
   

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas,

Agrárias e da Saúde

ISSN: 1415-6938

editora@uniderp.br

Universidade Anhanguera

Brasil

Vicari, Rosa Maria; Ascencio Gomes, Ana Fernanda

HEURÍSTICAS PARA O PROJETO DE INTERFACES DE SISTEMAS  EDUCACIONAIS

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, vol. 4, núm. 1, abril, 2000, pp. 75-97

Universidade Anhanguera

Campo Grande, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26040105

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=260
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26040105
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=26040105
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=260&numero=712
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26040105
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=260
http://www.redalyc.org


HHHHHEURÍSTICASEURÍSTICASEURÍSTICASEURÍSTICASEURÍSTICAS P P P P PARARARARARAAAAA O P O P O P O P O PROJETOROJETOROJETOROJETOROJETO D D D D DEEEEE I I I I INTERFNTERFNTERFNTERFNTERFACESACESACESACESACES D D D D DEEEEE S S S S SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMASISTEMAS

EEEEEDUCACIONAISDUCACIONAISDUCACIONAISDUCACIONAISDUCACIONAIS

Rosa Maria Vicari 1

Ana Fernanda Gomes Ascencio2

 1Departamento de Informática  - UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
rosa@inf.ufrgs.br

2Departamento de Ciência da Computação, Processamento de Dados
e Engenharia da Computação -  UNIDERP –

Universidade para o Desenvolvimento do Estado
 e da Região do Pantanal

anafer@msinternet.com.br



76 Ensaios e ci. Campo Grande - MS, v.4, n.1, p.75-97, abr. 2000

RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar
heurísticas que podem ser utilizadas no

projeto de interfaces de sistemas
educacionais para que estas contemplem

as características de usabilidade e possam
juntamente com as técnicas de interfaces
inteligentes possibilitar a adaptação aos

usuários.
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

The objective of this paper is to present
heuristics that may be used on the interface
planning of educational systems so that
these heuristics consider the usability
standadrds and may, together with the
techniques of intelligent interfaces, enable
suitability for the users.
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11111 INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Um sistema interativo possui o componente aplicação e o componente

interface. O componente aplicação é o elemento responsável pela parte

funcional do sistema que transforma dados de entrada em dados de saída

através da aplicação de uma função à entrada. O componente interface

homem-máquina é o elemento responsável por traduzir ações do usuário

em ativações das funcionalidades da aplicação, por permitir que os

resultados possam ser observados e por coordenar esta interação (Lucena

& Liesenberg, 1998).

O mercado de sistemas interativos caminha para a popularidade onde

a maioria dos usuários não é especialista em informática, para os quais a

interface é o sistema e a distinção entre os produtos se faz pela interface.

Assim, existe influência das interfaces no sucesso de sistemas interativos

(Hix & Hartson, 1993).

Uma boa interface torna a interação com o sistema mais fácil de

aprender e usar, isto é, amigável. Portanto, a interface pode influir na

produtividade do usuário que nem sempre prefere um sistema com mais

recursos ou eficiência do ponto de vista computacional. Se a interface for

fácil de aprender, simples de usar, direta e amigável, o usuário estará inclinado

a fazer bom uso do software (Fortes, 1998). Para que uma interface possa

ser considerada amigável ela deve ter as características que descrevem

usabilidade e que segundo Hix & Hartson (1993) são: facilidade de usar,

facilidade de aprender, taxa de erro mínima, recordação rápida e atratividade.

Para que as interfaces tenham usabilidade elas devem apresentar as

características citadas em muitos trabalhos como em (Frainer, 1991; Loh,

1998; Liang, 1987; Shneiderman, 1998), que são características de qualidade

desejáveis em qualquer interface e estão descritas a seguir: diversa;

complacente; eficiente; conveniente; flexível; consistente; prestativa; imitar a

comunicação humana; controlada pelo usuário; satisfazer o usuário;

autodescritiva; natural e tolerante a falhas do usuário.
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Portanto, para que se construam interfaces ditas amigáveis e para

que estas apresentem as características de qualidade desejáveis é

necessário conhecer também as qualidades de um software ergonômico e

os critérios de ergonomia, descritos em Cybis (1999). As qualidades de um

software dito ergonômico são: prestativo; claro; confortável; obediente;

adaptável; versátil; seguro; coerente; expressivo e compatível e os critérios

de ergonomia estão descritos na Quadro 1.

Quadro 1 – Critérios Ergonômicos
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O projeto de interfaces é uma tarefa pouco estruturada e que não

pode ser automatizada, sendo necessário o uso de heurísticas que, conforme

Lenat (1982), são regras informais de julgamento que ajudam pessoas em

uma rápida tomada de decisão.

O conjunto de heurísticas deste projeto, conforme mostra a Figura 1,

possui cinco objetivos básicos a serem alcançados que se baseiam nas



79Ensaios e ci. Campo Grande - MS, v.4, n.1, p.75-97, abr. 2000

qualidades de amigabilidade e usabilidade e são: facilidade de usar,

facilidade de aprender, gestão e manipulação de erros, subjetiva satisfação

e atração do usuário e adaptabilidade.

Facilidade
de  U sar

Facilidade
de  A prender

H eurís ticas

S ub je tiva S atis fação e
A tração do  U suário

A dap tab ilidade

S er e fic iente - 1
S er conven ien te  - 2
S er au todescritiva - 3
S er p restativa - 4
S er confo rtáve l - 5

S er cons isten te e  obed ien te - 6
A presen tar cód ig os e
denom inações s ign if icativos  - 7
U sar recursos h ipe rm íd ia  - 8

S er com p lacen te - 9
S er to leran te a fa lhas  - 10
P ossu ir s is tem a de  m ensag ens de
erro de  q ua lidade - 11

S atisfazer o  usuário  - 12
S er na tura l  - 13
Fornecer re to rno im ed ia to - 14
T rabalha r com  ações exp líc itas do
usuário  -15
S er c la ra e  com patíve l - 16

S er d ive rsa  e  flexíve l - 17

G estão e
M an ipu lação  de  E rros

Figura 1 – Heurísticas de Projeto

22222 ELETROTUTOR IIIELETROTUTOR IIIELETROTUTOR IIIELETROTUTOR IIIELETROTUTOR III

O tutor inteligente desenvolvido, denominado Eletrotutor III, tem por

objetivo avaliar como um sistema tutorial inteligente é capaz de propiciar um

meio eficaz de ensinar alguns pontos de eletricidade básica e,

principalmente, servir de modelo para futuras implementações de softwares
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educacionais nesta área. No desenvolvimento do tutor, buscou-se, ao optar

por um conteúdo relativamente pequeno e de fácil compreensão, poder

explorar melhor o potencial didático-pedagógico do sistema de ensino

auxiliado por computador.

O ponto central do estudo desenvolvido pelo tutor é a chamada Lei de

Ohm, um importante capítulo da eletrodinâmico; entretanto para que se possa

compreender este fenômeno, necessário o conhecimento de alguns

conceitos de eletrostática e eletrodinâmica, que o tutor não poderia se furtar

de abordar.

A principal característica pedagógica dos sistemas tutoriais

inteligentes é o seu potencial de adaptar a sistemática de ensino ao estudante,

de um modo bastante sofisticado, reformulando dinamicamente a forma e o

conteúdo apresentado, de acordo com as características que o aluno

apresenta num dado momento. O desenvolvimento do Eletrotutor III procurou

explorar este potencial da melhor maneira possível, pelo menos no que tange

a uma sistemática que permita ao aluno ter acesso a um número exaustivo

de exemplos e exercícios sobre cada ponto ensinado.

Cada unidade é constituída por um texto base, uma estrutura de

geração de exemplos e uma estrutura de geração de exercícios. Os textos

são formados por telas, criadas a medida que transcorre a matéria, através

de quadros de informações constituídos por textos e figuras. Os exemplos

são constituídos por diversas formas de aplicação das equações que

descrevem os fenômenos explicados, nas quais o aluno é convidado a

fornecer valores a sua escolha, logo após, o tutor utiliza estes valores nas

equações e as resolve, demonstrando a sua aplicação. A estrutura dos

exercícios foi elaborada de duas formas: exercícios referentes a questões

teóricas, os quais são propostos na forma de frases tipo verdadeiro-ou-falso,

e exercícios que envolvem a aplicação de fórmulas.

A versão original do Eletrotutor elabora um modelo de diagnóstico

semelhante ao modelo de overlay descrito em (Silveira, 1996), embora com

um enfoque quantitativo. Para levantar este diagnóstico, o Eletrotutor III lança
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mão das seguintes estratégias:

É necessário que o tutor faça um diagnóstico inicial, a fim de levantar

o perfil do aluno, logo no começo da seção. Para isto, o tutor faz uma série

de perguntas ao aluno a respeito de seus dados pessoais e de sua

autopercepção cognitiva, através de perguntas tais como: se o aluno é

repetente, se tem alguma dificuldade em física ou química, entre outras.

O tutor faz, com base nas informações fornecidas pelo aluno, uma

prescrição inicial de objetivos pedagógicos a serem buscados na seção de

estudo. Esta prescrição é proposta ao aluno que pode modificá-la se

discordar ou se em algum momento julgar que está sendo mal formulada

pelo tutor.

O tutor formulará uma seqüência de estratégias de ensino a serem

desenvolvidas para que aquele aluno em particular atinja os objetivos que

foram condensados entre o aluno e o programa. Estas estratégias consistem

na seqüência de conteúdos, de exemplos e de exercícios que serão propostos

ao aluno.

O conjunto de informações a respeito do aluno constitui-se no

denominado Modelo Cognitivo do Aluno. Este modelo de aluno deverá ser

atualizado a todo o momento, através da verificação da performance do aluno,

por meio dos seus erros e acertos nos exercícios propostos, nas

necessidades de reforço instrucional que ocorrem nas suas crenças, desejos

e intenções.

O conjunto de ações estipulado para um determinado aluno é

denominado Modelo de Ensino. De modo geral, a metodologia de ensino

adotada pelo tutor consistirá em desenvolver o aluno a partir de um perfil

diagnosticado, através do levantamento de objetivos a serem alcançados,

por meio do Modelo Cognitivo de Aluno, até um perfil considerado ideal para

os objetivos a que o curso se propõe (Modelo Idealizado). Para isto, o tutor

adota uma estratégia de ensino que se baseia na proposição de textos,

exemplos e exercícios.

Como todo modelo, um modelo de aluno é concebido para prover
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informações sobre o objeto modelado. Neste caso, o estudante, em particular,

que esteja usando um sistema computacional de aprendizagem. O sistema

utiliza o modelo de aluno para ajudar a determinar as ações apropriadas ao

estudante. A construção do modelo do aluno ocorre, naturalmente, quando o

estudante usa o sistema (run time), a partir de evidências providas pelas

entradas fornecidas por ele ao sistema. Estas evidências entretanto são

normalmente sutis, dificultando a construção do modelo. O conteúdo básico

do modelo do aluno consiste na representação do seu conhecimento sobre

o domínio e na especificação de seus objetivos. Pode-se acrescentar ainda

as intenções, os planos, as atitudes do aluno e os procedimentos de

inferência relevantes para a aplicação.

A arquitetura do Eletrotutor III é composta por uma sociedade de

agentes autônomos que podem se comunicar com outros agentes, e cada

agente possuirá funções e objetivos dentro de sua especialidade. A Figura

2 representa a arquitetura do Eletrotutor III.

Agente
Interface (6)

Browser

Gerenciador de
Comunicação

(7)

Aluno 1

.

.

.

Gerenciador de
 Domínio (1)

Gerenciador de
Exercícios (2)

Gerenciador de
 Exemplos (3)

Gerenciador de
Atividades (4)

Gerenciador do
Modelo do Aluno (5)

Base de
Conheci

-
mento

Agente
Interface (6)

Browser

Aluno N

Figura 2  - Arquitetura do Eletrotutor III
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O agente Gerenciador de Domínio (agente 1) possui a função de

recuperar informações referentes ao domínio sobre cada ponto a ser

apresentado ao aluno. O agente 1 pode trocar mensagens com os agentes

Gerenciador do Modelo do Aluno (agente 5) e Agente Interface (agente 6).

O agente Gerenciador de Exercícios (agente 2) possui a tarefa de

propor exercícios e avaliar as respostas do aluno. A troca de mensagens

pode ser feita com o agente 5 e  6.  O agente Gerenciador de Exemplos

(agente 3) é responsável pela tarefa de propor exemplos ao aluno. O agente

3 pode trocar mensagens com os agentes 5 e 6.  O agente Gerenciador de

Atividades (agente 4) é responsável pela tarefa de propor atividades extras

ao aluno. O agente 4 pode trocar mensagens com os agentes 5 e 6.

O agente Gerenciador do Modelo do Aluno (agente 5) é responsável por

construir e manter uma base de conhecimento que modele o estado cognitivo

dos alunos que estejam conectados ou que tenham estado conectados ao

sistema. Quando a sessão tutorial inicia-se, o agente 5 recebe informação do

agente interface (agente 6) sobre a identificação do aluno, para que possa

recuperar o Modelo do Aluno correspondente e conforme o andamento das lições

decidir qual a estratégia de ensino a ser utilizada com este aluno.

O agente Gerenciador de Comunicação (agente 7) é responsável pela

comunicação do agente interface (agente 6) com os demais agentes. Recebe

e envia mensagens aos agentes 1 a 5, não trata as mensagens, só as repassa.

O agente interface (agente 6) possui como função o controle do browser no

ambiente do aluno. A mensagens são recebidas e enviadas a todos os agentes

através do agente Gerenciador de Comunicação (agente 7).

No Eletrotutor III estão disponibilizadas sete lições que se distribuem

da seguinte forma: lição 1 (6 telas), lição 2 (6 telas), lição 3 (6 telas), lição 4

(10 telas), lição 5 (6 telas, 3 tipos de exemplos e 3 tipos de exercícios), lição

6 (5 telas, 2 tipos de exemplos e 3 tipos de exercícios) e lição 7 (6 telas, 3

tipos de exemplos e 5 tipos de exercícios).
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33333 INTERFINTERFINTERFINTERFINTERFAAAAACES DO ELETROTUTOR IIICES DO ELETROTUTOR IIICES DO ELETROTUTOR IIICES DO ELETROTUTOR IIICES DO ELETROTUTOR III

As interfaces do Eletrotutor III foram projetadas utilizando as heurísticas

descritas na seção 1 e serão apresentadas a seguir. A Figura 3 ilustra a tela

de abertura do Eletrotutor III que possui: na parte superior os botões de acesso

às tarefas disponíveis no sistema que são: lições, exemplos, exercícios, ajuda

e configurar; na parte central a apresentação do sistema e na parte inferior o

campo de mensagens que faz a interação entre sistema e usuário.

E fic ien te

Figura 3  – Tela de apresentação do Eletrotutor III

A heurística 1 diz que uma interface deve ser eficiente, minimizando o

esforço gasto para executar uma tarefa, pois quanto menos ações forem

necessárias para a execução de uma tarefa mais rápida serão as interações

e, conseqüentemente, mais alta a velocidade na execução das tarefas, e

menores as chances de ocorrerem erros. Assim, quando o número de tarefas

é muito grande, é aconselhável a utilização de menus que evitam a

memorização do usuário e permitem a organização das tarefas; quando o

número de tarefas é pequeno é aconselhável a utilização de botões de acesso
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às tarefas, também chamados atalhos. Além disso quando existem várias

ações deve-se, mostrar apenas as disponíveis para o momento.

Com o objetivo de minimizar o esforço gasto para executar cada

uma das tarefas disponíveis no Eletrotutor III, foram adotadas as seguintes

medidas: todas as tarefas estão disponíveis em todas as interfaces na forma

de botões, pois o número de tarefas disponíveis é pequeno; e estão

organizadas sempre na mesma localização, ou seja, na parte superior da

tela, sem sobrecarregar cognitivamente o usuário.

A Figura 4 ilustra a tela de lições do Eletrotutor III cuja região central

possui: um título que mostra o número da lição e o número da tela atual, o

conteúdo da lição e uma barra de navegação que possui um botão para

cada tela da lição que está sendo apresentada. A barra de navegação é

composta pelos botões que representam as telas que compõem cada lição,

assim, esta barra se modifica para se adaptar ao contexto de cada lição.

Na barra de navegação o botão da tela ativa está destacado dos demais,

como mostra a Figura 4, onde a mesma está ativa e seu botão está

destacado. Nesta barra o aluno tem a possibilidade de navegar por todas

as telas que compõem a lição ativa, seguindo a direção que achar

interessante.

R ecu rso s d a
h ip erm íd ia

P res ta t iv a

C on fo r tá v el

F eed b a ck

Figura 4 – Tela de lição
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A heurística 8 diz que uma interface deve fazer uso dos recursos da

hipermídia, ou seja, sons, imagens estáticas ou dinâmicas, textos e

hipertextos. O som, além de ter função importante ao nível da motivação

pode, também, imprimir um maior realismo à situação de aprendizagem. A

imagem gráfica, estática ou dinâmica, é sem dúvida um dos formatos de

representação da informação privilegiados para se estabelecer o diálogo

entre o usuário e a informação, até porque se vive em uma época em que a

imagem impera. As situações de aprendizagem, complementadas com o

recurso gráfico terão, certamente, resultados compensatórios. As imagens

animadas podem ajudar a rever o passado e descrever o futuro. O texto é o

formato de representação da informação mais utilizado, e seu importante

papel como forma de representar a informação é comprovado desde os

primórdios da escrita. A possibilidade de escrita e consulta de forma não

linear, através do hipertexto, oferece ao usuário a escolha de uma ou mais

representações parciais do conhecimento, e permiti, assim inferir o modelo

global do conhecimento.

No Eletrotutor III o som é utilizado para expressar atenção ou elogios,

mas para respeitar a adaptabilidade, o usuário pode desabilitar os sons

existentes na tela de configurações. Em cada exercício respondido pelo aluno,

o sistema confere a resposta e mostra uma caixa de diálogo com mensagem

e som de acerto ou erro.  As imagens são utilizadas para ilustrar o conteúdo

das lições, como apresentado na Figura 4, além do que, em cada botão da

barra de ferramentas, existe uma imagem que ajuda na identificação do

conteúdo e significado. Os textos compõem as lições e podem ser

configurados com relação a fonte, tamanho, estilo e cor. O hipertexto é

utilizado para dar possibilidade ao usuário de navegar dentro de uma lição

ou mesmo no sistema como um todo no sentido necessário ou conveniente.

A heurística 4 diz que uma interface deve ser prestativa, ou seja, a

interface deve aconselhar, orientar, informar e conduzir o usuário na interação

com o computador através de mensagens, alarmes ou rótulos, permitindo

que o usuário saiba, a qualquer momento, onde se encontra numa seqüência
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de interações ou na execução de uma tarefa, conheça as ações permitidas

bem como suas conseqüências e obtenha informações suplementares.

A heurística 12 diz que uma interface deve satisfazer o usuário, ou

seja, a interface deve fornecer ajuda quando requisitada, ou quando notar

que o usuário se encontra em dificuldades. Desse modo, é importante a

interface permitir que o usuário obtenha ajuda, clara e precisa,  em qualquer

ponto da interação.

A heurística 14 diz que uma interface deve fornecer retorno imediato

e isto significa que as ações do usuário devem receber do sistema uma

resposta, e essa resposta deve ser rápida e fornecer informação sobre a

transação solicitada e seu resultado.

No Eletrotutor III o aluno é informado sobre seu posicionamento através

das barras de navegação existentes nas lições, exemplos e exercícios. Por

exemplo, na lição 1 que possui 6 telas, aparecem 6 botões e o botão da tela

ativa aparece em destaque, como foi ilustrado na Figura 4. O retorno é

fornecido ao usuário através do campo de mensagens, sem interromper as

atividades do aluno. O sistema de ajuda pode ser acessado de qualquer

ponto da interação e está dividido na forma de perguntas. Existem também

mensagens que lhe são enviadas através do campo de mensagens que está

fixamente disponível na parte inferior de todas as telas, mas podendo ser

ocultado se este for o desejo do usuário.

A heurística 5 diz que uma interface deve ser confortável proporcionando

uma diminuição da carga de trabalho perceptiva e cognitiva do usuário durante

a interação. Quanto maior for a carga de trabalho maior, será a probabilidade

de usuário cometer erros. Quanto menos o usuário for distraído por informações

desnecessárias, mais ele será capaz de desempenhar suas tarefas

eficientemente. A utilização de atalhos de acesso às tarefas e o fornecimento

de ajuda e conselhos evitam que o aluno tenha que se lembrar dos comandos

e das ações que devem ser tomadas. Informar o usuário sobre seu

posicionamento e permitir que este configure as características físicas da

interface são possíveis soluções para atingir a heurística 5.
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No Eletrotutor III para cada tarefa disponível foram utilizadas várias

formas de acesso, o botão da barra de ferramentas, o botão direito do mouse

e o teclado. Ajuda e conselhos são oferecidos através do campo de

mensagens e as características físicas da interface podem ser configuradas

através do botão configurar. Algumas opções passíveis de configuração para

tornar a interface mais confortável são: cores, fontes, imagens e sons.

A região central da tela de exemplos, conforme ilustra a Figura 5,

possui um título que mostra o número da lição e o número do exemplo atual,

uma descrição do exemplo, os campos onde o usuário deverá digitar os

números que irão compor o exemplo, um botão de limpar que permite

recolocar valores, o botão executar que mostra os cálculos do exemplo e

uma barra de navegação que possui um botão para cada exemplo da lição

que está sendo apresentada. Na barra de navegação o exemplo ativo está

destacado dos demais, como mostra a Figura 5, na qual o exemplo 1 encontra-

se ativo e seu botão está destacado. O campo de mensagens informa sobre

o número de exemplos que compõem a lição ativa e o que o usuário deve

fazer para executar o exemplo.

C onven ien te

C onsisten te e O bed ien te

C o m p lac e n te  e  to le ra n te  a
fa lha s

Figura 5  – Tela de exemplos
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A heurística 2 diz que uma interface deve ser conveniente e isto indica

que a interface deve permitir fácil acesso a todas as operações, oferecendo

várias maneiras de se executar uma dada operação. A execução das tarefas

pode ser feita de forma seqüencial, como sugere o sistema, ou de forma

aleatória, de acordo com a vontade do usuário.

No Eletrotutor III o acesso as lições, exemplos e exercícios pode ser

feito de forma seqüencial ou aleatória. Na forma seqüencial o aluno pode,

por exemplo, iniciar a lição 6 que é composta de telas, exercícios e exemplos,

e após passar por todas as telas da lição lhe é sugerido automaticamente

exemplos e posteriormente exercícios, além da próxima lição e da

possibilidade de rever a lição selecionada. Na forma aleatória, o acesso às

lições, exemplos e exercícios é feito de acordo com a vontade do que se

deseja estudar, através dos botões da barra de ferramentas sempre

disponíveis em todas as interfaces.

A heurística 6 diz que uma interface deve ser consistente e obediente,

isto refere-se à forma na qual as escolhas na concepção da interface, códigos,

denominações, formatos, procedimentos, entre outros, são conservados

idênticos em contextos idênticos e diferentes em contextos diferentes. Deve

existir correspondência com as expectativas dos usuários, ou seja, deve-se

procurar ter um comportamento similar em situações similares, requisitar do

usuário ações análogas para tarefas semelhantes e apresentar as mesmas

respostas em atividades semelhantes.

Diferentes sistemas devem apresentar interfaces padronizadas

sempre que possível, garantindo a consistência entre sistemas, o que reduz

o esforço para adaptação na troca de sistema. O objetivo explícito da

consistência é aproveitar as qualidades adquiridas em outras situações para

os casos semelhantes e, de modo geral, dar condições aos usuários de

criarem generalizações fazendo com que os mesmos não sintam falta de

um manual.

As soluções adotadas no Eletrotutor III buscam consistência na

configuração, seja de cor, fontes, imagens ou sons que é mantida durante
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toda a navegação e também durante as próximas interações. Além do que,

os procedimentos e ações necessárias, por exemplo, para acessar e navegar

em uma lição são mantidos idênticos para todas as lições. Os elementos da

tela, como por exemplo a caixa de mensagens e os botões de sugestões de

próximas ações, são mantidos sempre na mesma posição. As mensagens

de erros ocorrem em duas ocasiões: quando o usuário digita letras nos

exemplos ou exercícios, ou quando clica em “iniciar” nas possibilidades de

escolhas de lições, exemplos ou exercícios sem ter selecionado nenhum

item. Assim, a consistência é mantida à medida que as mensagens são

mostradas em caixas de diálogo sempre na mesma posição e com as

mesmas opções disponíveis.

Já no que se refere à heurística, uma interface deve ser obediente,

sugere-se que o usuário tenha controle explícito sobre o sistema, definindo

explicitamente as entradas e podendo interromper, cancelar, postergar e

retomar os processamentos a qualquer instante. Algumas soluções propostas

possibilitam sempre  o acesso à saída e ao sistema de ajuda, além de

oferecer também a possibilidade de o usuário mudar de tarefa a qualquer

momento e, se desejar, poder retomar ao ponto anterior. A heurística 15 diz

que a interface deve processar somente as ações solicitadas pelo usuário e

somente quando solicitada a fazê-lo. Assim, a interface não pode

desencadear operações que não foram solicitadas pelo usuário. No

Eletrotutor III é permitido mudar de lição, de exemplos ou exercícios a qualquer

momento, executando assim apenas as vontades do usuário.

A heurística 9 diz que uma interface deve ser complacente, ou seja,

deve oferecer facilidades para a recuperação de erros através de

mecanismos colocados à disposição com o objetivo de permitir a correção

dos erros. Uma solução proposta é a utilização de funções que permitem ao

usuário voltar ao ponto anterior ao erro com segurança, além de permitir ao

usuário a correção de erros que foram detectados antes mesmo da execução

da tarefa.

Em todas as interfaces do Eletrotutor III existe uma barra de navegação
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através da qual o usuário pode voltar ao ponto anterior a qualquer momento.

Nos exercícios e exemplos existe o botão limpar para que o usuário possa limpar

o valor digitado erradamente e recolocar sem ter que refazer o exercício inteiro,

ou seja, digitando apenas o conteúdo incorreto, como mostrou a Figura 5.

A heurística 10 diz que uma interface deve ser tolerante a falhas e

possuir mecanismos que permitam evitar, reduzir e prevenir a ocorrência de

erros e que favoreçam sua correção. A interface deve insistir somente na

repetição parcial daquilo em que o usuário falhou e deve aceitar entradas

resumidas quando as ações tendem a se repetir. As soluções propostas

sugerem que quando existe a entrada de dados o sistema deve sugerir o

tipo e o formato dos dados a serem digitados, além do que, se acontecerem

erros nestas entradas o sistema deve facilitar sua correção, podendo esta

ser parcial ou total.

No Eletrotutor III os mecanismos existentes para tolerar falhas do

usuário podem ser verificados nos exemplos e exercícios, que são os pontos

onde existe a entrada de dados por parte do usuário. Nestes casos o sistema

aceita números com todos os tipos de separadores decimais.

A heurística 11 diz que uma interface deve possuir um sistema de

mensagens de erro de qualidade, isto se refere à pertinência, à legibilidade

e à exatidão da informação dada ao usuário sobre a natureza do erro e

sobre as ações necessárias para corrigi-lo. As mensagens de erro devem

indicar a razão ou natureza do erro cometido, o que foi feito de errado, o que

deveria ter sido feito e o que ele deve fazer. As mensagens de erro devem

seguir sempre o mesmo padrão mantendo-se consistentes.

No Eletrotutor III a mensagens de erro dizem o que o usuário fez de

errado, o que ele deveria ter feito e o que ele deve fazer para arrumar o erro.

Todas as mensagens são estruturadas contendo as informações anteriores

e seguindo a mesma terminologia e posicionamento.

Na tela de configurações de imagens, ilustrada na Figura 6, existe a

possibilidade de o usuário escolher se deseja alterar a imagem do botão de

lições, exemplos, exercícios, ajuda ou configurar. Para cada botão são
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apresentadas seis opções de imagens. A Figura 6 apresenta as seis opções

de imagens para o botão de acesso às lições. Para alterar a imagem de

cada botão deve-se clicar na imagem escolhida e no botão aplicar.

Figura 6  – Tela de configuração de imagens

A heurística 7 diz que uma interface deve apresentar códigos e

denominações significativos, e isto diz respeito a adequação entre o objetivo

ou a informação apresentada ou solicitada e sua referência. Quando a

codificação é significativa, a recordação e o reconhecimento são mais

eficazes. Códigos e denominações não significativos para os usuários

podem sugerir operações inadequadas para o contexto, conduzindo os

usuários a cometerem erros. É conveniente padronizar tanto quanto possível

todos os objetos quanto ao formato e sua denominação, além de padronizar

a sintaxe dos procedimentos. As soluções propostas são a utilização de

imagens e textos que se adaptam ao significado que representam e a

utilização de procedimentos que sejam apropriados aos hábitos dos usuários.

No Eletrotutor III existe significado entre os objetos escolhidos e suas

respectivas funções. Por exemplo, na representação de lição foi utilizado

U so d e cód igos e
den om inações sign if icativos
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um livro o que faz com que o usuário faça associação com lição. Para atender

a adaptabilidade da interface o usuário pode escolher as imagens, como

ilustra a Figura 6, que irão compor sua interface. As imagens disponíveis

para escolha têm códigos e denominações significativos.

A heurística 3 diz que uma interface deve ser autodescritiva, permitindo

ao usuário independência de uso e ação, sem muita assistência humana ou

material. Esta autodescrição proporciona a facilidade de lembrar como uma

tarefa é realizada. A utilização de explicações das dúvidas do usuário se e

quando for necessário, apresentar explicações em várias formas e de modo

detalhado, mostrar vários tipos de ajuda na forma de um diálogo organizado

que pode ser acionado de qualquer ponto do sistema e auxiliar o usuário a

tomar decisões são soluções propostas para contemplar a heurística 3.

Figura 7  – Tela principal da ajuda

No Eletrotutor III, conforme ilustra a Figura 7, o botão de ajuda que dá

acesso à ajuda estruturada na forma de perguntas está acessível em qualquer

A u to-d escr it iva
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ponto do sistema. Existe também um campo informativo ou campo de

mensagens presente em todas as interfaces e que descreve todas as ações

disponíveis a cada momento. Respeitando a adaptabilidade da interface com

relação as preferências dos usuários este campo pode ser ocultado ou não.

A heurística 17 diz que uma interface deve ser diversa e flexível. Para

ser diversa deve suportar bem todas as classes de usuários, apresentando

uma versatilidade que permita ao o usuário delegar ou se apropriar-se da

iniciativa do diálogo, além de apresentar um sistema de mensagens com

diferentes níveis de detalhes, podendo assim, ser usado por usuários de

diferentes níveis. As soluções propostas são a utilização de: vários tipos de

ajuda, várias formas de acesso às funções e comunicação multimodal.

No Eletrotutor III, como ilustrado na Figura 7, é oferecido o sistema de

ajuda estruturado na forma de perguntas; existem várias formas de acesso

às tarefas, como atalhos, teclado ou botão direito do mouse e, para atender

os vários tipos de usuários, o Eletrotutor III oferece aos novatos a opção de

execução seqüencial e guiada pelo sistema; para os intermitentes os botões

e o campo de mensagens que os orientam e, para os experientes, os atalhos

para agilizar suas ações.

Uma interface deve ser flexível, apresentando ao usuário meios que

lhe permitam personalizar a interface levanta-se em conta as exigências da

tarefa, de suas estratégias ou seus hábitos de trabalho. A interface deve

também apresentar várias maneiras de realizar uma tarefa, permitindo assim

que o usuário escolha e domine a maneira escolhida, além de trabalhar com

comunicação multimodal, ou seja, vários estilos de interação que devem ser

projetados de acordo com as análises dos usuários e das tarefas.

No Eletrotutor III existem várias maneiras de acessarem-se e

executarem-se as tarefas, e os itens passíveis de configuração são: fontes,

cores, sons, imagens, entre outras, como ilustra a Figura 8 que apresenta a

tela de configurações de cores.
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Figura 8 – Tela de configuração de cores

A heurística 13 diz que uma interface deve ser natural, ou seja, deve

possuir uma comunicação natural, não exigindo o conhecimento de

terminologia não referente a tarefa, buscando sempre a imitação da

comunicação humana, o que significa utilizar vários modos de interação e

possibilitar que o usuário escolha o de sua preferência.

A heurística 16 diz que uma interface deve ser clara e compatível, ou

seja, não deve deixar dúvidas sobre a leitura da interface e isto é conseguido

respeitando os guidelines que dizem respeito às características léxicas das

informações apresentadas na tela, tais como: fontes, cores, espaçamentos,

entre outras. A eficiência é aumentada quando os procedimentos necessários

à realização da tarefa são compatíveis com as características psicológicas

do usuário, respeitando-se  suas expectativas e costumes.

Como a aparência da interface pode ser agradável para uns e não

Diversa

Flexível
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para outros, o Eletrotutor III oferece o botão de configurar, que possibilita ao

usuário tornar a interface clara e compatível com o seu perfil. Para buscar a

imitação humana, as interfaces do Eletrotutor III possibilitam acionar cada

uma das operações através do mouse ou do teclado, permitindo a escolha

do meio de acesso.

44444 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROSCONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROSCONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROSCONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROSCONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este artigo apresentou algumas heurísticas para o projeto de

interfaces com usabilidade que podem ser aplicadas para sistemas de

ensino. O protótipo desenvolvido, Eletrotutor III, será aplicado em escolas,

onde o conteúdo eletrodinâmica está sendo ministrado, para que se possa

observar o comportamento dos alunos em relação às interfaces desenvolvidas

utilizando as heurísticas descritas neste trabalho. Para que as heurísticas

possam ser aprimoradas, faz-se necessária a utilização de técnicas de

interfaces inteligentes, como modelo do aluno, pois quanto mais inteligentes

forem as interfaces maior o número de heurísticas que podem ser

contempladas e conseqüentemente maior a adaptação das interfaces.
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