

Tais variáveis foram escolhidas porque representam o comportamento do
usuário (duração da sessão, número de interrupções, tarefas, aplicativos abertos,
etc). Além das características de mobilidade (luminosidade, deslocamento e
velocidade de deslocamento) e características técnicas (tamanho de tela, versão do
SO) de um dispositivo utilizado por um usuário.
Com as variáveis definidas, optou-se por gerar dois tipos de agrupamento, o
primeiro levando em conta todos os tipos de sessões de uso e o segundo
removendo as sessões esquecidas. Essa decisão foi tomada a fim de observar o
comportamento dos usuários nas sessões de micro-uso. Portanto, foram geradas
personas de micro uso e personas de uso geral. As Tabelas 30 e 31 demonstram a
execução do agrupamento para ambos os grupos, de acordo com o processo
estabelecido na seção 7.1.1.
Tabela 30 Agrupamento de personas considerando todas as sessões de uso

Variáveis

Luminosidade, deslocamento, velocidade média de
deslocamento, tamanho da tela, versão do sistema
operacional, duração da sessão de uso, número de
interrupções, tipo de conexão de redes, número de
aplicativos instalados, número de aplicativos abertos,
horário de uso, dia da semana de uso, e tarefa
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Normalizar
Dados

Dados desconsiderados:
•
Sessões com duração zero
•
Número de interrupções maior que 30
•
As variáveis citadas acima com valor
nulo
Dados faltantes foram removidos com a execução da
função na.omit da linguagem R.
Total de dados clusterizados: 4298

Determinar o
número de
clusters

Valor de K= 4
sd.km<-kmeans(sd, 4)

Executar o
Algoritmo de
cluster

Clusters gerados: 1749 1255 436 858
O agrupamento gerado pode ser consutado no Anexo
digital disponível em http://tinyurl.com/hnstuv5.

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 31 Agrupamento de personas removendo sessões esquecidas

Variáveis

Luminosidade, deslocamento, velocidade média de
deslocamento, tamanho da tela, versão do sistema
operacional, duração da sessão de uso, número de
interrupções, tipo de conexão de redes, número de
aplicativos instalados, número de aplicativos abertos,
horário de uso, dia da semana de uso, e tarefa

96

Normalizar
Dados

Dados desconsiderados:
•
Sessões com duração zero
•
Número de interrupções maior que 30
•
As variáveis citadas acima com valor
nulo
•
Sessões com duração maior que 52
minutos
Dados faltantes foram removidos com a execução da
função na.omit da linguagem R.
Total de dados clusterizados: 2947

Determinar o
número de
clusters

Valor de K= 4

Executar o
Algoritmo de
cluster

sd.km<-kmeans(sd, 4)
611 297 636 1403
O agrupamento gerado pode ser consutado no Anexo
digital 4, disponível em http://tinyurl.com/hknzu4j .

Fonte: Elaborado pelo autor
Após executar o algoritmo k-means foram obtidos 4 agrupamentos no
conjunto de dados que considera a sessão de modo geral e mais 4 agrupamentos
para quando as sessões esquecidas foram eliminadas.
Com os conjuntos de informações gerados a partir dos grupos obtidos com o
algoritmo k-means, foram realizadas as análises em cada um dos conjuntos e
optou-se em criar 5 personas diferentes. Para tanto, a variável luminosidade e
horário foram utilizados para determinar o ambiente onde uma persona utiliza o
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aplicativo. A frequência de uso e o número de aplicativos instalados ajudaram a
determinar se o usuário é um usuário frequente e familiarizado com tecnologia. O
tamanho da tela e a versão SO foram usados para determinar as características do
dispositivo.
Para a variável de luminosidade, obtida em lux, foram consideradas faixas de
uso

conhecidas

(WIKIPIDIA,

2016),(ENGINEERINGTOOLBOX,

2016),

(SCOPECALC, 2016) além de validação utilizando o aplicativo Luxímetro Ourolux12
em um iPhone, como mostra a Tabela 32.
Tabela 32 Nível de luminosidade por ambiente
Medida em lux

Condição de luz

1

Vela a um metro de distância

10

Penumbra

25

Corredor entre apartamentos de um edifício com luz
amarelada

100

Dia muito escuro

200-500

Iluminação de escritório/residencial

1000

Dia nublado

1.500-2.500

Local semiaberto com

10.000-25.000

Plena luz do dia, luz solar indireta

Acima de 100.000

Luz solar direta

Fonte: Elaborado pelo autor

12

https://itunes.apple.com/nz/app/luximetro-ourolux/id919652037?mt=8
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Cada persona deve conter informações que transmitam suas necessidades,
motivações, objetivos, habilidades, entre outros atributos. Além das informações
mencionadas, cada persona deve conter um nome e uma figura ou foto que a
caracterize. A Tabela 33 mostra os dados do agrupamento utilizados para gerar a
persona. As Tabelas 34, 35 36, 37 e 38, apresentam as 5 personas criadas a partir
dos dados coletados no experimento. Para cada persona é apresentada em uma
tabela com a sua descrição e os dados utilizados para sua criação. Vale ressaltar
que as variáveis aplicativos abertos, tela e número de interrupções apresentaram
valores semelhantes nos grupos gerados o que pode indicar que os usuários do
aplicativo em questão possuem características parecidas nesses quesitos.
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Tabela 33 Agrupamentos de dados para geração de personas
Agrupamento

Duração
da Sessão
de uso

Luminosidade

Deslocamento

Aplicativos
abertos

Tela

Interrupções

Tipo de
conexão
de rede

Versão
do SO

Número de
aplicativos
instalados

Dia da
Semana

Tarefa

Frequência
de uso

Horário
de uso

1

02:06:49

231

8169

7

Large

6.3

wifi

19

104

Domingo

Interações
com mapa

2

13:00h

2

03:32:07

2208

14116

7.8

xLarge

8.55

mobile

18

125

Chamar taxi

2.5

12:00h

3

03:52:07

152

509

7.9

Large

7.5

wifi

18

112

Interações
com o Mapa

2.5

00:00h

4

02:30:27

9027

14599

7.7

Normal

7.5

wifi

17
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Domingo

3

13:00h

5

00:09:53

1742

6425

6.5

Large

15

mobile

18

110

SegundaFeira

4

12:00h

Fonte: Elaborado pelo autor
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segundafeira
quartafeira,
quintafeira e
sexta-feira

Interações
com o Mapa
Chamar
Taxi

Tabela 34 Persona Emerson Suzuki

Foto

Nome

Emerson Suzuki
Engenheiro de software, mora em São Paulo, 40 anos, solteiro.
Emerson utiliza o aplicativo nos dias de rodízio de seu veículo e
aos finais de semana (Frequência de uso) quando sai para
encontrar os amigos para almoçar (Horário e dia da semana) e
evita dirigir.

Descrição

Possui um celular com tela grande e tem facilidade de uso com
aplicativos móveis (número de aplicativos instalados, versão do
SO).
Costuma usar o aplicativo quando está em casa (luminosidade)
utilizando o wifi (tipo de rede de dados).

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 35 Persona André Pessoa

Foto

Nome

André Pessoa

Representante comercial, mora no Rio de Janeiro, 35 anos,
Descrição casado. André utiliza o aplicativo para chamar taxis
principalmente em seus trajetos ao aeroporto.
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Possui um celular com tela grande e tem facilidade de uso com
aplicativos móveis.
Como esta constantemente viajando, costuma utilizar a rede 3G
como conexão de dados, utilizando o aplicativo geralmente em
ambiente com luminosidade alta.
Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 36 Persona Juliana Schnneider

Foto

Nome

Descrição

Juliana Schnneider
Contadora, mora em Curitiba, tem 26 anos, é casada e não tem
filhos. Juliana utiliza o aplicativo para voltar do seu curso de pósgraduação a noite de quarta a sexta-feira. Costuma chamar o taxi
a partir da calçada em frente ao local do seu curso utilizando, o
wifi da instituição que estuda.
Possui um celular com tela grande e tem facilidade de uso com
aplicativos móveis.

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 37 Persona Vinicius de Morais

Foto
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Nome

Vinicius de Morais
Advogado, mora em São Paulo, 28 anos, solteiro.

Costuma usar o aplicativo para voltar do parque Ibirapuera onde
joga basquete todos os domingos de manha, e faz o uso do
aplicativo exposto a uma luminosidade intensa. Vinicius costuma
Descrição utilizar o wifi disponível no parque para chamar o taxi pelo
aplicativo.
Possui um celular de tela de tamanho normal um pouco
desatualizado, com a versão 17 do Android.
Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 38 Persona Ana de Sá

Foto

Nome

Ana de Sá
Aposentada, mora em Belo Horizonte, 60 anos, viúva.

Costuma usar o aplicativo sempre que sai de casa, pois não tem
carro. É uma usuária frequente e utiliza a rede 3G. Possui
facilidade com o uso de aplicativos. Seu uso mais frequente é na
Descrição segunda feira ao meio dia quando sai para almoçar com suas
amigas.
Possui um celular de tela de tamanho grande e atual.
Fonte: Elaborado pelo autor
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8 CONCLUSÃO
Compreender o comportamento dos usuários em ambientes móveis não é
uma tarefa trivial. A área de IHC, por meio de métodos como testes de laboratório e
métodos como estudo de campo apresentam alguns mecanismos para investigar o
comportamento dos usuários durante as interações com o aplicativo. No entanto os
smartphones são utilizados em ambientes caóticos que nem sempre são possíveis
de serem simulados. Assim, esta pesquisa apresentou um estudo das variáveis que
podem ser consideradas para compreender o comportamento dos usuários de
smartphones, utilizando coleta de variáveis em larga escalada em aplicativo
utilizado por usuários reais. Neste estudo foi identificado quais variáveis pertencem
a classe de mobilidade, para então realizar o cruzamento destas com as variáveis
de interação e comportamento, de modo a identificar suas influências nas ações do
usuário.
Como resultado, foi possível mapear e categorizar um conjunto de variáveis
que são consideradas em estudos de comportamento de usuários em aplicativos
móveis e mostrar a aplicação e análise de algumas delas, como por exemplo, a
influência da velocidade de deslocamento onde identificou-se um aumento de 44%
na duração da tarefa de quando o usuário esta parado para quando o usuário esta
andando. O catalogo de variáveis levantado nessa fase do estudo teve como
objetivo servir de base para novos estudos acerca do comportamento de usuários
de aplicativos, no qual, um pesquisador possa obter informações sobre o que é
possível analisar no ambiente de mobilidade e assim selecionar as variáveis que
mais se adequam a seus estudos.
Para identificar a influência das variáveis estudadas nas ações do usuário foi
realizado um experimento em ambiente real de uso, sendo este em larga escala. A
análise dos dados coletados mostrou que é possível obter informações sobre
diversos comportamentos dos usuários como: horário de uso, local onde os
aplicativos são usados, como o contexto de uso pode influenciar na maneira com
que um usuário utiliza os aplicativos, etc. Tais informações são importantes para
identificar e entender os diversos perfis de usuários e assim desenvolver interfaces
de melhor qualidade.
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Em alinhamento aos objetivos expostos na Seção 1.2 e contribuições listadas na
Seção 1.3, faz-se agora uma sumarização dos resultados alcançados pela
pesquisa, a saber:
•

Levantamento da literatura e criação de catálogo sobre as variáveis utilizadas
em estudos de comportamento de usuários que fazem uso de dispositivos
móveis;

•

Foi possível compreender como o contexto de uso pode afetar as interações
do usuário com o aplicativo, através da análise das variáveis de mobilidade;

•

Identificação e criação de personas utilizando as variáveis de mobilidade
através do agrupamento de dados utilizando o algoritmo k-means;

•

Comprovar que a duração de uma sessão de micro uso pode variar, usando
como referência a pesquisa de Ferreira et al (2014), além de definir a
categoria de sessão de uso esquecida. Considerar a existência desse tipo de
sessão é importante para o projeto de interação pois pode evitar que o
aplicativo consuma recursos desnecessários do aparelho do usuário;

•

Disponibilizar a base de dados do experimento realizado para que outras
pesquisas possam realizar análises sobre a influência das variáveis de
mobilidade e suas relações sobre as ações do usuário, sem que uma nova
coleta seja realizada.

Os dados coletados e as análises realizadas podem

ser encontrados no link http://research.denise.marczal.com/.
Durante a realização desta pesquisa, houve dificuldades que podem servir
como referencial para o desenvolvimento de trabalhos futuros, sendo:
•

Elaborar um framework para coleta e análise dos dados, que leve em conta
quais dados podem ser coletados e como eles podem derivar à um modelo
de análise, evitando assim uma carga de trabalho manual ao qual este
trabalho teve como ponto de dificuldade;

•

Ampliar o estudo sobre a variáveis de deslocamento e a realização de todos
cruzamentos com as variáveis de interação e comportamento;

•

Elaborar novos estudos utilizando a base de dados coletada, bem como
aplicar diferentes técnicas de análise de dados como técnicas de
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aprendizado de máquina e confrontar com os resultados obtidos neste
trabalho;
•

Estender o estudo de algumas variáveis como, por exemplo, a luminosidade.
Entender quais variações de luminosidade causam mais desconforto no uso
do aplicativo móvel.

•

Validar e estender as categorizações das variáveis dispositivo, interação e
contexto.
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