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RESUMO

 

                A interface com o usuário, como o próprio nome descreve, é o caminho
através do qual o computador pode se relacionar com o mundo e
vice-versa. Independente de ser uma interface implementada em hardware ou
em software, com freqüência a interface passa como um elemento
despercebido pelo usuário, cuja única preocupação é fazer com que o
computador funcione como ferramenta eficiente para o seu ambiente de
negócios ou para seus fins pessoais. E isto é uma das principais
características de uma boa interface: a usabilidade - a capacidade de
fazer com que o uso do computador seja tão natural que o usuário nem
perceba que está usando o computador.

            Este trabalho tem por objetivo descrever as características de uma boa
interface e discutir os aspectos de projeto que podem garantir que uma
boa interface seja definida e implementada. São apresentadas
considerações sobre a especificação formal de interfaces e sobre normas
e padrões internacionais que definem referências para a medição da
funcionalidade e outras características de uma interface. Uma vez que o
computador vem, cada vez mais, fazendo parte de todos os momentos das
vidas das pessoas é importante criar recursos que não excluam destes
momentos as pessoas com deficiências motoras, visuais ou auditivas. Por
isso o trabalho enfoca também alguns aspectos sobre o projeto de
interfaces para deficientes.
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1.         INTRODUÇÃO
 

As interfaces de sistemas de computador sofreram uma grande revolução, a partir de meados da década de 
80: os avanços nas tecnologias de hardware e software, e o desenvolvimento de interfaces visuais 
promoveram a mudança do conceito de produtos de software; popularizaram-se os jogos interativos 
multiplayer e webs de informações, entre outras.

 

Nos anos 90, um novo aspecto de software se destacou – o aspecto associado ao termo “design”.  Mitchell 
Kapor [KAP90] expôs esta preocupação em seu  “Software Design Manifesto”, em que declara:

 

“Apesar do enorme sucesso exterior dos computadores pessoais, a experiência diária no uso de 
computadores muito longe de ser freqüente é ainda cheia de dificuldades, esforços e barreiras para muitas 
pessoas...  A falta de usabilidade do software e a pobreza do design dos programas são a vergonha secreta 
da indústria”.

 

A partir de então, verifica-se um importante movimento para melhoria da qualidade das interfaces, com 
ênfase nos trabalhos de usabilidade e ergonomia.

 

Este trabalho visa apresentar abordagens e metodologias desenvolvidas para tornar o projeto e design de 
interfaces menos artístico, buscando uma abordagem mais técnica e científica. 

 

            As principais dificuldades encontradas para sua realização dizem respeito às fontes de pesquisa, 
praticamente inexistentes na literatura nacional. Baseamo-nos, então, principalmente em consultas a sites 
e publicações disponíveis na Internet.

            



            O trabalho dividiu-se em 05 capítulos. O primeiro esclarece sobre os principais requisitos 
necessários para a correta especificação e projeto de interfaces, de acordo principalmente com as 
abordagens de Clayton Lewis e John Rieman  [LEW94] e com os trabalhos da Ameritech [INT01]. No 
segundo capítulo,  os aspectos de usabilidade e ergonomia são focados de forma um pouco mais 
detalhada, conforme Kling e Elliott [KLI00] e Microsoft[CLI94]. Em seguida apresentamos, no capítulo 
4,  técnicas para design e validação de uma interface, usando também como fontes os trabalhos de 
Clayton Lewis e John Rieman [LEW94], além de Nielsen e Molich[HEU90] .  A especificação é 
determinada através da modelagem,  apresentada no capítulo 5, que destaca as principais técnicas 
utilizadas atualmente para esta tarefa. Aqui nossa fonte de pesquisa foi Meilir Page-Jones [PAG95], e 
C.A.Rovira [ROV90].  Finalizando, abordamos no capítulo 6  algumas das técnicas disponíveis para 
desenvolvimento de interfaces para deficientes físicos, e exemplos de interfaces existentes no mercado 
para atender a estas pessoas. Destacamos aqui os trabalhos de Deines Johnes [DEI95] e  C. 
Guger[BRA00].

 

            Além das fontes acima citadas, várias outras, obtidas  de pesquisas na internet, foram utilizadas 
neste trabalho.  As principais estão relacionadas nas Referências Bibliográficas, ao final deste trabalho. 

 

 

 

 

2.        ESTRATÉGIAS PARA ESPECIFICAÇÃO E PROJETO DE INTERFACES

 

Até poucos anos  atrás, o desempenho dos sistemas de computadores foi considerado o aspecto 
mais relevante do desenvolvimento de sistemas, tornando-se o foco principal do trabalho de engenharia 
de software.  Entretanto,  esta  visão foi  mudando gradualmente,  a partir  do reconhecimento de que o 
desempenho  de  sistemas,  isoladamente,  não  é  suficiente  para  garantir  aplicações  interativas,  que 
garantam  a  simplificação das tarefas dos usuários e a redução das chances de erros destes ao interagir 
com o computador.

 

 

2.1.  Projeto  Orientado ao Usuário

 

De maneira geral, as aplicações são desenvolvidas  com base em algum ponto de referência, que 
podem  ser  dados,  tecnologia,  ou  usuários.  Qualquer  um  destes  pontos  de  vista  são  altamente 
independentes,  mas a  abordagem determina qual  deles deve  receber  maior  atenção.  As abordagens 
voltadas para dados ou para tecnologia são mais comuns – nelas,  um dispositivo de entrada/saída, por 
exemplo,  será incluído na aplicação com base nos fluxos de dados e na tecnologia.  Essencialmente, 
aplicações são ferramentas utilizadas por usuários, e só são efetivas  se possuem foco nas necessidades 
desse usuário,  permitindo-lhe executar suas tarefas de modo mais simplificado, seguro e eficiente.  O 
projeto dessas ferramentas é uma ciência e uma arte, e deve contribuir para a efetividade do sistema. 
Assim,  a  especificação  das  interfaces  a  serem  utilizadas  deveria  ser  o  ponto  de  partida  para  o 
desenvolvimento de aplicações:  gastar-se-ia mais tempo escutando o usuário do que num modelo voltado 



para dados ou para tecnologia,  mas seria possível  traduzir suas necessidades em protótipos que, durante 
o  tempo  de  desenvolvimento,  seriam testados  por  esse  usuário,  para  que  fossem estabelecidas  suas 
necessidades de usabilidade e suas reações,  já  provendo  as modificações necessárias. Este dispêndio 
maior de tempo de análise reverteria em maior certeza na efetividade do produto,  redução do tempo de 
desenvolvimento e menos pedidos de modificação.

 

            A Ameritech [AME00]   destaca quatro  aspectos básicos a serem observados para se obter uma 
aplicação melhor, a partir da aproximação com o usuário, todas elas envolvendo habilidades  relacionadas 
ao domínio de fatores humanos:

 

 

2.1.1.      – Foco Ininterrupto em Usuários desde  o Início do Projeto

 

É necessário ter sempre em mente que o usuário não tem por objetivo usar computadores ou usar 
uma  aplicação; sua meta é sempre realizar alguma tarefa  - qualquer que seja. O computador ou o sistema 
serão apenas instrumentos para a realização desta tarefa.  Portanto, o primeiro passo é  estabelecer contato 
direto com os usuários e escutá-los,  para  compreendê-los e às suas tarefas.  Algumas perguntas feitas ao 
usuário  poderão  ajudar  na  especificação  da  interface,  bem  como  nas  escolhas  que  serão  feitas  
posteriormente:      

 

Por que alguém usa a aplicação?

Quando eles usam a aplicação?

Quais são as características dos usuários?

Onde eles usarão a aplicação?

            Qual é o nível de habilidade dos usuários?

            Qual é a experiência dos usuários com computadores?

            Qual é o seu grau de conhecimento das tarefas envolvidas?

            Com que freqüência eles usarão a aplicação?

            Como os usuários  executam as tarefas atualmente?

            Como o usuário  viu a escolha de tecnologia?

Que grau de conhecimento das tarefas a serem construídas na aplicação é necessário?

 

 

2.1.2 -  Projeto Integrado



            

Todos os aspectos do projeto devem estar voltados para a preocupação com a usabilidade:  quais 
são as necessidades do usuário para  garantir melhor produtividade e satisfação. A participação do usuário 
é fundamental.

 

 

2.1.3.      – Teste Ininterrupto pelo Usuário, a Partir da Prototipação da Aplicação

 

Muitos  desenvolvedores  não  lançam  um  software  que  não  tenha  sofrido  revisão  de  código 
completa  e  testes  consideráveis.  Porém, muitos desenvolvedores optam por  disponibilizar  ao usuário 
cada  porção do sistema já desenvolvida, para que este possa criticá-lo. São várias as vantagens deste 
procedimento:

-         o usuário irá encontrar as falhas e fraquezas em sua interação com a aplicação, descobrindo 
assim as falhas de usabilidade porventura existentes;

-         este período de testes servirá também como treinamento do usuário na nova aplicação,  que 
terá maior aceitabilidade, quando concluída;

-         problemas fundamentais  podem ser  identificados e  retificados  antes  do lançamento do 
software.

 

 

2.1.4. -  Projeto   Iterativo

 

            O ciclo projetar-modificar-testar é crítico para melhorar a interface do usuário com a aplicação. As 
falhas devem ser localizadas na aplicação, não no usuário.  Deve-se continuar tentando entender o que os 
usuários precisam e querem, e estar disposto a fazer mudanças no projeto anterior, pois é impossível  
projetar corretamente a interface na primeira vez.

 

 

2.2.      -  Design Heurístico

 

Aliadas à filosofia de projeto centrado no usuário,  algumas regras básicas de heurística permitem 
projetar uma aplicação mais simples e usável:

-         Simplifique a tarefa e a interface da melhor forma possível (reduza a complexidade visual, 
adote o idioma natural familiar do usuário e minimize o que o usuário tem que se lembrar): 
reduzindo-se a complexidade das interfaces, torna-se mais fácil trabalhar, mais fácil aprender, 
e  menos provável  a  ocorrência  de  erros.  A complexidade  visual,  por  exemplo,  pode  ser 



reduzida  pela  exibição  apenas  dos  controles  mais  importantes  em botões  ou  em painéis, 
escondendo-se os  demais em menus; Complexidade verbal pode ser reduzida pela utilização 
de palavras de uso comum no vocabulário do usuário, e apropriadas à tarefa;

-         Não  confie  em  treinamento  e  documentação  para  resolver  problemas  de  software  
(Desenvolva  um  modelo  conceitualmente  claro  e  consistente  da  aplicação,  não  viole  as 
expectativas de usuários):  Consistência conceitual refere-se à estrutura revelada ao usuário 
pelo projeto e comportamento dos componentes da interface – a manutenção do  resultado do 
comportamento  de  determinado  componentes  de  interface,  mesmo  que  em  modelos  ou 
contextos  diferentes (  se  um usuário sabe executar  uma certa tarefa ou operação em uma 
aplicação,  deveria poder executar uma tarefa semelhante em uma aplicação diferente sem 
necessidade de treinar novamente);

-         Projete prevenindo sempre o erro (Procure constranger ações inválidas, e utilize mensagens 
de  erro  claras  e  inteligíveis  pelo  usuário):  procurar  prevenir  a  ocorrência  de  erros  ,  e 
minimizar as conseqüências daqueles que são inevitáveis.  Emitir mensagens de erro claras, 
declarando o problema nas condições do usuário, e indicando ações para que o usuário possa 
eliminar o erro ou corrigir o problema que o causou. Outro item importante é forçar o uso da  
“Destruição Explícita” (solicitar confirmação de operações como apagar dados, por exemplo);

-         Promova  um bom Feedback  (Usuários  devem ver  o  que  está  acontecendo –  torne  as 
escolhas disponíveis salientes para o usuário):  o bom feedback  começa pelo  estado de uma 
tarefa  e  pelo  estado  de  objetos  na  interface,  como  por  exemplo  o  realce  de  um  objeto 
selecionado. Outros aspectos também são relevantes, como colocar em destaque na tela, em 
botões  de  acesso  imediato,  as  atividades  importantes  que  tenham  alta  disponibilidade  e 
exigências, e armazenar em menus ou caixas de diálogo  as atividades secundárias e menos 
importantes;

-         Apoio a estilos de interação diferentes (modos diferentes para acessar um mesmo objeto, 
atalhos para usuários especialistas, redução do número de teclas digitadas ):  Um menu de 
operações pode ser acessado através de clique do mouse,  através de teclas de função ou de 
setas de navegação. Disponibilizar diferentes formas de acesso provê flexibilidade ao sistema 
para  realizar  uma  tarefa.  O  ideal  é  que  se  projete  uma  interface  focando  em  usuários 
relativamente  sem  experiência  e,  paralelamente,  desenvolver  atalhos  para  peritos  mais 
eficientes.

-         Evite o uso de modos: utilização de comandos idênticos ou mesma teclas com funções 
diferentes em situações diferentes, o que leva o usuário a pensar na forma como a aplicação 
trabalha, perdendo o foco na tarefa que ele está executando. 

 

 

2.3.      – Arquiteturas de Interface com o Usuário

 

Quando,  no desenvolvimento convencional  de software,  os  testes  finais  –  executados  quando 
concluído o projeto – acusam falhas de projeto que poderão causar problemas de usabilidade,  podemos 
ter sérias dificuldades  para modificar a interface deste projeto.  A arquitetura de software da aplicação 
geralmente dificulta mudanças na interface com o usuário, pois  o código de interface é intervinculado ao 
código da aplicação, e para modificarmos a interface teríamos necessariamente que modificar também o 
código da aplicação, o que  elevaria o custo do projeto e seu tempo de desenvolvimento.

 



Entretanto,   visando minimizar estes problemas, foram desenvolvidas algumas arquiteturas que  
separam  o  código  de  interface  de  usuário  do  código  de  aplicações.  São  as  chamadas  regras  de 
desenvolvimento de software baseado em UIMS (User Interface Management Sistems), nas quais  os 
dados colecionados durante os testes de usuários, as novas tecnologias de interface com o usuário, as 
expansões de funcionalidade de sistema são melhor adaptados.  Exemplo dessa arquitetura é a Bellcore 
OSCA[1].

 

 

2.4.      – Fundamentos de Interação Baseada em Objetos

 

Em uma interface gráfica com o usuário, os dados e as operações possíveis  com dados são visíveis 
ao  usuário.  Os  dados  de  aplicação  são  representados  como objetos  de  dados,  e  as  operações  como 
controles  visíveis.  As  operações  são  processadas  através  da  seleção  de  objetos  ou  da  ativação  de 
controles,  pelo  uso  de  dispositivos  de  seleção  (normalmente  o  mouse).  Este  estilo  de  interação  é 
chamado “point and click”,  enquanto que a característica de estilo de interfaces comando-orientadas é a 
“type at the system”. Porém, o mouse não é  indispensável para uma interface gráfica com o usuário 
(GUI) – muitas operações, além da entrada de textos, podem também ser executadas através do teclado ou 
de outros dispositivos.  O principal elemento  do projeto de GUI é a visibilidade – fazer os dados e as 
operações associadas visíveis para o usuário através do uso de elementos gráficos de exibição.  

 

            Em resumo, os fundamentos de projeto de interface gráfica com o usuário são:

-         Representação contínua e visível de objetos e ações;

-         Ações físicas (como, por exemplo, “clique e arraste”) ou operações concretas (como botões 
para operações), ao invés da digitação de nomes de comandos;

-         Operações rápidas, incrementais, reversíveis.

 

Para  operacionalizar  estes  princípios,  tornando-os  consistentes,  são  utilizadas  as  seguintes 
diretrizes:

 

 

2.4.1.       – Objetos

 

Objeto é um termo genérico para quaisquer elementos visíveis em uma exibição de  interface 
gráfica com o usuário, como botões, ícones, janelas, menus, artigos de listas, etc

 

São utilizados três tipos básicos de objetos:



-         Controles de entrada de usuários: são objetos  que permitem ao usuário executar operações 
em objetos de dados e manipular a aplicação e elementos da própria interface. A ação do 
usuário irá ativar os controles, que incluem botões, sliders, rádio-botões, barras de rolagem,  
ícones e cardápios;

-         Objetos de saída de dados: são os elementos de dados definidos pela aplicação, que não 
permitem a ação direta do usuário.

-         Objetos de entrada de dados: permitem a entrada de dados  na aplicação, como caixas de 
texto, por exemplo. Os objetos de entrada de dados podem ser povoados de várias formas: pela 
entrada de dados via teclado, através de atividades de aplicação ou através de operações de 
“recortar/colar”.

 

 

2.4.2.      – Ações e Operações

 

As entradas de usuário ocorrem de duas formas: através de ações ou operações.

 

            As ações de usuário são comportamentos físicos executados em um dispositivo de entrada, como 
clicar no mouse ou  pressionar teclado. Seu resultado pode ser verificado na tela (como  o ponteiro do 
mouse  refletindo  seus  movimentos),  mas  não  podem  ser  representadas  concretamente.  Ações  são 
necessárias para atividades de baixo nível, como selecionar objetos, e para manipulação direta de estilos 
de interações, e seu significado depende do comportamento físico do usuário (por exemplo, qual o botão 
do  mouse  foi  clicado),  das  características  do  objeto  que  a  ação  está  manipulando e  do  contexto  da 
aplicação.

 

            As operações do usuário são o resultado de suas ações em objetos de dados ou de  controles. 
Representam as funções que permitem a manipulação de dados ou de elementos de interface  pelo usuário 
(como abrir  de arquivos,  arrastar um objeto para a lixeira, etc), e seu significado é definido pela forma, 
label e comportamento do controle: barras de rolagem  movem conteúdos de janela em sentido horizontal 
ou vertical, botões executam operações indicadas em seus rótulos. 

 

As operações são classificadas como genéricas quando podem ser aplicadas a  quase todas as 
classes de objetos em diferentes contextos, como é o caso das operações  “desfazer”,  “recortar”,  “colar”,  
entre outras. Seu uso traz vários benefícios, como a universalidade, que as torna fáceis de aprender e 
usar,  a redução do tamanho do  código e melhoria da consistência e previsibilidade da interface. 

 

 

2.4.2.1.– Operações implícitas e explícitas

 



Geralmente, os modelos de ação de objetos seguem o modelo de operações explícitas,  no qual  
todas  as operações  disponíveis  são representadas  visível  e  concretamente,  em forma de  controles de 
interface selecionáveis . Existe também o modelo de operações implícitas, no qual , ao invés da utilização 
de controles visíveis, o acesso à operação se dá através de uma ação particular do usuário.

 

Modelos  de  operações  implícitas  são  invisíveis  para  os  usuários,  violando um dos  princípios 
fundamentais de projetos de Interface Gráfica com o Usuário (GUI), que é a visibilidade dos objetos de 
dados e  operações.  Por  isto,  devem ser  usados  apenas  para  manipulações  diretas  de  interfaces  (por 
exemplo, para definir diferentes contextos da operação “arrastar ícone” – para outra pasta ou para a lixeira 
(neste caso,  deve haver um pedido de confirmação).  De outra forma, devem ser usados apenas para 
implementação  de  técnicas  avançadas  que  suplementam  técnicas  básicas,  baseadas  em  operações  
explícitas.

 

 

2.4.3 – Modelo “Objeto-Ação

 

            Neste modelo,  o usuário seleciona um objeto e em seguida executa uma operação sobre este 
objeto. A seleção de operações é usualmente executada com o mouse,  mas o teclado pode também ser 
utilizado.

            

Este modelo permite que se selecione múltiplos objetos para uma mesma operação ou que se 
execute operações sucessivas em um único objeto.

 

            Na prática, algumas vezes não é possível utilizar o modelo “objeto-ação”,  havendo necessidade 
de substituí-lo pelo modelo “ação-objeto”, onde o usuário escolhe antes uma ação a ser executada, para 
depois selecionar o  objeto sobre o qual se aplicará a ação.

 

 

2.4.4.      – Técnicas Básicas e Avançadas

 

Dentre as várias maneiras de se implementar sistemas projetados em GUI, destacam-se as técnicas 
básicas e técnicas avançadas.

 

            As  técnicas  básicas  seguem os  princípios  de  design  GUI (modelo  de  operações  explícitas  e 
paradigma objeto-ação). Suas principais características são:

 



-         todos os objetos de dados são visíveis, e todos os objetos de dados visíveis podem ser 
manipulados;

-         todas as operações disponíveis são representadas concretamente em forma de botões, itens 
de menu ou outro tipo de elemento gráfico de  controle;

-         nenhuma operação pode ser executada  pela seleção do  objeto de dados em primeiro lugar,  
para depois ativar  o controle apropriado;

-         a seleção de um objeto de dados inibe a disponibilidade de operações  apropriadas para os 
dados.  As operações indisponíveis são indicadas por avisos visuais.

 

As técnicas básicas  permitem aprendizagem por exploração, fácil reaprendizagem,  consistência e 
predictabilidade.  Elas  tornam  possível  aos  usuários  casuais  interagirem  com  sucesso  com  várias 
aplicações,  visto  que:  a)  todas  as  operações  estão  disponíveis  para  verificação,  seja  visualizando a 
apresentação, seja navegando pelo conteúdo dos menus; b) todas as operações permitem a ativação de 
controles  visíveis através do mouse ou do teclado;  c) não há operações  “escondidas” em uma tecla  do 
teclado ou em um botão do mouse.

 

            As técnicas avançadas são atalhos para usuários mais experientes, seguindo o modelo de 
operações implícitas.  Normalmente podem se apresentar sob a forma de “duplo clique” sobre botões de 
mouse, ou  objetos invisíveis, como menus instantâneos (“popup”), ou ainda como  teclas que equivalem 
a opções de menu. Suas principais características são:

-         são normalmente invisíveis ao usuário, e não podem ser aprendidas através de exploração 
do sistema;

-         são inerentes a cada tarefa, aplicação ou contexto;

-         normalmente dependem de ações específicas do usuário para chamá-las.

 

As  técnicas  avançadas,  quando  bem  projetadas,  aumentam  a  eficiência  das  operações  para 
usuários experientes,  dando-lhes flexibilidade e aumentando o desempenho  em operações  repetitivas. 

            

O projeto de interface deve sempre ser  iniciado com técnicas básicas,  que são a  chave para 
consistëncia  das  tarefas  e  opera;óes.  As  técnicas  avançadas  serão  aplicadas   somente  como  forma 
complementar de fazer coisas. 

 

 

2.4.5.      -  The Desktop Metaphor

 

Interfaces  gráficas  com o  usuário  permitem que  os  objetos  sejam representados  de  maneira  
similar a objetos da vida real. As aplicações de computador que conseguem emular o comportamento de 



objetos reais, familiares aos usuários,  resultam em aplicações intuitivas e de fácil aprendizado.  Exemplo 
disso são ferramentas como  tesoura e  cola que, como em um escritório, são utilizadas para recortar e 
colar objetos.  Essas metáforas devem ser usadas em todas as aplicações, desde o primeiro plano até  as 
telas mais específicas, sempre buscando objetos reais que representem a tarefa a ser executada.

 

            O termo “desktop”  refere-se à  “superfície”  que o usuário vê em sua tela,  que é  análoga à  
“superfície”  de  uma  mesa  em  um  escritório.  Assim,  um  “arquivo”  é  um  lugar  para  armazenar 
informações relacionadas,  “folders” (pastas) são utilizadas para agrupar  arquivos de dados afins (como 
em um escritório, onde existem arquivos que podem ser abertos e novos arquivos que podem ser criados), 
e janelas sobrepostas representam pilhas de papéis sobre a mesa. 

 

            Talin [TAL00]  alerta, no entanto, que o uso de metáforas deve ser precedido de uma severa 
crítica à sua necessidade  e/ou ao resultado que proporcionará. A metáfora nem sempre é necessária e, em 
muitos casos, uma função natural do software pode ser mais compreensível do que uma analogia com o 
mundo real. Além disso, a utilização de uma metáfora em um sistema de computador pode incorporar não 
apenas os benefícios relativos ao objeto utilizado, mas também seus aspectos negativos.

 

            É necessário verificar ainda se a metáfora utilizada é universal, ou se o objeto é típico apenas de 
determinada região. As caixas de correio utilizadas nos Estados Unidos, por exemplo, não são comuns na 
Europa, nem no Brasil.

 

 

2.5.      – Conclusão

 

A essência do projeto de interfaces é a satisfação das necessidades do usuário. Para tanto,  faz-se 
necessário, em primeiro lugar, conhecer o usuário, as  tarefas que o ele  executa, e a forma  como ele as 
executa,  para que a interface  desenvolvida esteja o mais próximo possível da sua realidade. 

 

A observação de detalhes como  a simplificação da  tarefa e da interface através da redução de 
complexidade  visual  e  verbal,  modelo  de  interface  com consistência  conceitual,  previsão  de  erros  e 
disponibilização de diferentes formas de acesso do usuário a uma operação,  permitirá a criação de uma 
interface de grande  usabilidade,  que gera  mais produtividade  e  maior satisfação ao usuário,  tornando a 
operação do sistema mais intuitiva, e aumentando a rapidez na execução das tarefas.

            Além disso, a utilização de Interfaces Gráficas com o Usuário (GUI), permite o desenvolvimento 
de  sistemas  onde  se  destacam  a  visibilidade  contínua  de  objetos  e  ações,  operações  rápidas, 
incrementais e reversíveis, e  predominância de ações físicas  ou operações concretas, selecionadas  de 
menus por meio do mouse ou do teclado. 

 

            No próximo capítulo, abordamos de forma mais específica os aspectos de ergonomia e usabilidade 
das interfaces com o usuário, já citados em diversas ocasiões neste capítulo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.            ERGONOMIA   E   USABILIDADE

 

Os termos “Ergonomia” e  “Usabilidade” têm estreito relacionamento no ambiente de design de 
interfaces  com o  usuário.  O  projeto  e  design  de  interfaces  que  respeita  os  padrões  ergonométricos 
estabelecidos garante  maior usabilidade ao sistema a ser implementado.

 

 

 

3.1. -    ERGONOMIA



 

            Ergonomia  é uma palavra largamente utilizada na atualidade, em especial nas indústrias de alta 
tecnologia.

 

            As primeiras abordagens de ergonomia, datadas da época da Segunda Guerra Mundial, estavam 
mais relacionadas à engenharia de fatores humanos e ergonomia.  Hoje, o termo se refere mais ao design 
de produtos com foco na usabilidade e estética – os produtos devem ser fáceis de  usar e esteticamente 
agradáveis, para obter a aceitação dos usuários.

 

            No mercado atual, a chave para que um produto mantenha-se competitivo é encontrar um ponto de 
equilíbrio entre produtividade, qualidade e segurança. É o novo conceito – “Usernomics”, onde a 
definição de ergonomia é novamente ampliada, com ênfase na complexa interrelação entre design 
ergonômico e marketing. A tecnologia deve ser ergonomicamente adaptada ao usuário para ganhar 
aceitação no mercado.  O papel de “usernomics”  é  integrar design ergonômico com treinamento, 
engenharia e marketing para produzir soluções reais para o design do produto.

 

            Desde 1.983, a International Standards Organisation desenvolveu a norma padrão de ergonomia 
para sistemas de interação humana:  o ISO 9241 – “Ergonomics Requirements for work with Visual 
Display  Terminals”, que vigorou até 1.999. Uma das críticas ao ISO 9241 é que este padrão  de 
desenvolvimento durou tanto tempo que ficou desatualizado, face às mudanças de tecnologia.

 

            Em 1.999, foi lançado o padrão ISO  DIS   13.407 – “Human Centred Design for Interactive 
Systems”, para garantir aos novos sistemas maior efetividade, eficiência e satisfação para os usuários. Os 
padrões descrevem quatro princípios de design “humano-centrado”:

-         envolvimento ativo dos usuários;

-         alocação adequada de funções ( estar certo de que as aptidões humanas estão sendo usadas 
corretamente);

-         soluções de desenho iterativas (em conseqüência, permite sobra de tempo no planejamento 
do projeto);

-         design multidisciplinar (tomando cuidado com equipes de desenvolvimento muito grandes).

 

A norma prevê também quatro chaves para a atividade de design “humano-centrado”: 

-         entender e especificar o contexto de uso, tornando-o explícito ( evite assumir que ele é 
obvio);

-         especificar os requerimentos do usuário e da organização (haverá uma grande variedade de 
pontos de vista e individualidades);

-         produzir soluções em design (designs múltiplos encorajam a produtividade);



-         avaliar o design em relação a requerimentos (envolver os usuários reais nos testes, e não 
apenas fazer demonstrações convincentes).

 

Além da ISO, vários outros órgãos  foram criados, em todo o mundo, para regulamentar e fiscalizar  os 
aspectos de ergonomia e usabilidade das interfaces. Exemplos mais comuns são a HFES (Human Factors 
and Ergonomics Society) e a IEA (Internactional Ergonomics Association ).

 

            No Anexo 1 reproduzimos as orientações  do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre  
normas de Tecnologia da Informação. Trata-se de um guia de ergonomia para hardware e software,  que 
incluem os mais diversos aspectos, como por exemplo as normas para  utilização de cores.

 

 

3.2. -   USABILIDADE

 

Russel Ackoff [ACK94] disse, com muita propriedade, que “nós falhamos mais freqüentemente porque 
nós resolvemos o problema errado do que porque nós  encontramos a solução errada para o problema 
certo”. 

 

            Usabilidade  está relacionada com a identificação dos problemas certos e sua solução de forma 
correta, sob a perspectiva do usuário.

A  ISO 9241-11 (Guidance on Usability) e a ISO 14598-1 (Evaluation of Software Quality – 
General  Guide)  definem  Usabilidade  como  “A  eficácia,  eficiência  e  satisfação  com  que  usuários 
específicos podem  alcançar metas específicas em  ambientes particulares”:

-         Eficácia:  Define se o sistema faz as coisas certas sob o ponto de vista do usuário;

-         Eficiência: Define o quanto o sistema é rápido e fácil, sob a ótica do usuário;

-         Satisfação:  define se o usuário gostou do sistema ou não.

 

O  design  centrado  no  usuário  é  um  método  que  permite  desenvolver  produtos  com  maior 
usabilidade, pois a interface é desenvolvida desde o início de acordo com as determinações do usuário.

 

Durante o desenvolvimento do projeto, o usuário efetua testes iterativos dos protótipos. Entretanto 
estes testes, por si só, não garantem a qualidade final do sistema. É necessário fazer novos testes,  para 
garantir que o sistema esteja de acordo com as especificações iniciais, e para verificar sua usabilidade, ou 
seja,  se ele se apresenta “fácil de usar”.

 



Algumas condições de usabilidade devem ser observadas no  design de interfaces. Entre elas,  a  
questão da segurança,  para se garantir que o nível de risco em interfaces de computador  permita que o 
usuário novato se sinta protegido contra sua própria inexperiência. Caixas de diálogo de confirmação e 
características de  “desfazer” em múltiplos níveis são imprescindíveis para estes usuários.

Por  outro  lado,  é  necessário  que  haja  “níveis  de  segurança”,  para  permitir  que  um  usuário 
experiente exclua  os procedimentos de segurança, quando a aplicação assim o permitir.

 

A interface de um programa não precisa ser uma obra de arte, mas é importante que não seja feia.  
Um exemplo típico é a colocação de botões em uma tela: se for necessária a utilização de cinco botões 
com labels diferentes, e de tamanhos quase iguais,  é esteticamente mais apropriado colocar todos os 
botões com o mesmo tamanho. 

 

Kling e Elliot [KLI00] dividem o conceito de  usabilidade em cinco dimensões. Em uma destas 
dimensões, citam  a abordagem de J. Nielsen [NIE93], que enumera cinco atributos que contribuem de 
forma especial para a usabilidade de uma interface de sistema. Os principais atributos são:

-         Facilidade de aprendizagem: a interface pode ser mais fácil de aprender, como por exemplo 
quando utiliza ferramentas comuns ao usuário,  aproximando-se mais de seu dia-a-dia;

-         Eficiência: é o ganho de produtividade que o sistema proporcionará ao usuário quando este 
já aprendeu a interagir com o sistema. A eficiência pode ser mensurada pela definição de um 
nível de conhecimento e testes com um número representativo de pessoas que possuem este 
conhecimento, cronometrando algumas tarefas típicas;

-         Memorização: é a capacidade do usuário de lembrar-se facilmente de como usar o sistema, 
após um  período sem acessá-lo;

-         Erros: o sistema deve ter uma baixa taxa de erros, com poucos erros de usuário e fácil 
recuperação dos mesmos.

 

Também há referências, nesta publicação, ao  Modelo de Interfaces com o Usuário no design de Sistemas 
de Computador. M. Rettig [RET92] propôs um modelo de interfaces para usuários que nunca haviam 
levantado questões de usabilidade, exceto para tentar produzir software semelhante a outras ferramentas 
com as quais os usuários estivessem familiarizados. Este modelo é um típico MODELO DE FATORES 
HUMANOS.

 

A abordagem de interfaces com o usuário para design envolve maior preocupação com as pessoas que 
usarão o sistema do que a abordagem tradicional.  Uma forma é a ênfase na ergonomia – a facilidade com 
que uma pessoa pode trabalhar no ambiente de um sistema de computador.  O design e teste iterativos são 
enfatizados neste modelo, com o envolvimento do usuário final em todos os estágios do projeto.

 

 

3.2.1.  –  O   ICEBERG   DA  USABILIDADE



 

            De acordo com pesquisa realizada  na  XEROX  PARC [2], a usabilidade de um sistema depende 
de três fatores:

-         Apresentação, que inclui fatores como  layout da tela, cores, feedback operacional  e a 
aparência estética do sistema, incluindo cores e utilização de 3D. A apresentação é responsável 
por 10% da usabilidade de um sistema;

-         Interação: responsável por 30% da usabilidade de um sistema, é traduzida como a eficácia 
da interação do usuário com o sistema, verificada através de técnicas de edição,  rolagem de 
telas/menus,  utilização de mouse,  menus “pop-up”, uso de teclado e a aplicação consistente 
destas técnicas.  Muitos usuários gostam de controlar também aspectos  de configuração do 
sistema, como cores e tamanho de janelas, entre outros. 

 

-          Consistência com o Modelo Conceitual do Usuário: é a medida da fidelidade com que o 
sistema mapeou  o modelo conceitual do usuário, ou seja, sua forma de “ver o mundo”.  Este é 
considerado o ponto chave da usabilidade, responsável por 60%  da avaliação total do sistema.

 

Fig. 01  – Representação do “Iceberg da Usabilidade”,  de autoria de David F. Liddle, presidente da 
Metaphor Computer Systems,  criada a partir da pesquisa não publicada da Xerox PARC, e reproduzido 
na publicação da Microsoft [CLI94].

 

3.3.  -   OS SETE PECADOS MORTAIS DE DESIGN DE INTERFACES 

      COM O USUÁRIO

 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shapetype
  id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
  path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
  <v:stroke joinstyle="miter"/>
  <v:formulas>
   <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
   <v:f eqn="sum @0 1 0"/>
   <v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
   <v:f eqn="prod @2 1 2"/>
   <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
   <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
   <v:f eqn="sum @0 0 1"/>
   <v:f eqn="prod @6 1 2"/>
   <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
   <v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
   <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
   <v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
  </v:formulas>
  <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
  <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
 </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1090" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;
  left:0;text-align:left;margin-left:66.6pt;margin-top:0;width:293.25pt;
  height:239.4pt;z-index:2' o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono1222000_arquivos/image001.png" o:title="usab"/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![endif]-->



A Microsoft  [CLI94],  em seu  programa de  treinamento  em Análise  e  Design  de  Sistemas,   
considera sete tentações comuns aos projetistas de interfaces com o usuário, que podem comprometer 
seriamente a usabilidade de uma interface:

1.      Design focado em tecnologia, ao invés de Design focado no usuário:

A tendência do projetista  é valorizar a tecnologia utilizada no desenvolvimento da interface, o 
que faz com que, muitas vezes, ele se descuide de seu foco, ou seja,  o usuário;

2.      Elementos desnecessários:

Todos os elementos adicionados a uma interface com o usuário devem ter uma razão para estar 
lá.  Um gráfico  mais  extravagante  não  salvará  uma  interface  pobre.  Norm Cox,  um  dos 
primeiros  designers  da  Xerox  Star,  fez  uma interessante  analogia,  em que  compara  uma 
interface apelativa, mas com pouco conteúdo, com “um buldogue  de batom”. O batom pode 
fazê-lo parecer melhor, mas você continuará não querendo beijá-lo;

3.   Pensamento Lógico   X   Pensamento  Visual:

O desenvolvimento  de software  requer  do  projetista  o  pensamento  em estruturas  lógicas, 
enquanto a interface do usuário com o sistema é mais desestruturada: o  usuário responde 
melhor a uma interface visual.

Portanto, é importante para uma equipe de desenvolvimento de     sistemas contar com um bom 
designer visual e gráfico;

 

            4.  Fixação em Documentação:

A documentação  não  deve  ser  usada  como “muleta”  para  interfaces  que  não  atendam às 
expectativas do usuário.  Se a interface não trabalha corretamente, ou como esperado, não 
deve ser utilizada;

5.   Fixação na próxima versão:

Se um programa for lançado com problemas na primeira versão, ele provavelmente não terá 
uma segunda chance. 

Não devemos incluir uma interface em uma versão de sistema se ela não  estiver respondendo 
corretamente aos requisitos.

6.      Extensão  além do básico:

Interfaces  devem  conter  apenas  as  informações  necessárias  para  que  sejam  facilmente 
entendidas pelo usuário e permitam maior agilidade na sua operação.

7.      Excesso de características disponíveis:

Se várias características estiverem disponíveis, o usuário pode ficar indeciso sobre “por onde 
começar”. 

Características valiosas são aquelas que serão utilizadas  pelo usuário.

 



 

3.4. -   Conclusão

 

            Como já  foi  dito,  os sistemas de computador são desenvolvidos para auxiliar  os usuários no 
desempenho de suas tarefas.  Para isto, é necessário que suas interfaces, ou seja, o meio de interação entre 
o usuário e o programa, sejam tão amigáveis quanto possível.

 

            A ergonomia  assumiu hoje um novo conceito – “usernomics”,  que engloba os conceitos  de 
design ergonômico e marketing,  e está intimamente relacionada com a usabilidade da interface.

 

            A usabilidade é determinada pelo grau de aceitação do usuário. Esta aceitação tende a crescer à 
medida em que a interface se aproxima do cotidiano do  usuário.  Rapidez e eficácia na execução das 
tarefas, estética agradável e simplicidade de apresentação são fatores que impelem o usuário a aceitar e, 
conseqüentemente,  usar a  interface.  Por outro lado,  se ele  sentir  alguma dificuldade em aprender ou 
memorizar a operacionalização da interface,  sua tendência natural será de abandonar o sistema.

 

            A principal maneira de se verificar a usabilidade de uma interface é através de testes, que serão 
discutidos  no  próximo  capítulo,  após  analisadas  algumas  técnicas  e  considerações  sobre  design  de 
interfaces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. -   DESIGN    E    VALIDAÇÃO    

 

 

4.1. – O DESIGN  INICIAL

 

             Clayton Lewis e John Rieman  [LEW94]  pregam  que um dos princípios fundamentais de um 
bom design de interface é  a utilização da “cópia inteligente”,  ou seja,  lançar mão de “ idéias” de  outras 
pessoas, que já foram validadas pelo usuário. Logicamente, o uso destas cópias deve ser permitido pelo 
fomentador do sistema original, e os direitos das outras companhias não devem ser infringidos.  A cópia 
de design de interface apresenta três vantagens  importantes:

a)      considerando-se o nível  de qualidade das interfaces de usuário hoje  existentes,  é  pouco 
provável que tenhamos idéias que sejam tão boas quanto as melhores  idéias disponíveis no 
mercado;  

b)      se utilizarmos uma tecnologia já disponível,  desde que selecionadas as fontes certas,  o 
usuário já  terá  um conhecimento prévio desta  interface,  facilitando assim  a  utilização do 
programa  e economizando tempo de treinamento; e, 

c)      finalmente, a utilização de  tecnologia já disponível reduz de forma drástica os esforços de  
design e implementação, e freqüentemente  reverte também em redução de manutenção. 

 

            Sem se desvincular das observações acima, o processo de criação de design de interface deve 
observar passos importantes, como:

 

 

4.1.1. – Levantamento de  requisitos

 

             Aliado à prototipação, a especificação detalhada dos requerimentos do usuário é um dos passos 
mais importantes para o desenvolvimento do modelo conceitual do usuário. 

 

            Esta etapa é possível principalmente através do contato direto com os usuários do sistema que está 
sendo desenvolvido.  É importante ressaltar  que o usuário nem sempre é o financiador do projeto.  A 
melhor opção é focar nas pessoas que  executam as tarefas, e procurar saber como elas realizam seu 
trabalho e quais são as suas expectativas em relação ao novo projeto. Desenvolver exemplos concretos e 
detalhados das tarefas é uma boa forma de facilitar a compreensão dos requisitos.

 

            A  descrição  completa  dos  trabalhos  é  uma  característica  fundamental  para  uma  maior 
aproximação dos objetivos do usuário. Não basta apenas saber o que o sistema tem que fazer – detalhes 
como para quê,  por quê, para quem, e o que contribui para o seu funcionamento  permitirão a construção 



de um software mais consistente.

 

            Outro ponto importante no levantamento de requisitos é saber  qual é o nível de conhecimento do 
usuário, e como as tarefas  a serem projetadas se relacionam com outras tarefas que eles executam. Um 
sistema  especialista,  a  ser  usado  diretamente  por  doutores,  por  exemplo,  terá  requisitos  diferentes 
daquele  usado  por  técnicos  médicos.  Para  estes,  você  poderá  dizer  que  eles  têm que  aprender  uma 
ferramenta nova. Para os doutores, será necessário  desenvolver uma ferramenta muito próxima àquelas 
com as quais eles já estão familiarizados.

 

            O maior desafio para o projetista, nesta etapa, é  construir uma interface que os usuários irão 
querer utilizar quando o projeto estiver concluído,  embora muitas vezes não se possa antecipar  com 
precisão como eles usarão esta nova tecnologia (muitas vezes, o usuário diz que quer um sistema como o 
que ele vê hoje).  Além disso, o projetista pode planejar a inclusão de funções de otimização ou outras 
alternativas de medição de qualidade, por exemplo, mas o usuário pode não estar interessado nisso.  É 
importante lembrar sempre que o foco das atividades é o usuário e, portanto, o que importa são suas 
necessidades/vontades.

 

            Em algumas abordagens de design de interfaces,  como  na abordagem de design orientado a 
tarefas,   a   etapa  de  levantamento  de  requisitos  consiste  na  descrição  de  todas  as  tarefas,  inclusive 
levantando novas questões para  buscar mais informações quando se percebe que a discussão original 
omitiu alguns detalhes. Submete-se, então, esta descrição aos usuários,  para que eles possam corrigir, 
explicar itens obscuros ou sugerir mudanças nas descrições.

 

            A partir da conclusão das descrições, esboça-se um design de interface e produz-se um resumo 
detalhado para cada tarefa, especificando-se o que o usuário deverá fazer e o que ele verá, passo a passo, 
quando executar a tarefa. Os resumos das tarefas são representados como “storyboards” - seqüências de 
esboços que mostrarão como a tela será apresentada, que ações o usuário poderá executar e quais são os 
pontos-chave de cada tarefa.  Estas “amostras”  de interface permitem que o usuário verifique o design 
proposto, e tenham idéia de qual será o resultado final desse design.

            De maneira diferente, o levantamento de requisitos realizado sob a  ótica tradicional do design de 
interface (método cascata) produzirá uma  descrição contendo o modelo de todas as telas, menus, e assim 
sucessivamente, porém fora do contexto de uma tarefa real, o que torna o modelo sem sentido para os 
usuários. 

 

 

4.1.2. – Prototipação

 

            Protótipos são designs experimentais e incompletos, desenvolvidos de forma rápida e barata. O 
principal objetivo da prototipação é envolver o usuário no teste das idéias de design e obter seu feedback 
desde os primeiros estágios do desenvolvimento, de forma a reduzir tempo e custos. A prototipação provê 
uma maneira eficiente e efetiva de refinar e otimizar interfaces através de discussão, exploração, teste e 
revisão  iterativa.  Os  protótipos  podem  ser  modificados  mais  vezes,  até  que  se  obtenha  o  design 



considerado “ideal” por ambas as partes – designer e usuário.

 

            Os protótipos podem ser classificados como de alta, média ou baixa fidelidade, conforme o grau 
de precisão com que ele representa a  aparência e interação do produto. Maquetes feitas em papel são 
consideradas  protótipos  de  baixa  fidelidade,  enquanto  simulações  em  computador  são  consideradas 
protótipos de alta fidelidade. Normalmente alguns autores consideram apenas protótipos de baixa e alta 
fidelidade. Na verdade, apenas alguns atributos indicam a diferença entre protótipos de média ou alta 
fidelidade. 

 

            Os  protótipos  de  média  e  alta  fidelidade  são  totalmente  iterativos,  simulando  muito  da 
funcionalidade do produto final. Os  usuários podem operar os protótipos, e muitas vezes realizar tarefas 
reais com eles.

Baixa Fidelidade
             Esboços baseados em papel

              Storyboard baseados em papel

              Esboços auxiliados por computador/storyboards

              Wizard of Oz/ Apresentação de Slides/ Prototipação em vídeo

              Simulação de cenários baseada em computador

              Simulação horizontal baseada em computador

              Simulação vertical baseada em computador

              Simulação de alta funcionalidade baseada em computador

 

Alta Fidelidade

 

Fig. 02. -  Transição entre Técnicas de Prototipação

 

 

 

4.1.2.1. -  Simulações Baseadas em Computador
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            Protótipos de média fidelidade simulam algumas, mas não todas as características do sistema 
pretendido. Existem três abordagens que limitam a funcionalidade do protótipo:

a)      Prototipação vertical:  reduz o número de características  do sistema, e  o  resultado é  um 
sistema  restrito,  que  possui  profunda  funcionalidade,  mas  apenas  das  características 
selecionadas. A prototipação vertical permite aos usuários executar e testar algumas tarefas 
reais;

 

b)      Prototipação horizontal:  exibe todas as características do sistema, mas reduz o nível de 
funcionalidade,  pois apresenta apenas a camada superficial  do sistema. Permite ao usuário 
testar toda a interface, mas não lhe permite executar nenhuma tarefa. Sua maior vantagem é a 
rapidez na implementação com o uso de ferramentas de prototipação e design de tela;

 

c)      Resumos detalhados – reduz o número de características e o nível de funcionalidade. São 
fáceis de serem construídos e seu custo é baixo. São usados nas primeiras avaliações de design 
de interface para ter o feedback do usuário sem a despesa de construção do protótipo. São 
também usados para teste  de usuários  quando são  desenvolvidos  com um pouco mais  de 
detalhes que uma simples narrativa.

 

 

4.1.2.2. -  Outras  simulações

 

Além das simulações baseadas em computador, podemos ainda destacar os seguintes métodos:

 

-         “Wizard of Oz”[3]  - é um método para testar um sistema que não existe. Permite ao 
designer testar idéias sem implementar o sistema.  A técnica é a seguinte: dois computadores 
são ligados, geralmente em salas diferentes.  No primeiro, o usuário interage com a tela. 
Entretanto, ao invés do sistema responder aos requisitos do usuário, o desenvolverdor (o 
“wizard”), utilizando o outro computador, simula a inteligência do sistema e interage com o 
usuário.

“Wizard of Oz” é geralmente utilizado para design de sistemas inteligentes, experimentação e 
desenvolvimento de sistemas de reconhecimento de linguagens naturais e para simular funções 
do sistema que são de difícil implementação em computador.

Este método é ideal também para testar preliminarmente os protótipos e verificar as 
expectativas do usuário. O projetista pode criar um protótipo de funcionalidade limitada e, a 
partir  do uso do modelo, aumentar a funcionalidade à medida que julgar necessário, sem custo 
de programação.

 

-         Apresentação de slides e prototipação em vídeo:  são técnicas que utilizam  meios de 
comunicação para facilitar a prototipação.



Na apresentação de slides, o protótipo é feito no computador, com a ajuda de ferramentas de 
software, em telas simples. A transição de cena é ativada pelo “input”  do usuário.

Os protótipos em vídeo eliminam as limitações de software. Eles não gravam simplesmente as 
idéias de design, mas criam e evocam simulações da interface proposta. A idéia consiste em 
fazer uma montagem de um filme, simulando a execução do programa. 

Técnicas Vantagens Desvantagens

Vertical 

*teste em profundidade sob 
circunstâncias realísticas;

*teste com tarefas reais do 
usuário;

* testa  apenas uma parte 
limitada  do sistema;

Horizontal 
*testa a interface  por completo; 
*pode ser implementada  
rapidamente; 

*não pode executar 
tarefas  reais;

Cenários
* fáceis  e baratos de se 
construir;

*testa apenas uma parte  
limitada do sistema;

*não pode executar 
tarefas reais;

Wizard of Oz

*economiza tempo de 
programação; 
*a proximidade e o envolvimento 
dos usuários permite que se 
obtenha mais compreensão dos 
mesmos;

*as pessoas devem ser 
treinadas para agir como 
computadores; 
*menos  realística;

Slides e  

    Simulação de Vídeo

*simples; 
*simulação do sistema; 

*falta de flexibilidade; 
*usuários não podem 
interagir com o sistema;

 

Fig. 03 – Tabela de resumo comparativo entre os protótipos de média fidelidade.

 

Apresentação de slides e prototipação em vídeo são tipos de simulação de sistemas, e são restritos a 
algumas tarefas muito bem definidas e nas quais é difícil para o usuário interagir com o sistema.

 

            O design iterativo utilizando protótipos permite aos usuários testarem constantemente o sistema, 
explorando rapidamente muitas soluções diferentes para os problemas.  A prototipação é, na verdade, uma 
rica forma de especificação, que produz um rico feedback, e  desde cedo  familiariza  o usuário com a 
forma como o sistema irá trabalhar. 
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4.2. -    VALIDAÇÃO 

 

            A prototipação, quando realizada  desde a fase inicial do design, conforme citado anteriormente, já 
pode ser considerada como um teste de validação da interface, pois  a partir dos protótipos apresentados  
já se verifica a aceitabilidade ou não da interface pelo usuário. Entretanto, não é possível validar uma 
interface apenas pelo protótipo. Outros testes serão necessários para comprovar sua  usabilidade.

 

Lewis e Rieman [LEW94] distinguem duas etapas para realização dos novos testes:

 

 

4.2.1. – Avaliação sem o auxílio dos usuários

 

            A avaliação pela equipe de desenvolvimento é necessária para encontrar possíveis problemas, 
buscando reduzir o tempo a ser gasto pelos usuários com novos testes (o usuário nem sempre tem todo 
esse tempo disponível). Uma segunda razão é que o número de usuários que testa o sistema é quase 
sempre menor que o número de usuários efetivos. Cada usuário irá acusar um problema diferente, e pode 
ser  que  nem  todos  os  problemas  sejam  apontados.  Desta  forma,  os  testes  sem  a  ajuda  do  usuário 
diminuem as chances de ocorrerem outros erros em fase de execução.

 

            Para efetuarmos estes testes, usaremos três abordagens: walkthrough cognitivo, análise de ação e 
avaliação de heurística.

 

 

4.2.1.1. – Walkthrough cognitivo

 

            É um método que consiste em imaginar os pensamentos e ações de usuários quando interagem 
com a interface pela primeira vez.  Resumidamente, podemos definir o Walkthrough assim: a partir de um 
protótipo ou da descrição detalhada do design de uma interface, e sabendo quais serão os usuários do 
sistema, seleciona-se uma tarefa a ser executada pela interface. Tenta-se, então, fazer um roteiro de como 
o usuário irá interagir com essa interface, passo a passo, para realizar esta tarefa, listando cada ação que 
ele irá executar. O próximo passo será  avaliar até que ponto a lista de ações corresponde exatamente às 
ações que serão implementadas pelos usuários.

 

4.2.1.1.1 – Um exemplo prático

 



            O exemplo de um rápido Walkthrough para avaliar a interface de uma fotocopiadora de mesa:

O esboço de design da máquina mostra um teclado complementar numérico, um “botão de cópia”   e  um  
botão  “push” na parte  de trás da máquina,  para ligá-la.  A máquina desliga automaticamente após 5 
minutos de inatividade. 

A tarefa é copiar uma página simples, e o usuário pode ser qualquer trabalhador do escritório. As 
ações que o usuário deve realizar são ligar a máquina (1),  colocar nela o original (2)  e pressionar o 
“botão de cópia”(3).

No  Walkthrough,  nós  tentamos  “contar  uma  história”  sobre  a  motivação  do  usuário  e  sua 
interação com a máquina em cada ação. O primeiro corte da história para a primeira ação fica mais ou 
menos assim: O  usuário deseja fazer uma cópia e sabe que a máquina tem que ser ligada. Assim, ele 
aperta o botão “power”.  Então, ele passa para a próxima ação.

Esta história, todavia, não é totalmente confiável:  é possível que, por saber que geralmente as 
máquinas de escritório ficam ligadas durante todo o dia, o usuário assuma que a máquina já esteja ligada. 
A descrição da interface não especifica o indicador “ligado”.  Além disso, se o usuário assumir que a 
máquina está desligada, ele conseguirá encontrar o botão para  ligá-la? E se encontrar o botão e acioná-lo, 
como saberá  que a máquina está ligada?

A conclusão é que a história não é muito coerente, pois alguns pontos não estão suficientemente 
claros. 

Assim se faz o Walkthroug. Quando identificamos problemas com a primeira ação, devemos  
esclarecer todas as dúvidas, para depois, então, passarmos à segunda ação.

 

 

4.2.1.1.2 – Para que serve o Walkthrough?

 

            O Walkthrough pode ajudar a descobrir vários tipos de problemas, principalmente aqueles que o 
usuário terá quando utilizar a interface pela primeira vez, sem treinamento. Esta  técnica permite:

-         questionar  suposições sobre o que o usuário estará pensando;

-         identificar controles que são óbvios ao designer, mas podem não ser tão claros do ponto de 
vista do usuário;

-         apontar dificuldades com labels e prompts;

-         acusar feedback inadequado, que pode prejudicar o usuário;

-         descobrir  falhas  na  especificação,  isto  é,  na  descrição  da  interface  (o  walkthrough irá 
assegurar uma especificação mais completa.

 

É importante ainda ressaltar que normalmente nós usamos algumas características  da tarefa que 
estão  implícitas  em  detalhes,  e  nem  sempre  é  possível  incluir  todos  os  detalhes  relevantes  na 
especificação escrita. Portanto, os walkthroughs terão mais sucesso quando  realizados por designers que 
trabalharam de maneira conjunta com os usuários reais, criando um quadro mental desses usuários em seu 



meio atual.

 

4.2.1.1.3. – Quem deve fazer um walkthrough, e quando fazê-lo?

 

            A  primeira  coisa  que  devemos  ter  sempre  em  mente  é  que  walkthrough  é  realmente  uma 
ferramenta  para  desenvolvimento  de  interface,  e  não  para  validação.  Portanto,  o  walkthrough  deve 
apontar as coisas que podem ser melhoradas. Deve também ser realizado  por elementos de mesmo nível 
hierárquico, para que não se transforme em “show”, desviando-se de seus objetivos.

 

4.2.1.1.4. -   Quais são os pré-requisitos para se fazer um walkthrough?

 

            São necessários:

-         uma descrição ou protótipo de interface. Ela não precisa ser completa, mas deve ter maior 
riqueza de detalhes;

-         uma descrição das tarefas, que deve ser normalmente uma das tarefas mais representativas 
do design, ou parte dela;

-         uma lista de ações necessárias para completar a tarefa com a interface;

-         saber,  ao  menos  superficialmente,  quais  serão  os  usuários  envolvidos  e  seu  grau  de 
experiência.

 

4.2.1.1.5.-  Erros comuns durante o walkthrough:

 

-         Muitas vezes, o avaliador não sabe a sucessão correta de ações, e isto é uma falha grave, 
pois a seqüência de ações é fundamental para a avaliação do walkthrough.

-         O Walkthrough não faz testes reais  de usuários  no sistema. Esta é  uma ferramenta de 
avaliação, que ajuda a utilizar a experiência  e design para avaliar a interface.

 

4.2.1.1.6 – O que o designer deve observar durante o Walkthrough?

 

            Para criticar a história criada no walkthrough, é necessário ter em mente as seguintes questões:

1.      O usuário tentará produzir qualquer efeito que a ação tem?  Esta questão está relacionada ao 
que o usuário está pensando ( e ele freqüentemente não está pensando no que os designers 
esperam que eles estejam);



2.      Os usuários verão os controles (botões, menus, switches, etc) para as ações? Muitas vezes os 
controles estão de certa forma  “embutidos” na aplicação, e não ficam visíveis para o  usuário, 
ou interfaces gráficas exigem que o usuário passe por várias telas até que localize uma opção 
específica;

3.      Uma vez que o usuário tenha achado o controle, ele reconhecerá que este controle produz o 
efeito que ele deseja?  O usuário poderá até encontrar o  controle, mas nem sempre ele o 
identifica  como sendo o controle adequado para realizar  a ação a que se propõe.

4.      Depois que a ação é executada, os usuários entenderão o feedback que eles receberão?   
Muitos dos feedbacks nem são notados pelo usuário,  como  um “led” que se acende para 
mostrar ao usuário que o sistema “notou” a ação, por exemplo.

 

4.2.1.1.7. – O que fazer com os resultados do walkthrough?

 

            A  principal  meta  é  fixar  a  interface  –  tornar  os  controles  mais  óbvios,  usar  labels  de fácil 
reconhecimento pelo usuário,  prover melhor avaliação.  A correção mais difícil é aquela que  ocorre 
quando o usuário não tem qualquer razão para pensar que a ação precisa ser executada.  Neste caso, a  
melhor solução é  eliminar a ação ou reordenar a tarefa, iniciando por outra que o usuário acredite que 
seja necessária.

4.2.1.2. – Análise de Ação

 

            A análise de ação é um procedimento de avaliação que consiste em verificar a sucessão de ações 
necessárias para que um usuário complete a execução de uma tarefa com uma interface.  A análise de 
ação  pode  chegar  a  níveis  tão  profundos  de  detalhamento  que  pode  predizer,  mesmo  antes  da 
prototipação, qual será o tempo médio  para completar uma tarefa ( com margem de erro de 20%), e qual 
é o tempo que o usuário levará para aprender esta nova interface.

 

            A  análise  de  ação  pode  ser  dividida  em  Análise  de  Ação  Formal  e  “BACK  OF  THE 
ENVELOPE”,  e em ambos os caso têm duas fases fundamentais: a primeira fase é definir quais serão os 
passos  (físicos  e  mentais)  que  o  usuário  deverá  seguir  para  completar  uma  ou  mais  tarefas  com a 
interface.  A segunda é analisar estes passos, procurando por problemas.  Estes problemas podem ser a 
utilização de muitos passos (ações) para executar uma tarefa simples,   ou  a utilização de muito tempo 
para execução de uma única tarefa.  A análise pode também revelar  falhas na  descrição da interface – 
coisas que  o sistema deveria fazer mas não faz, além de ser útil  na conferência da documentação que 
descreve os fatos e procedimentos.

 

4.2.1.2.1. – Análise de Ação Formal

 

            A abordagem da análise de ação formal tem sido utilizada para predizer o tempo que um usuário 
qualificado leva para executar tarefas completas.

 



            A predição do tempo para cada pequeno  passo é obtida mediante teste de centenas de usuários 
individuais, que desempenham milhares de ações individuais, comuns à  execução da interface. Calcula-
se a média destes valores, determinados para cada ação testada, e  monta-se uma tabela com os resultados 
obtidos. Se um controle da interface não está na tabela, faz-se um novo teste ou utiliza-se um valor já 
obtido para um processo semelhante.

 

            O processo para se obter a lista de passos individuais é semelhante à  programação: determina-se 
as tarefas básicas,  que são divididas em subtarefas, como subrotinas em um programa. Cada subtarefa  é 
sucessivamente “quebrada” em novas subtarefas, até que se obtenha uma  descrição de uma seqüência de 
ações – realizadas em frações-de-segundo -  necessárias à  execução de cada tarefa.

 

            Podemos concluir que a análise formal é extremamente difícil: tomemos o exemplo de análise de 
dois  designs  de  uma  planilha  eletrônica,  para  verificar  qual  deles  realiza  uma  tarefa  dada  mais 
rapidamente. A tarefa consiste em entrar com algumas fórmulas e valores, e o tempo estimado para um 
usuário experiente é de 10 minutos.  Para aplicar a análise  de ação formal, será necessário particionar a 
tarefa  em ações individuais,  a maioria com tempo médio de execução de menos de 1 segundo.  Isto 
significa cerca de 1.000 ações individuais a serem verificadas, o que resulta em um esforço incomum.

 

            Outro problema que envolve a análise de ação formal  é que os analistas podem propor resultados 
diferentes,  dependendo da forma como eles vêem a hierarquia da tarefa, ou seja,  cada  analista pode 
particionar a tarefa de forma diferente, ou realizar a tarefa de modo diferente (por exemplo, como o 
usuário  irá  preencher  a  planilha:  verticalmente?  Horizontalmente?  ),  gerando  tempos  de  resposta 
diferentes.

 

            Por ser tão difícil, a análise de ação forma só é útil em circunstâncias especiais,  onde seu custo 
alto pode ser justificado  por um maior “payoff”.  Uma análise de ação formal executada em um posto de 
telefonistas de uma companhia telefônica, por exemplo, foi considerada viável, pois apesar do custo da 
análise,  a economia de alguns segundos que ela gerou  reflete-se em um procedimento executado por 
milhares de operadores  sobre centenas de milhares de chamadas.

 

            A análise de ação formal pode também ser efetiva para segmentos de interface que os usuários 
utilizam repetidamente como partes de tarefas – é o caso da seleção de menus,  seleção e movimento de 
objetos  em uma interface gráfica, e o movimento célula a célula em uma planilha eletrônica.  Em cada 
um destes exemplos, a economia de alguns segundos  na interação pode representar a economia de vários 
minutos durante uma hora de trabalho. Isto pode justificar uma análise detalhada  do design.

 

            Na maioria dos casos, porém, alguns segundos não representam  grande diferença, se comparados 
a outros aspectos da interface como: se o sistema faz o que o usuário precisa; se o usuário compreende 
como a interface trabalha;  se a combinação de controles, prompts, mensagens de aviso e outros retornos 
de feedeback permitem ao usuário   navegar comfortavelmente  através das tarefas; caso o usuário cometa 
um  erro,  se  o  sistema  permite  fácil  correção.  Estes  fatores  são  fundamentais,  não  apenas  para  a 
produtividade, mas para a percepção do usuário quanto à qualidade do sistema.  Uma falha séria em 
qualquer  destes  pontos  não  será  amenizada  pela  economia  de  alguns  segundos  na  performance  da 
interface.



 

  4.2.1.2.2. -  “BACK-OF-THE-ENVELOPE ACTION ANALYSIS”[4]

 

            Esta abordagem – de grande importância  e fácil de implementar – consiste  em listar as ações do 
sistema e  analisá-las.  A diferença é que não será necessário desenvolver um  detalhado desdobramento 
hierárquico da tarefa, basta que se faça uma lista natural das ações que serão executadas.

 

            O processo fica mais fácil se o analista se imaginar explicando a um usuário, passo a passo, o 
funcionamento do sistema, inclusive com  a descrições de ações mentais. São ações como “selecione 
opção do menu”, “lembre-se de sua senha”  e   “converta  seu relógio para  24 horas”.

 

            Uma vez que as ações estão listadas, há várias questões a serem levantadas:

-         Uma tarefa simples pode ser realizada pela sucessão de ações simples?

-         Tarefas freqüentes podem ser realizadas rapidamente?

-         Quantos fatos e passos o usuário terá que aprender?

-         Todas as ações estão na documentação?

 

Neste  caso,  o  que  importa  não  é  o  tempo  de  execução  das  ações.   Este  tipo  de  análise  é 
extremamente útil para que possamos criticar o volume de características adicionadas a uma interface. 
Nossa tendência  natural  é  acumular  características na interface para “facilitar” a  ação do usuário ou 
“poupar tempo”, mas isto pode resultar em um congestionamento da interface, dificultando a ação do 
usuário para selecionar a opção desejada,  com conseqüente perda de tempo de execução.

4.2.1.2.3. -   Análise Heurística

 

            É um método simples, rápido e barato de se avaliar o design de interface com o usuário, sendo por 
isto o método mais popular de inspeção de usabilidade de uma interface.

 

            Este método, criado por Nielsen e Molich [HEU90], consiste em se avaliar a interface, bem como 
seus  elementos  de  diálogo,  comparando-a  com  uma  lista  de  diretrizes  (heurísticas)  previamente 
determinadas.  

 

            Algumas características/observações sobre a análise heurística:

-         Nielsen aconselha que, respeitada a relação custo/benefício, sejam designados entre 3 e 5 



avaliadores.  Isto  se  justifica  porque  problemas  de  usabilidade  mais  complexos  são  mais 
difíceis de serem detectados. Cada avaliador, testando sozinho a interface, percebe diferentes 
problemas  de usabilidade;

-         Como o avaliador não usa o sistema efetivamente,  a análise heurística pode se efetuada 
antes  mesmo  que  a  interface  seja  implementada,  em  uma  fase  bem  primária  do 
desenvolvimento;

-         A  princípio,  os  próprios  avaliadores  decidem  como  testar  a  interface.  No  entanto, 
aconselha-se  que eles  a  analisem pelo menos duas  vezes:  na primeira  eles  terão  idéia  da 
funcionalidade  do  sistema  e  de  seu  escopo  geral  e,  na  segunda,  irão  focar  elementos 
específicos da interface, e como eles se ajustam ao todo;

-         Não é suficiente que os avaliadores simplesmente não gostem de alguma coisa – eles devem 
especificar  tanto quanto possível cada problema de usabilidade encontrado. Por exemplo, se 
eles encontram três problemas com determinado elemento de diálogo, eles devem explicar 
cada aspecto particular deste elemento de diálogo como um problema particular;

-         Os resultados da avaliação podem ser registrados por cada avaliador, através de relatórios, 
ou podem ser gravados por um observador, e a combinação de resultados também pode ser 
feita individualmente por este observador, ou através de discussão do grupo, para  produção de 
um documento único.

 

4.2.1.2.3.1 -  Dez Heurísticas de Usabilidade:

 

            Estas heurísticas, a princípio desenvolvidas por Nielsen e Molich [HEU90], foram revisadas  por  
Nielsen  [CHI94],   e  novamente  refinadas  neste  mesmo  ano  [NIE94],  resultando  nas  seguintes 
heurísticas básicas para avaliação de usabilidade de interfaces:

 

1.      Visibilidade do status do sistema -   o sistema deve sempre manter o usuário informado 
sobre o que está acontecendo, através de feedback apropriado;

 

2.      Aproximação entre o sistema e o mundo real -  o sistema deve “falar” a  língua do usuário,  
com  palavras,  frases  e  conceitos  familiares,   convenções  do  mundo  real  e  informações  
prestadas de forma natural e lógica;

 

3.      Liberdade e controle para o usuário – permitir que o usuário saia rapidamente de uma função 
que ele tenha acessado erroneamente, sem  que ele necessite de passar por vários elementos de 
diálogo (saídas de emergência, com teclas de “desfazer” e  “refazer”);

 

4.      Consistência e padrões -  O usuário não  tem que saber que diferentes palavras, situações e 
ações significam a mesma coisa. Utilize ferramentas/linguagens convencionais, de preferência 
que já sejam do conhecimento do usuário;



 

5.      Prevenção de erros – Melhor do que boas mensagens de erro é um design cuidadoso, que 
previna a ocorrência dos mesmos (ao invés de escrever mensagens de erro, procure meios de 
evitá-los);

 

6.      Reconhecimento é melhor que memória – mantenha  visíveis os objetos, ações e opções até 
que o usuário não mais precise deles. Não faça  com que o usuário tenha que se lembrar de 
uma ação de uma opção para  executar outra opção;

 

7.      Utilização  de  atalhos  –  proveja  flexibilidade  e  eficiência  no  uso.  Usuários  experientes  
freqüentemente utilizam-se de aceleradores. Permita que eles  personalizem suas ações mais 
freqüentes, utilizando atalhos;

 

8.      Interfaces de diálogo simples e natural -  As telas não devem conter informações irrelevantes 
ou raramente utilizadas. Informações extra só comprometem a compreensão  e diminuem a 
visibilidade dos elementos de diálogo;

 

9.      Ajuda aos  usuários  para reconhecimento e  diagnóstico de erros  e recuperação de ações -  
boas  mensagens  de  erro  indicam  precisamente  o  problema  encontrado,  e  sugerem 
construtivamente a solução;

 

10.   Ajuda e Documentação – é necessário prover ajuda e documentação para todo o sistema. As 
informações, sempre relacionadas às tarefas do usuário,  devem descrever as ações passo-a-
passo, sem serem exageradamente extensas, e de forma que sejam facilmente encontradas;

 

A maior vantagem da análise heurística sobre os métodos de avaliação descritos anteriormente – 
análise de ações e walkthrough cognitivo – é que a análise heurística aborda o conjunto das tarefas, 
enquanto que os outros métodos analisam cada tarefa individualmente. Assim, problemas como nomes de 
comando ou layout de caixas de diálogo apresentados de forma diferente em diferentes tarefas não são 
diagnosticados pelos outros métodos, enquanto são facilmente detectados pela análise heurística  .

 

Lewis  e  Rieman  [LEW94]  recomendam  a  seguinte  utilização  dos  métodos  descritos 
anteriormente  no processo de design de interfaces: de maneira geral, o walkthrough cognitivo  permite 
melhor compreensão dos problemas que ele detectou, e o projetista deve sempre idealizar  a interface  
com base nas condições de walkthrough. Quando uma parte significativa da interface está concluída, a 
análise heurística permite detectar problemas adicionais – mas são necessários vários avaliadores para 
fazer  um bom trabalho.  A análise  de  “Back of  the  Envelope”  faz  uma checagem da  “sanidade”  da 
interface à medida em que ela se torna mais complexa, inclusive para avaliar se as características do 
sistema compensarão o esforço de aprendê-las e usá-las. A análise formal  só é apropriada para casos 
muito especiais, como descritos anteriormente.



 

            Os métodos até então descritos permitem uma boa  avaliação de usabilidade da interface. No 
entanto,  para  que  tenhamos  uma  análise  mais  profunda,  é  necessário  combinar  estas  técnicas  com  
métodos de teste de usuários, que serão descritos a seguir.

 

 

4.2.2. -   Testes com  Usuário

            Não podemos dizer se uma interface é realmente boa ou ruim sem que a tenhamos testado  com 
usuários. Portanto, antes que disponibilizemos um sistema para comercialização, é necessário fazer alguns 
testes com usuários, observando seu comportamento e sua interatividade com a interface. Para isto, será 
necessário:

 

 

4.2.2.1. – Selecionar os Usuários que irão testar a interface

 

            O objetivo de testar a interface é conhecer previamente as reações do usuário quando estiverem 
efetivamente utilizando a interface. Desta forma, as pessoas mais indicadas para testar a interface são as 
mesmas  que  irão  utilizar  o  sistema  futuramente  ou,  pelo  menos,  pessoas  com características  mais 
próximas a  estes possíveis  usuários.  Se a  interface é  desenvolvida  para médicos,  por  exemplo,  e  é 
absolutamente impossível testá-la com médicos, podemos  testá-las com estudantes de medicina.  Neste 
caso, entretanto, é importante  criticar as reações e comentários das pessoas que não são os usuários finais 
da interface.  A melhor solução é  fazer a  maior quantidade possível de testes com o tipo correto de 
usuário.

 

 Ética  no  Teste com Usuários

 

            É importante ressaltar  a necessidade de se proteger as pessoas que irão testar  interfaces.  Em 
primeiro lugar, as pessoas devem consentir voluntariamente com  o teste, e devem ser informadas de 
todas as condições,   como por exemplo se os testes serão filmados.  Outro aspecto importante é deixar 
claro para este usuário que ele poderá abandonar os testes a qualquer momento, se ele assim o desejar. 

 

            O usuário de teste não deve nunca se sentir angustiado ou embaraçado perante o sistema a ser 
testado.  É necessário  ter sempre em mente que o foco do teste é   a interface, e não o usuário.  Vídeos, 
por exemplo, não devem focalizar a face do usuário, e não devem registrar identificação.

 

            Na escolha das pessoas para participar de testes, não devem ser incluídos amigos, colegas de 
trabalho e, especialmente, subordinados. Estas pessoas nem sempre se sentirão à vontade para  recusar a 
participação e, por outro lado, podem não encarar a tarefa com a seriedade que ela exige.



 

 

4.2.2.2. – Selecionando Tarefas para Teste

 

            Assim como, para obter bons resultados, é necessário que o usuário de teste execute, no seu dia-a-
dia, as tarefas que irá avaliar,  também é importante que as tarefas que ele irá executar no teste estejam o 
mais próximo possível da maneira como elas figurarão na interface final que está sendo projetada. 

 

            Um  caso  típico  disto  é  a  fragmentação  excessiva  de  uma  tarefa  para  efeito  de  testes.  Por 
exemplo,   se para testarmos um sistema de telefones de um banco, fazemos um teste isolado para cada 
serviço envolvido, como conferir saldo ou transferir fundos, podemos deixar  de testar uma tarefa mais 
complexa, como a combinação  dos dois serviços executados anteriormente. 

 

 

4.2.2.3. -  Desenvolvendo um Sistema  para os  Testes do Usuário

 

            Uma das principais razões  para se testar um projeto desde o seu início é a possibilidade de fazer 
mudanças no design sem incorrer em altos custos. Para isto, é necessário, nesta primeira fase, utilizar-se 
de  maquetes  do  projeto.  As  maquetes  são  versões  mais  rudimentares  e  baratas  do  projeto  final,  e 
apresentam apenas algumas de suas  características mais importantes para o usuário.

 

            As maquetes são simples desenhos  de telas  que simulam os vários estágios de interação com o 
usuário, de acordo com cada ação escolhida. Podem ser desenhadas em folhas de papel  ou, com um 
pouco  mais  de  trabalho,  serem criadas  em ferramentas  de  computador  como  Hypercard  (Mac),  ou 
sistemas similares  para Windows.  O teste é feito mostrando-se ao usuário a primeira tela, e perguntando-
lhe como ele executaria a tarefa proposta. Ele descreve sua ação, e você faz a próxima tela aparecer, de 
acordo com o que ele solicitou.

 

            Estes procedimentos rudimentares   podem  obter  excelente feedback dos usuários. Como eles 
estão vendo a  tela:  está  bem distribuída ou eles estão confusos?  A seqüência de telas está adequada à 
tarefa?  A seqüência está de acordo com o que você imaginou no seu walkthrough cognitivo, ou você se 
esqueceu de algo? 

 

            Durante o teste, se o usuário seguir a  linha  proposta, basta mostrar-lhe as telas seguintes. No 
entanto, se  ele fizer um movimento que aponte para uma tela que não tenha sido  projetada, é importante 
que, em primeiro lugar, se anote esta importante divergência entre o  que era previsto pelo projeto e o que 
o usuário espera.  Afinal,  é para isto que o teste está sendo feito!  O projetista poderia optar por mostrar 
ao usuário o que ele veria e deixar que ele tentasse continuar, ou  pedir ao usuário que fizesse outra 
escolha.   Com o teste de usuário não é possível ter uma visão global, como se teria se o projeto estivesse 



pronto, mas este teste permite saber se as linhas gerais do design estão corretas.

 

            Em alguns casos, é possível  construir simulações de implementação: uma pessoa emula funções 
não implementadas, que gerem  o  resultado que o usuário deseja ver. John Gould, da IBM, por exemplo,  
fez um teste de design  para um sistema de transcrição de fala cujo componente de  reconhecimento de 
fala       não estava pronto. Ele fez um protótipo no qual a fala dos usuários era transportada até um 
datilógrafo rápido, e a resposta do datilógrafo era  roteada de volta para o usuário.  Quando, entretanto, é 
necessário desenvolver uma maquete mais e mais próxima do modelo real, é necessário pensar sobre o 
controle de custos. Neste caso, vale a pena direcionar os esforços de implementação  para criação de um 
protótipo  que  possa  vir  a  fazer  parte  do  sistema  final.  Sistemas  como  Visual  Basic  ou  Hypercard 
permitem  que  uma  interface  utilizada  como  maquete  (com  a  mínima  funcionalidade)  seja  depois  
acoplada aos módulos funcionais do projeto.

Os protótipos devem ser construídos, então, como modelos de implementação que consistem em versões 
prévias da interface real. 

 

 

4.2.2.4. -  Dados  do Teste

 

            Há duas espécies de dados disponíveis sobre os testes executados:  os Dados de Processo,  que 
contêm um registro  detalhado dos  passos  do usuário durante  a  execução do  sistema,  e  os  dados de 
“Bottom-Line”,  que são um resumo do que aconteceu: por quanto tempo o usuário utilizou o sistema, 
quantos erros ele cometeu, se realizou a tarefa com sucesso. 

 

            Logicamente,  para efeito de  teste  de interface,  os Dados de Processo serão mais úteis,  pois  
permitem ao projetista saber, passo a passo, o que ocorreu com o sistema, além de quase sempre sugerir 
“por que”  ocorreu. Estes dados serão mais efetivos para subsidiar as correções necessárias no projeto.

 

            Para  se  obter  uma avaliação mais  precisa  da interface,  não basta  saber  o  que o usuário está 
fazendo, mas também em que ele está pensando. Para isto, utiliza-se a técnica  apresentada a seguir:

 

 

4.2.2.5. – O Método   de   “Pensamento em Voz Alta”

 

            É uma técnica simples, que consiste em solicitar aos usuários que executem uma tarefa de teste, 
mas  que  comentem  com  o  projetista  cada  ação  –  o  que  eles  estão  tentando  fazer,  o  que  estão 
pensando,  o que eles estão lendo,  que perguntas estão surgindo. Estes comentários podem ser anotados 
pelo projetista ou registrados em fitas,  e serão analisados posteriormente. 

 



            O material  obtido com esta  técnica  é  uma rica  fonte  de informações,  que  permite  inclusive  
descobrir por que o usuário deixou de realizar alguma ação, ou por que realizou outra.  Embora o método 
seja extremamente simples, [LEW82]    faz algumas considerações sobre sua utilização:

-         o projetista deve fazer perguntas simples ao usuário ( “diga-me o que você está pensando 
sobre a forma como você está trabalhando”), para obter  respostas fáceis e simples, como  
coisas que parecem confusas e decisões que estão sendo tomadas, entre outras.  O usuário deve 
estar seguro de que  se quer obter informações apenas sobre o sistema;

 

-         é importante lembrar sempre o papel do observador: ele deve estar sempre presente, mas 
apenas  para  colher  os  comentários  do  usuário  e,  no  máximo,  encorajá-lo  a  continuar 
comentando, através de estímulos simples como “Me conte o que você está pensando”  ou 
“Continue falando”.  O observador  deve sempre se  policiar  para não  sugerir  nem induzir 
comentários do usuário,  e  mesmo que surjam perguntas,  elas  não devem ser respondidas 
neste momento;

 

 

-         a melhor forma de registro das respostas do usuário é através da conjugação de vídeo/voz,  
pois  permite  analisar  também  gestos  e  expressões  do  usuário,  que  podem  também  ser 
analisadas, no conjunto de  informações;

 

-         a anotação de todos os dados – e de referências sobre eles,  é necessária inclusive para que 
se verifique, caso possível,  por que cada dificuldade ocorreu;

 

-         Baseado nos dados dos testes, é necessário agora considerar as mudancas que devem ser 
feitas na interface. Para isto, é necessário analisar os dados sob dois aspectos:  em primeiro 
lugar,  verifica-se  se  os  resultados  estão  consistentes  com  o  walkthrough  cognitivo  do 
projetista, ou se  houve alguma falha. Pode-se atualizar a análise das tarefas  com base nos 
dados obtidos,  e  então usar  esta  atualização para  repensar  o  design;  o  segundo aspecto é 
verificar cada erro ou dificuldade encontrada,  julgando sua importância(envolvendo aspectos 
como custo, tempo,  e possíveis resultados errados), a quantidade de usuários envolvidos em 
problemas  semelhantes,  e  a  dificuldade  para  consertar  cada  erro.  Esta  dificuldade  está 
estreitamente relacionada com  a quantidade e o grau de mudanças necessários para corrigir 
cada erro: mudar uma palavra em um prompt, por exemplo, será uma mudança fácil.   Deve-se 
corrigir todas as mudanças fáceis e todos os problemas importantes.

 

 

4.2.2.6. –  Dados de  “Bottom-Line”      

 

            Embora tenhamos dito anteriormente que os dados de processo são mais importantes para  análise 
dos testes de  interfaces, existem situações onde os  dados de “Bottom-Line” serão  preferidos. É o caso, 
por exemplo, quando se quer comparar duas alternativas de design com base na rapidez com que as 



pessoas operam cada uma, e na quantidade de erros que elas cometem. 

 

              Os dados de tempo são obtidos facilmente,  seja  através de cronometragem, seja através  da 
instrumentação de  registros feitos pelo sistema. A contagem de erros é um pouco mais difícil, pois será 
necessário definir com precisão o que é um erro,  e o que determina a conclusão correta de uma tarefa.

 

            Este método, porém, não deve ser aplicado em conjunto com o método de “pensamento em voz 
alta”,  pois  como é um método mais preciso, seus resultados  fatalmente  serão alterados ( positiva ou 
negativamente)  pelos comentários.

 

 

4.3. -      ESTUDO DE CASO

 

            Este estudo de caso, apresentado no módulo 8 do livro “Analysis and Design of Client/Server 
Systems “ [CLI94], foi desenvolvido a partir do sistema de recursos humanos de uma empresa, e analisa o 
desempenho de duas interfaces quando é necessário cadastrar um novo empregado.  O trabalho considera 
o balanceamento entre usabilidade, performance do sistema e tráfego na rede.

 

            O cadastro é composto pelo nome do empregado, número do seguro social (SSN), departamento 
ao  qual  o  empregado  está  vinculado  e  seu  gerente.  Os  itens  testados  são  departamento  inválido, 
duplicidade de nome, formato inválido do SSN e gerente inválido.

 

            A primeira interface apresentada se assemelha a uma simples tela para entrada de texto em uma 
janela e, provavelmente, não  proporciona ganho de produtividade aos seus usuários:
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Fig.  04  -  Exemplo de interface em  tela simples, extraído de 

                               [CLI94].

 

 

            Neste exemplo, os dados são remetidos ao servidor através da rede imediatamente, e todas as 
validações são feitas no servidor.  O número do seguro social será validado  na camada de serviços. Se 
correto,  outros  quatro  acessos  ocorrerão  para  validar  os  demais  parâmetros.  Somente  se  todos  os 
parâmetros estiverem corretos o registro será  incluído ao final do arquivo. Se ocorrer alguma falha (se 
uma ou mais das validações não estiverem corretas), a transação não será salva e várias mensagens de 
erro serão retornadas  ao usuário.

 

            Apresentamos,  agora,  um  segundo  modelo  de  interface  para  a  mesma  tarefa,  com  algumas 
modificações  que podem aumentar a produtividade:

 

 

Fig.  05 -  Segundo Exemplo – Interfaces com os mesmos dados, porém com recursos para 
facilitar a captura/validação dos dados – Extraído do fascículo da Microsoft  [CLI94].

 

 

As principais características deste novo modelo são: 
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-  A aplicação pode ser reestruturada para reduzir erros e   melhorar a  res-

    posta  percebida pelo usuário;

-         São  adicionadas  caixas  com listas “drop-down”  para os campos De-       

       partamento”  e   “Gerente”;

-         A lista de departamentos pode ser consultada  quando a tela é carregada;

-         A lista  de  gerentes  somente será  populada depois  de  selecionado um departamento.  O 
departamento também será selecionado de uma lista, de tal forma que se garanta que a escolha 
será válida. 

Neste  caso,  a  validação  dos  dados  vai  acontecer  mais  cedo:  A  lista  de  departamentos  será 
disponibilizada  no  momento  em que  a  tela  for  carregada.  O usuário  entrará  com o  nome do novo 
empregado,  que  será  checado no  servidor  para  evitar  duplicidade.  O usuário  então  irá  selecionar  o 
departamento da lista disponível.  A partir do departamento indicado, será exibida a lista de gerentes 
daquele departamento,  para que o usuário possa selecionar o gerente  do novo empregado.  O número do 
seguro social  será validado localmente, através de um algoritmo. A última etapa será a gravação  da 
transação completa no arquivo. Em condições normais, a chance de ocorrer uma falha na transação de  
salvamento é muito pequena. 

 

Assim  como  apresentamos  os  dois  exemplos  anteriores  de  interfaces  para  execução  de  uma 
mesma  tarefa,  vários  outros  poderiam  ainda  ser  desenvolvidos,  como  por  exemplo  aquele  que  
disponibilizaria  simultaneamente  a  lista  de  departamentos  e  a  lista  de  gerentes  de  todos  os 
departamentos.    Entretanto, mais uma vez o projetista deve  desenvolver a interface de acordo com as 
necessidades do usuário: se o sistema for utilizado, por exemplo, em uma empresa que contenha um 
grande número de departamentos e também um grande número de gerentes por departamento, a exibição 
simultânea das listas de departamentos e gerentes, ao invés de facilitar a tarefa do usuário, poderia trazer-
lhe  transtornos,  e  maiores  possibilidades  de  erro  (como selecionar  um gerente  que  não  pertença  ao 
departamento escolhido). Cada interface possui vantagens e desvantagens, que deverão ser ponderadas  
sob a ótica do usuário,  para escolha daquela que lhe atenda mais efetivamente.

 

 

4.4. -    Conclusão

 

            Quando se fala em “design”, o primeiro pensamento que nos ocorre é de inovação. Em se tratando 
de interfaces de sistemas de computador, entretanto, este princípio não se aplica. Aqui, um dos aspectos 
mais  importantes  é  desenvolver  interfaces  que se  aproximem tanto quanto possível  da realidade dos 
usuários.  Utilizar-se  de  recursos  para  interfaces  já  existentes,  por  exemplo,  pode  economizar  
sobremaneira  os  recursos  utilizados  no  desenvolvimento,  além de  facilitar  a  utilização  do  sistema  e 
reduzir a necessidade de treinamento.

 

            O principal  objetivo  do projetista é construir uma interface  que  desperte o interesse dos usuários 
quando o projeto estiver concluído.  Para isto, todos os passos do desenvolvimento devem  estar sempre 
voltadas para o usuário.  É o caso, por exemplo, dos vários  métodos disponíveis para a construção de 



protótipos e para testar os sistemas já implementados ou em implementação.  A seleção destes métodos 
será feita de acordo com critérios como grau de  complexidade do sistema  e   tipo de   pessoas que irão 
testar a  interface, entre outros, sempre visando a construção de uma interface mais amigável.   

 

            A documentação da interface,  implementada por  meio da  modelagem, abordada no próximo 
capítulo,  completa  o ciclo de  especificação, design e validação,  permitindo ao usuário  uma melhor  
visualização da  operacionalização do sistema, e facilitando seu aprendizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. -    MODELAGEM DE INTERFACES

 

            Embora  desde o início de 1.990 o novo aspecto de software – o design – já tenha sido colocado 
em evidência, até hoje não se tem notícia da criação de nenhuma ferramenta  específica para modelagem 
de design de interfaces com o usuário que seja amplamente conhecida.  As únicas referências encontradas 
dizem respeito ao Diagrama de Transição de Estados – DTE, também utilizado para  modelagem de 
sistemas em tempo-real, e o Diagrama de Rovira, descritos a seguir.

 

 

5.1.            DIAGRAMA DE ROVIRA

 

É um método  estruturado, simples e seguro para especificação de qualquer sintaxe de diálogo. 
Independente de hardware, software, técnicas ou linguagens de programação e mecanismos de interação, 
o Diagrama de Rovira  permite a modelagem de interfaces com usuário, descrevendo estas interfaces de 
maneira fácil e consistente.

 

            Esta ferramenta permite uma forma clara de se avaliar as possíveis situações e escolher o método 



mais adequado. Diálogos podem ser construídos para mostrar como o sistema deveria ser na percepção do 
usuário.  A  especificação  não  contempla  detalhes  de  implementação,  nem  opções  supérfluas  ou 
contraditórias, permitindo o uso de interfaces padrões, como a interface encontrada no Macintosh.

 

 

5.1.1. - Restrições

 

            Na construção do Diagrama de Rovira todos os diálogos são compostos de um único início e um 
único  fim.  Entradas  e  saídas  múltiplas  em  tarefas  não  são  permitidas,  pois  são  contraditórias  e 
desestruturam o modelo  (em um sistema orientado a objeto,  é virtualmente impossível implantá-las).  
Além disso, múltiplas saídas são geralmente desnecessárias, e indicam  pobreza de design e de técnicas de 
codificação, além de idéias pouco claras.  Também não é permitida a utilização de linhas cruzadas  na 
especificação de “paths”,  para que não ocorra  alterações no comportamento esperado do sistema.  Antes 
de ser especificada, a interface deve ser redesenhada ou repensada, de modo a eliminar  situações de  
desrespeito a estes dois princípios.

 

 

5.1.2. – Componentes do Diagrama de Rovira

 

            Para design  ou análise de interfaces através de Diagrama de Rovira,  utilizamos os seguintes 
símbolos:

 

-         Forma: O Diagrama de Rovira é normalmente especificado em uma  única folha de papel.  
O diagrama deve ser claramente identificado como parte de um sistema ou módulo, e deve 
conter um único código de índice para  recuperação rápida;

-         Início:  para iniciar a interface, possivelmente haverá importação de dados. Este símbolo 
identifica onde começam todas as interações com o usuário.  Importações se referem a algum  
estado interno de sistema, requerido por uma interface que foi iniciada;

-         Fim: Para finalizar uma interface, possivelmente haverá exportação de dados. Este símbolo 
se refere a todas as interações com usuários que são terminadas.  Exportações se referem a 
alguma reação do usuário,  provocada pela interface que foi finalizada;

-         Subdiálogos:  diálogos inteiros que podem ser acoplados em algum ponto em particular. 
Podem aceitar entradas e retornar  saídas. O ícone de subdiálogo deve receber uma referência 
não ambígua do diálogo inicial;

-         Apresentações:  As informações  contidas  ou  representadas  na  interface  (mapas,  painéis, 
janelas,  telas, etc) devem conter formato aceitável e facilmente identificável pelo usuário. A 
forma de apresentação das informações não deve prejudicar a sua usabilidade, ou seja, o que o 
usuário pode fazer com elas;



-         Comandos: são como métodos para um objeto – as ações que o usuário pode demandar do 
sistema;

-         Mensagens:  são  declarações adicionais que o sistema envia ao usuário, geralmente sobre 
uma opção processada ou uma consideração sobre um estado do sistema. Correspondem a 
mensagens de alerta ou caixas de diálogo em Smaltalk ou no Macintosh;

-         Caminhos (paths): são linhas de ação ou fluxos de controle, que apresentam uma mensagem 
descritiva ou comando;

-         Junções e Bifurcações:  junções e bifurcações são,  respectivamente,  pontos onde vários 
caminhos  distintos se reúnem ou onde um único caminho se diverge em vários caminhos, de 
acordo com a mensagem do usuário. A ordem de  apresentação das bifurcações determina a 
seqüência em que os comandos e mensagens serão processados;

-         Setas:  indicam  a  direção  de  um  caminho,  e  devem  ser  usadas  apenas  quando  o 
entroncamento pode gerar dúvidas quanto ao sentido, ou quando  um fluxo normal de um 
caminho está sendo infringido (caminhos normais: da esquerda para a direita e de cima para 
baixo);

-         Comentários:  São informações textuais  para complementar a descrição de alguma ação do 
sistema em um ponto específico,  e nunca deve ser direcionados para a implementação de 
detalhes.

 

 

 

                   Subdiálogo                       Início                             Setas

 

                      Fim                               
Apresentações               Comandos/Mensagens

 

                   Caminho                                                                 

                                                           Bifurcações e

                                                                   junções

            

 

            Figura  06  - Principais componentes do Diagrama de Rovira
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5.1.3.      -  Exemplo

 

Apresentamos a seguir um exemplo de  especificação através de Diagrama de Rovira,  utilizado 
em um pequeno módulo utilitário de manutenção.

 

 

Fig.  07  -  Ilustração do Diagrama de Rovira – Módulo utilitário de Manutenção de Arquivos – 
Extraída da revista Computer Language, Ed.  Janeiro de 1.990.

 

 

A primeira tela  é apresentada ao usuário habilitado a acessar o sistema, e as mensagens de erro aí 
referidas  podem  ser  decorrentes  de  uso  de  teclas  de  função  inválidas,  ou  entrada  de  valores  não 
compatíveis  com o arquivo. Nesta primeira tela, o usuário pode optar por escolher um passo seguinte 
(neste caso, o sistema apresentará a próxima tela),  ou  pode ainda  sair do sistema, solicitar ajuda ou 
verificar mensagens de erro, caso tenha entrado com valores incorretos. 

 

            Neste  exemplo,  todas  as  premissas  estão  válidas:  os  comandos,  mensagens,  subdiálogos, 
apresentações  e  patchs  estão  claramente  ilustrados;  a  ordem de  processamento  dos  comandos  e  os 
comandos de retorno  estão definidos; 
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            Os comandos da interface podem ser especificados para  seleção através de clique de mouse,  
teclado (seleção/”enter” ),  menus de seleção (“pop-up”  ou “pull-down”),  ou eventualmente através de 
teclas de função.

 

 

 

5.2.          -  Diagrama de Transição de Estados – DTE

 

São diagramas que mostram os estados que um determinado objeto pode assumir, e as transições 
possíveis entre pares de estados.

 

            Os valores possíveis são representados como estados no Diagrama de Transição de Estados, e as 
transições entre estados aparecem como setas.  De acordo com a convenção de Mealy [MEA55],  as  
mensagens que chegam ao objeto (responsáveis pela transição)  e as mensagens que saem aparecem ao 
lado das setas de transição. Se utilizarmos a convenção de E. F. Moore [MOO56], as mensagens de saída 
estarão anexadas aos estados. É possível, ainda, mesclar as duas abordagens na construção de um DTE.

 

            Meilir Page-Jones [PAG95]  alerta ainda para algumas modelagens que apresentam diagramas de 
transição de estados embutidos, para que seja possível especificar estados externos  que possuem estados 
internos  a  eles  relacionados.  Isto  é  comum  no  caso  de  classes  com  duas  ou  mais  variáveis 
interdependentes.

            Outra situação  - comum principalmente em implementações orientadas a objeto -  é a  transição 
condicional, que ocorre quando o argumento de uma transição determina um estado resultante específico 
entre dois ou mais estados possíveis.

 

            O Diagrama de Transição de Estados é uma importante ferramenta para prover detalhamento da 
interação  com a interface gráfica, dos eventos  e ações relacionados.

 

            Se a empresa já estabeleceu padrões de design de interface, alguns eventos/ações já incluídos 
nesses  padrões  não  necessitarão  de  nova  especificação.  São  ações  comuns  às  interfaces,  como  por 
exemplo:

 

-         Duplo clique em controle do sistema  irá sempre chamar a  caixa de diálogo para salvar a 
operação;

 

-         Duplo clique no item destacado irá sempre chamar a interface para atualização;



 

-         Clique em “File/close” do menu irá sempre chamar caixa de diálogo para salvar arquivo.

 

O exemplo apresentado a seguir  ilustra a modelagem de interfaces utilizando DTE.

 

 

 

 

 

 

Fig. 08  -  Ilustração de um Diagrama de Transição de Estados, apresentado no Módulo 8 do  vol. 2 de 
Microsoft Official Curriculum – “Analysis and Design of Client/Server Systems”, em 1994.

 

 

 

5.3. -   CONCLUSÃO

 

            Embora  a  modelagem das  interfaces  de  sistemas  de  computador  constituam um  importante 
instrumento não só para auxiliar na compreensão da interface,  como também  na documentação,  não se 
tem  conhecimento  da  criação,  até  o  momento,  de  nenhuma  técnica  ou  linguagem  especialmente 
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desenvolvida para especificação de interfaces.  Mesmo o diagrama de Rovira,  citado anteriormente, é 
pouco conhecido e divulgado. A abordagem mais utilizada atualmente é o Diagrama de Transição de 
Estados – DTE, que   modela as mudanças de estado que ocorrem nos sistemas mediante   utilização das 
interfaces.

 

            O DTE não é um modelo desenvolvido sob medida para especificação de interfaces, mas consegue 
uma aproximação maior da forma de manipulação das interfaces, e de certa forma cobre esta grande 
lacuna no desenvolvimento de sistemas, principalmente em razão da posição de  destaque  ocupada hoje 
pela interface. 

 

            Se por um lado, no entanto, a modelagem de interfaces está relativamente estagnada,  por outro  
há uma dimensão do design de interfaces que tem se desenvolvido  e alcançado ótimos resultados – trata-
se do projeto e design de interfaces para deficientes físicos.  Novas técnicas e  novos dispositivos de 
software  e  hardware  surgem constantemente,  visando  integrar  melhor  o  deficiente  físico  ao  mundo 
globalizado,  através da utilização dos computadores. 

 

            No próximo capítulo, apresentamos alguns exemplos de interfaces hoje disponíveis no mercado 
para deficientes físicos,  muitas das quais  causaram verdadeiras  “revoluções”   não só  na  integração 
homem-computador,  mas em muitos casos como canal de reintegração  do homem ao mundo, como no 
caso das interfaces cérebro –computador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. -          INTERFACES PARA DEFICIENTES 

 

            Durante  todo  o  desenvolvimento  desta  proposta,  utilizamos  constantemente  as  palavras 
“usabilidade”   e  “ergonomia”.   Este  trabalho,  então,  não  estaria  completo se  não abordássemos  as 
tecnologias desenvolvidas para prover usabilidade e ergonomia às interfaces utilizadas por pessoas que 
possuem qualquer  tipo de deficiência física. 



 

            O advento da Internet representou uma grande revolução, principalmente para pessoas portadoras 
de deficiências. A WEB  abriu para estas pessoas um mundo de oportunidades:  elas podem fazer amigos 
e se comunicar com outras pessoas pelo mundo, mesmo que tenham sérias deficiências de comunicação. 
Mais importante que isto, porém, é a abertura dada aos portadores de deficiências raras, para que formem 
grupos de discussão sobre o assunto, além da criação de vários links de informação.

 

            Muitos  deficientes  físicos,  no  entanto,  têm  dificuldade  em  usar  uma  interface  padrão  de 
computador.  Para outros, as  inovações de multimídia  representam insuperáveis barreiras ao acesso à 
Internet.  As dificuldades de acesso tanto podem ser físicas como mentais.

 

            De maneira geral, as soluções para problemas físicos são mais fáceis de serem implementadas e 
mais baratas. Uma pessoa que usa cadeira de rodas, por exemplo, pode ter seu acesso ao computador 
facilitado pela elevação da mesa de trabalho, utilizando-se blocos de madeira.  Manter cabos em ordem e 
a organização da mesa de trabalho pode proporcionar mais espaço ao usuário para manipular swithces,  
headphones,  ou para fazer ajustes de monitor.

 

            No  que  diz  respeito  à  manutenção  de  interfaces,  Deines  Johnes  [DEI95]  tece  algumas 
considerações que  devem ser observadas: 

 

-         Deixar a interface livre de qualquer distração ou obstáculo,  mantendo na tela  apenas   os 
itens que o usuário possa utilizar e entender;

 

-         Para  qualquer  display de  computador,  a  janela  ativa  deve coincidir  com a  tela.  Cada 
polegada da tela é valiosa. Se o usuário utiliza  teclado “on-screen”, a janela ativa deve ser 
reduzida para acomodar o teclado, mas deve ser expandida por toda a largura da tela.

 

-         Normalmente, as barras de ferramentas devem ser excluídas: Leitores de telas para cegos 
não as reconhecem,  pessoas com visão deficiente não as enxergam, e pessoas com deficiência 
cognitiva não as entendem.  Exceção é feita  às pessoas com deficiências de mobilidade,  que 
têm facilidade  para usar a barra de ferramentas tanto quanto para executar comandos de teclas 
múltiplas;

 

-         Nas interfaces utilizadas por pessoas cegas ou com deficiência visual, as imagens devem ser 
excluídas,   pois o leitor de tela não reconhece imagens, mas  pode interpretar sua legenda.

 

Vários  tipos  de  interfaces  tem  sido  desenvolvidos  para  pessoas  portadoras  de  deficiências. 
Algumas das mais comuns são:



 

 

6.1. -  Ampliadores de tela

 

            São  programas  aplicativos  que  permitem  aos  usuários  ampliar  de  várias  formas  a  tela  do 
computador, além de permitir também alteração de cores ou intensidade, beneficiando pessoas que têm 
alguma dificuldade em distinguir cores ou contrastes.

 

            Esta  é  uma  ferramenta  relativamente  barata  e  facilmente  disponível  mas,  para  ser  efetiva,  é 
necessário que dê liberdade ao usuário para expandir a tela tanto quanto ele deseje – da ampliação de um 
único ícone até a expansão de toda a tela. 

É usada principalmente por pessoas com uma pequena deficiência visual .

 

 

6.2. – Interfaces de voz

 

            As  interfaces  de  voz  têm grande  efetividade  para  portadores  de  diversas  deficiências:  são  a 
interface mais comum para pessoas totalmente cegas, e para aquelas com deficiência visual grave, que 
não conseguem ler uma tela, mesmo que ampliada. São também utilizadas por pessoas com deficiências 
que dificultem a compreensão, e pelas que não conseguem usar teclado e mouse devido a limitações de 
mobilidade.

 

            Destaque tem sido dado também para a tecnologia de reconhecimento de voz, aperfeiçoada por 
novos avanços de  tecnologia,  incentivados também  pelo crescente  interesse  de muitos  usuários  de 
Internet ( mesmo de pessoas não-deficientes) em usar interfaces de voz.

 

            Existem  dois  tipos  de  programas  de  reconhecimento  de  voz:  aqueles  que  apenas  lêem  as 
informações que aparecem na tela,  ou aqueles que  reconhecem a voz do usuário, transformando-a em 
texto  escrito  ou  em comandos,  além de  “traduzirem” as  telas  para  o  usuário.  Por  se  tratar  de  uma 
tecnologia  bastante  volátil,  não  é  possível  determinar  qual  deles  é  o  melhor.  Todavia,  algumas 
considerações ajudam a avaliar qual é a melhor interface:

 

-         A interface de voz deve ter um “buffer”  para armazenar as saídas, para que os usuários 
revejam as informações caso  seja necessário;  os comandos para armazenamento devem ser 
simples, sem ambigüidades, e não devem requerer destreza,  nem combinação de teclas;

-         Os controles de volume de voz, além de possuírem Braille,  devem possuir algum outro tipo 
de  identificador  tátil  e  ser  grandes  e  fáceis  de  operar,  de  maneira  que  a  interface  seja 



acessível também às pessoas que não conhecem Braille; 

-         Headphones , quando usados em interfaces de voz para deficientes, devem possuir controles 
de volume separados para o fone da esquerda e da direita. Estes controles devem ser fáceis de 
operar – preferencialmente marcados com labels de tato ou em Braille - e posicionados em 
frente ao computador, para permitir fácil acesso ao usuário. Por outro lado, os controles que 
não  devem  ser  tocados,  como  o  botão  “liga”  ou  o  botão  para  resetar  devem  ser  bem 
protegidos;

-         Se  o  sistema  possuir  apenas  saída  de  voz,  headphones  são  suficientes   para  reduzir  o 
barulho e  garantir  privacidade ao usuário.  No entanto,  se  um ou mais  computadores com 
reconhecimento de voz forem usados em um lugar público, é importante que se faça cabines 
individuais para cada computador/usuário, ainda visando sua privacidade e a diminuição dos 
ruídos no ambiente;

 

 

6.3. -  Displays  em Braille

 

            Muitas pessoas  cegas preferem utilizar displays em Braille para interagirem com o computador. 
Estes displays têm um custo mais elevado, e  normalmente  aumentam o teclado padrão. As entradas do 
usuário  são feitas pelo teclado, e o  display é utilizado para ler o que está na tela (como, por exemplo, o 
resultado da operação solicitada).

 

            Uma forma de baratear as interfaces em Braille é adaptar o próprio teclado do micro, incluindo 
nele o alfabeto Braille correspondente a cada tecla. É necessário, porém, verificar freqüentemente se os 
símbolos não foram removidos, invertidos ou trocados.

 

            Os displays em Braille apresentam melhores resultados quando utilizados em serviços baseados 
em texto (como e-mail,  telnet e  ftp),  pois  os displays não têm boa performance quando interpretam  
ilustrações  e  informações  gráficas.  Alguns  botões  e  ícones  são  traduzidos,  mas  muitas  informações 
visuais não podem ser representadas adequadamente. Exceção é feita a alguns dos programas de display 
em Braille, que convertem automaticamente multimídia em informações textuais.

 

 

 

6.4. -   Opções  Alternativas de Teclado

 

            São  software  ou  hardware  especialmente  desenvolvidos  para  pessoas  com  problemas  de 
mobilidade ou dificuldades cognitivas, que conseguem ler uma tela sem dificuldade, mas requerem muito 
tempo e esforço para teclar comandos ou mover o mouse. As principais opções são:



-         soluções em software para reconfiguração de teclado:  Alguns softwares reconfiguram as 
teclas numéricas do teclado para reproduzirem mais facilmente os movimentos do cursor do 
mouse. A maioria destes programas está disponível gratuitamente na Internet;

-         teclados  que  utilizam modelos  para  “guiar”  as  mãos  do  usuário.  Teclas  que  não  são 
utilizadas, por exemplo, podem ser bloqueadas, para que não sejam acionadas acidentalmente. 
Estes modelos, por outro lado, podem limitar a capacidade do usuário de efetuar pesquisas;

-         Teclados expandidos:   possuem teclas de funções extra, que podem ser configuradas até 
mesmo para  eliminar  a  necessidade  de  combinação múltipla  de  teclas.  As  teclas  devem, 
também, ser menos sensíveis ao toque, e com maior tempo de resposta;

-         Teclados programáveis:  são mais versáteis que os teclados expandidos, pois permitem ao 
próprio  usuário programar teclas e ajustar  opções de que ele necessita;

-         Programas que reproduzem o teclado na tela do computador:  neste caso, as teclas podem 
ser  acessadas  através  de  mouse,  trackball  ou  de  um ponteiro.  Algumas teclas  podem ser 
programadas para substituir comandos de teclas múltiplas. . 

 

Existem  também  mecanismos  disponíveis  para  substituir  o  mouse,  como  os  trackballs  (que 
requerem menos movimentos para sua operação), as mesas de digitalização,  touch-pad e  head pointers.

 

            Para pessoas que não conseguem manipular o mouse ou trackball, mas que podem alcançar a tela 
do computador, a interface ideal  para programas  com  menus de opções limitadas e botões grandes é a 
touch screen (tela de toque).

 

 

6.5. -   Brain-Computer Interfaces

 

C.Guger  e  outros  [BRA00]  apresentam  as  interfaces  cérebro/computadores  como  interfaces 
desenvolvidas para pessoas que sofrem prejuízos motores severos (como, por exemplo, Esclerose Lateral 
Amiotrópica). Consistem em uma conexão direta entre o cérebro humano e o computador, instalando um 
canal  de  comunicação  alternativo  por  pensamento  para  pacientes  sem  controle  de  movimentos 
voluntários.

 

            Esta interface é composta pelos eletrodos, que são conectados ao cérebro, e pelo computador, que 
deve ser  equipado com sistema operacional  em tempo real (disponível  a partir  do Windows 95).  O 
controle de hardware é garantido por um pacote poderoso de software. Geralmente, utiliza-se Matlab para 
controlar  a  aquisição de dados,  cronometragem e apresentação do paradigma experimental,  enquanto 
Symulink  (MathWorks,  Inc.,  Matick,  EUA) é  utilizado  para  o  cálculo  de  parâmetros  diferentes  que 
descreve o estado atual da EEG em tempo real.

 

 



6.6. – Conclusão

 

            “Embora as notícias do mundo continuem dominadas pela desumanidade,  há alguns esperançosos 
sinais de que a tecnologia de computadores está atualmente se tornando mais humanizada”.[5]     

 

            Apesar de utilizada em outro contexto,  a frase acima sintetiza nossa visão a respeito das interfaces 
para  pessoas  portadoras  de  deficiências.  Ainda  há  muito  caminho  a  percorrer,  mas  a  tecnologia  já 
desenvolvida,  com integração  de  hardware  e  software  para  o  desenvolvimento  de  interfaces,  causou 
verdadeira revolução na vida destas pessoas.

 

            Mais  do  que  permitir  que  os  deficientes  utilizem  satisfatoriamente  o  fascinante  mundo  da 
informática – e de maneira especial a Internet – a tecnologia proporcionou a estas pessoas  a possibilidade 
de se integrarem à sua própria família e à sociedade,  concedendo-lhes, em alguns casos, inclusive um 
canal de comunicação com o mundo, como no caso de interfaces cérebro-computador.

            

            

 

 

 

 

            

 

 

 

 

7. -       CONCLUSÃO

 

 

            Durante  o  desenvolvimento  deste  trabalho,  apresentamos  vários  aspectos  que  devem  ser 
considerados no projeto de interfaces com o usuário: o conhecimento prévio dos usuário  e das tarefas que 
eles  executam,  algumas  regras  para  tornar  as  interfaces  mais  amigáveis,  prototipação,  testes  para 
validação e modelagem de interfaces, entre outros.

 



            O design de software, no entanto, não é uma atividade que possa ser reduzida à aplicação de 
métodos formais, cálculos e procedimentos-padrão. Não há um livro de receitas de design que habilite 
alguém a, pelo simples acompanhamento passo-a-passo,  produzir boas interfaces. Diretrizes e métodos 
formais desempenham importante papel no design de interfaces, mas são apenas uma pequena parte de 
um quadro mais complexo.

 

            O projetista de software deve estar apto a imaginar,  criar e desenvolver uma representação de sua 
visão de uma determinada tarefa.  Deve também estar apto a se comunicar com todas as outras pessoas 
envolvidas no projeto:  o usuário, os programadores,  o designer gráfico, especialistas de marketing, e  
vários outros.

 

            Fundamentalmente, o que todo usuário  necessita  é de qualidade na interface.  Não queremos 
desenvolver produtos e serviços que   dificultem a vida das pessoas.   Queremos desenvolver interfaces 
que efetivamente ajudem as pessoas no trabalho, no aprendizado, nos jogos e na comunicação.

 

                        A  especificação,  projeto  e  modelagem  das  interfaces  se  justificam,  sobretudo,  pelos 
benefícios  que  podem  advir  desta  sistematização.  Para  os  usuários,  as  principais  vantagens  são  a 
padronização,  que resulta no aprendizado mais rápido, com menor número de erros e de  maior rapidez, 
garantindo-lhes  maior  satisfação.  Já  para  os  desenvolvedores,  as  principais  vantagens  do  design  de 
interface dizem respeito ao maior controle sobre decisões de desenvolvimento, além da perspectiva de 
reusabilidade não só da especificação, como do próprio código de interface gráfica.

 

            Este trabalho não visa esgotar o assunto. Pelo contrário,  descreve algumas técnicas utilizadas para 
produzir uma interface de melhor qualidade,  e outras para permitir o acesso  de pessoas portadoras de 
deficiências a sistemas de computador, deixando a possibilidade de novas pesquisas e desenvolvimento, 
em áreas como  projeto de interfaces para cegos viajarem na Internet e  criação de um modelo específico 
para especificação de interfaces,  entre outras.
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3.13 Human Factors. Human factors (ergonomics) is the science of determining proper relations 
between computer systems and the user. Ease of use, comfort, health, and safety are primary concerns 
(e.g., how a keyboard should be laid out). An ergonomically-designed product implies that the device 
blends smoothly with the user's body or actions. For computing systems, these standards provide 
guidelines and requirements for the design of computer hardware, software user interfaces, and 
computing environments.

3.13.1 Human factors for computer hardware. Human factors requirements for computer hardware 
concern the user's physical interface through input devices and displays and how well it serves the needs 
of the user. Health and safety concerns are also addressed.

3.13.1.1 Human factors for video display terminals. (This BSA appears in both part 3, User Interface, 
and part 13, Human Factors.) This base service area addresses the human factors requirements for all 
types of video displays, and includes safety concerns.

3.13.1.1.1 Standards. Table 3.13-1 presents human factors standards for video display terminals.

 

 

 

 

TABLE 3.13-1 Human factors for video display terminals standards 

Standard 
Type

Sponsor Standard Standard 
Reference

Status DoD 

(Lifecycle)

GPC DOD Human-Computer Interface (HCI) Style Guide TAFIM Volume 8, 
Version 3.0: 1996

Mandated 

(Approved)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with 
Visual Display Terminals (VDTs) Part 1: Introduction

9241-1:1992 Informational 

(Approved)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with 
Visual Display Terminals (VDTs) Part 2: Task 

Requirements

9241-2: 1992 Informational 

(Approved)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with 
Visual Display Terminals (VDTs) Part 3: Visual 

Display Requirements

9241-3:1992 Informational 

(Approved)

NPC ANSI/HFS American National Standard for Human Factors 
Engineering of Visual Display Terminal Workstations

100-1988 Informational 

Approved)

GPC DOD Human Engineering Design Criteria for Military 
Systems, Equipment and Facilities

MIL-STD-1472D 
Notice 2, 30 June 
1992

Informational 

(Approved)
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IPC ECMA Ergonomics - Requirements for Non-CRT (Cathode 
Ray Tube) Visual Display Units

136 (1989) Informational 

(Approved)

IPC ISO Ergonomic Principles in the Design of Work Systems 6385:1981 Informational 

(Approved)

NPC ANSI/AIIM Electronic Imaging Output Displays TR19-1993 Informational 

(Approved)

CPC NSC Guide to Working Safely with Computers - Manual 
(relates to VDTs)

13068-0000 Informational 

(Approved)

IPC ECMA Procedure for Measurement of Emissions of Electric 
and Magnetic Fields from VDUs from 5 Hz to 400 
kHz`

172 (1992) Informational 
(Approved)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with VDTs 
Part 8: Requirements for displayed colors

9241-8 Informational 
(Draft)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with VDTs 
Part 7: Display requirements with reflections

9241-7 Informational 

(Draft)

IPC ISSO Flat Panel Display Ergonomic Requirements 13406 Informational 

(Draft)

NPC ANSI/HFS Human Factors Engineering of Visual Display 
Terminal Workstations (Rev. 1)

100-1988 
(Revision 1)

Informational 

(Draft (WD))

IPC ECMA Ergonomics - Requirements for Colour Visual 
Display Devices

126 (1987) Informational 

(Canceled)

IPC ECMA Ergonomics - Requirements for Monochromatic 
Visual Display Devices

110 (1985) Informational 

(Canceled)

DOD Instruction (DODI) 8120 mandates use of the DOD HCI Style Guide.

AIIM is the Association for Image and Information Management.

ECMA is the European Computer Manufacturers' Association.

HFS is the Human Factors Society.

NSC is the National Safety Council.

ISO 9241-1 presents an overview of the content and usage of the multipart ISO 9241 standard. A revised 
version of ISO 9241-1 is currently at the Committee Draft (CD) level and will soon be released for Draft 
International Standard (DIS) ballot. ISO 9241-2 presents an overview of factors that should be considered 
when designing tasks to be performed in a specific computing environment.



3.13.1.1.2 Alternative specifications. There are no alternative specifications available.

3.13.1.1.3 Standards deficiencies. The performance-based test described in ISO 9241-3 adequately 
discriminates between a display that meets the physical requirements of the standard and one that does 
not. However, timing scores may be badly affected by the effects of testing practice. Changes to the test 
method and metrics are under consideration. ISO 9241-3 does not adequately address flat panel displays. 
ISO 13406 is intended to remedy this situation.

3.13.1.1.4 Portability caveats. No portability problems are known with the above specifications.

3.13.1.1.5 Related standards. The following standards are related to human factors standards for video 
display terminals:

a.         ISO CD 10075-2, Ergonomic principles related to mental work load, Part 2: Design Principles, 
gives guidance on the design of work systems in general, with the intention of providing optimal working 
conditions with respect to health and safety, well-being, performance, and effectiveness.

b.         MIL-STD-1908 (1992) Definition of Human Factors Terms.

c.         MIL-STD-1794 (1986) Human Factors Engineering Program for ICBM Systems.

d.                   MIL-STD - 1800A (1990)  Human  Engineering  Performance  Requirements  for  

             Systems (Air Force published, but rarely used, duplicates MIL-STD-1472).

e.                   MIL-HDBK- 759B(2)   (1993)   Human  Factors  Engineering  Design  for  Army 

              Materiel. (Draft 759C is complete.)

f.                    MIL-HDBK - 761A  (1989)  Human  Engineering  Guidelines  for    Management 

             Information Systems.

g.         DOD-HDBK-763 (1987) Human Engineering Procedures Guide.

h.         DOD-HDBK-743A (1991) Anthropometry of U.S. Military Personnel.

i.                     ITU-T  E. 134  Human  Factors  Aspects  of Public Terminals: Generic Operating 

Procedures.

j.                     An  ISSO  work  item  for  a  standard  on  "Human-Centered  design"  has  been 

approved, but no working draft has yet been released for comment.

 

3.13.1.1.6 Recommendations. Procurements that require hardware components to be addressed by 
ergonomic standards can require conformance with standards for computer displays. Display 
characteristics include brightness and contrast, character legibility, image stability, glare, and the use of 
color.

Note, however, that ISO human factors/ergonomics standards are either normative or informative. An 
informative standard contains no mandatory requirements. A normative standard contains one or more 
requirements that must be met in order to achieve conformance with the standard.



ISO 9241-1 presents an overview of the content and usage of the multipart ISO 9241 standard. A revised 
version of ISO 9241-1 is currently at the Committee Draft (CD) level and will soon be released for Draft 
International Standard (DIS) ballot. ISO 9241-2 presents an overview of factors that should be considered 
when designing tasks to be performed in a specific computing environment.

Parts 1 and 2 of the ISO 9241 standard are informative. Part 3 of the ISO 9241 standard is normative; 
parts 2-9 are expected to be normative on completion. Conformance requirements for each normative part 
are embedded within that part. Conformance with the overall ISO 9241 standard is based on conformance 
with all normative parts that apply to a particular product.

Procurements must recognize the difference between informative and normative parts of the standard in 
question. Where possible, both the informative and normative parts should be required for the best 
implementation of modern human factors/ergonomic thinking. In general, conformance tests for 
informative parts will not be available.

The ISO and ISO/IEC standards cited in the gray area of the table are being balloted and revised at a rapid 
rate. Interested parties should monitor the progress of these standards at six month intervals to ensure they 
have the latest information. Offerers of products meeting existing or emerging standards should be 
required to provide a migration plan to ensure compliance of the products with the final standards 
documents.

The DOD HCI Style Guide is recommended, in particular section 3, which deals with hardware.

3.13.1.2 Human factors for keyboards. (This BSA appears in both part 3, User Interface, and part 13, 
Human Factors.) This BSA covers keyboard layout, including specific directions for layout of regions of 
the keyboard, and keyboard design. Ease of use and correct ergonomic design also are a part of this BSA.

3.13.1.2.1 Standards. Table 3.13-2 presents human factors standards for keyboards.

 

 

TABLE 3.13-2 Human factors for keyboards standards 

Standard 
Type

Sponsor Standard Standard 
Reference

Status DoD 

(Lifecycle)

GPC DOD Human-Computer Interface (HCI) Style Guide TAFIM Volume 8, 
Version 3.0: 1996

Mandated 

(Approved)

IPC ISO/IEC Keyboard Layout for Text and Office Systems Part 1: 
General principles governing keyboard layout

9995-1:1994 Informational 

(Approved)

IPC ISO/IEC Keyboard Layout for Text and Office Systems Part 2: 
Alphanumeric section

9995-2:1994 Informational 

(Approved)

IPC ISO/IEC Keyboard Layout for Text and Office Systems Part 3: 
Common secondary layout of the alphanumeric 
section

9995-3:1994 Informational 

(Approved)

, 12/23/05
<!--[if supportFields]><b
  style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='mso-element:field-begin'></span></b><b
  style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:
  EN-US'>PRIVATE</span></b><![endif]-->

, 12/23/05
<!--[if supportFields]><b
  style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='mso-element:field-end'></span></b><![endif]-->



IPC ISO/IEC Keyboard Layout for Text and Office Systems Part 4: 
Numeric section

9995-4:1994 Informational 

(Approved)

IPC ISO/IEC Keyboard Layout for Text and Office Systems Part 5: 
Editing section

9995-5:1994 Informational 

(Approved)

IPC ISO/IEC Keyboard Layout for Text and Office Systems Part 6: 
Function section

9995-6:1994 Informational 

(Approved)

IPC ISO/IEC Keyboard Layout for Text and Office Systems Part 7: 
Symbols used to represent functions

9995-7:1994 Informational 

(Approved)

IPC ISO/IEC Keyboard Layout for Text and Office Systems Part 8: 
Allocation of Letters to the Keys of a Numeric 
Keyboard

9995-8:1994 Informational 

(Approved)

NPC ANSI/HFS American National Standard for Human Factors 
Engineering of Visual Display Terminal Workstations

100-1988 Informational 

(Approved)

NPC ANSI Coded Character Sets for Keyboard Arrangement in 
ANSI X4.23-1982 and X4.22-1983

X3.114-1984 
(R1991)

Informational 

(Approved)

NPC ANSI Keyboard Arrangement X3.154-1988 Informational 

(Approved)

NPC ANSI Alternate Keyboard Arrangement X3.207-1991 Informational 

(Approved)

GPC DOD Military Standard Keyboard Arrangements MIL-STD-1280, 
Notice 1, 1969

Informational 

(Approved)

GPC DOD Human Engineering Design Criteria for Military 
Systems, Equipment and Facilities

MIL-STD 1472D 
Notice 2, 30 June 
1992

Informational 

(Approved)

IPC IEC Man-Machine Interface (MMI) – Actuating Principles447:1993 Informational 

(Approved)

CPC NSC Cumulative Trauma Disorders: a Manual for 
Musculoskeletal Diseases of the Upper Limbs

12221-0000 Informational 

(Approved)

IPC ISO Ergonomic Principles in the Design of Work Systems 6385:1981 Informational 

(Approved)

NPC ACGIH Ergonomic Interventions to Prevent Musculoskeletal 
Injuries in Industry

9000:1987 Informational 

(Approved)



CPC NSC Evaluating Your Workplace: Hands & Arms – 
Ergonomic Changes Manual

12587-0004 Informational 

(Approved)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with 
Visual Display Terminals (VDTs) part 4: Keyboard 

requirements

9241-4 Informational 

(Draft)

NPC ANSI/HFS Human Factors Engineering of Visual Display 
Terminal Workstations (Rev. 1)

100-1988 
(Revision 1)

Informational 

(Draft (WD))

DODI 8120 mandates use of the DOD HCI Style Guide.

The ANSI X3.154 standard specifies the customary "QWERTY" keyboard arrangement. The ANSI 
X3.207 standard specifies the "DVORAK" keyboard arrangement. ACGIH is the American Conference 
of Governmental Industrial Hygienists.

3.13.1.2.2 Alternative specifications. There are no alternative specifications available.

3.13.1.2.3 Standards deficiencies. MIL-STD-1472D is in need of a comprehensive revision to update 
technical material so that it is reasonably consistent with the state of the art and to ensure that the two 
commands not currently using the standard can do so.

3.13.1.2.4 Portability caveats. No portability problems are known with the above specifications.

3.13.1.2.5 Related standards. The following standards are related to human factors standards for 
keyboards:

a.         ISO 9241-1:1992, Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs), 
part 1: Introduction, presents an overview of the content and usage of the multipart ISO 9241 standard. A 
revised version of ISO 9241-1 is currently at the CD level and will soon be released for DIS ballot.

b.         ISO 9241-2:1992, Ergonomic requirements for office work with VDTs, part 2: Task 
Requirements, presents an overview of factors that should be considered when designing tasks to be 
performed in a specific computing environment.

c.         ISO CD 10075-2, Ergonomic principles related to mental work load -- Part 2: Design Principles, 
gives guidance on the design of work systems in general, with the intention of providing optimal working 
conditions with respect to health and safety, well-being, performance, and effectiveness.

d.         MIL-STD-1908 (1992), Definition of Human Factors Terms.

e.                   MIL-STD-1794 (1986) Human Factors Engineering Program for ICBM 

Systems.

f.                    MIL-STD-1800A (1990) Human Engineering Performance Requirements 

for Systems.

g.         MIL-HDBK-759B(2) (1993) Human Factors Engineering Design for Army Materiel. (Draft 759C 
is complete.)) Human Engineering Guidelines for Management Information Systems.

i.          DOD-HDBK-763 (1987) Human Engineering Procedures Guide.

j.          DOD-HDBK-743A (1991) Anthropometry of U.S. Military Personnel.



k.         ITU-T E.134 Human Factors Aspects of Public Terminals: Generic Operating Procedures.

An ISO work item for a standard on "Human-Centered design" has been approved, but no working draft 
has yet been released for comment.

 

3.13.1.2.6 Recommendations. Procurements that require hardware components to be addressed by 
ergonomic standards can require conformance with standards for keyboards. Keyboard characteristics 
include keyboard height, slope, profile, surface properties, adjustability, bounce and character repeat, key 
positioning, key displacement and force, keytop shape, and keytop legends.

Parts 1 and 2 of the ISO 9241 standard (see related standards) are informative. Parts 2-9 are expected to 
be normative on completion. Conformance requirements for each normative part are embedded within 
that part. Conformance with the overall ISO 9241 standard is based on conformance with all normative 
parts that apply to a particular product.

Parts 1-8 of the ISO/IEC 9995 standard are normative. Conformance requirements for each normative 
part are embedded within that part. Conformance with the overall ISO 9995 standard is based on 
conformance with all normative parts that apply to a particular product.

The DOD HCI Style Guide is recommended, particularly for section 3, which covers hardware.

3.13.1.3 Human factors for non-keyboard input devices. (This BSA appears in both part 3, User 
Interface, and part 13, Human Factors.) This section presents human factors standards for input devices 
other than keyboards. These devices include trackballs, pens, and tablets among others.

3.13.1.3.1 Standards. Table 3.13-3 presents human factors standards for non-keyboard input devices.

 

 

TABLE 3.13-3 Human factors for non-keyboard input devices standards 

 

Standard 
Type

Sponsor Standard standard 
Reference

Status DoD 

(Lifecycle)

GPC DOD Human-Computer Interface (HCI) Style Guide TAFIM Volume 8, 
Version 3.0: 1996

Mandated 

(Approved)

IPC ISO/IEC Keyboard Layout for Text and Office Systems Part 7: 
Symbols used to represent functions

9995-7:1994 Informational 

(Approved)

NPC ANSI/HFS American National Standard for Human Factors 
Engineering of Visual Display Terminal Workstations

100-1988 Informational

(Approved)

IPC IEC Man-Machine Interface (MMI) - Actuating Principles 447:1993 Informational
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(Approved)

IPC ISO Ergonomic Principles in the Design of Work Systems 6385:1981 Informational 
(Approved)

CPC NSC Cumulative Trauma Disorders: a Manual for 
Musculoskeletal Diseases of the Upper Limbs

12221-0000 Informational 
(Approved)

CPC NSC Evaluating Your Workplace: Hands & Arms – 
Ergonomic Changes Manual

12587-0004 Informational 

(Approved)

CPC NSC Cumulative Trauma 15229-0000 Informational

(Approved)

NPC ACGIH Ergonomic Interventions to Prevent Musculoskeletal 
Injuries in Industry

9000:1987 Informational 

(Approved)

IPC ISO/IEC Text and Office Systems, Dialog Interaction Part 1: 
Cursor Control

10741-1:1992 Informational 

(Draft)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with VDTs 
Part 9: Requirements for non-keyboard input devices

9241-9 Informational 

(Draft)

NPC ANSI/HFS Human Factors Engineering of Visual Display 
Terminal Workstations (Rev. 1)

100-1988 
(Revision 1)

Informational 

(Draft (WD))

DODI 8120 mandates use of the DOD HCI Style Guide.

3.13.1.3.2 Alternative specifications. There are no alternative specifications available. Research in this 
area includes a foot operated control for the cursor when the hands are occupied (nicknamed a "mole" in 
obvious derivation from "mouse").

3.13.1.3.3 Standards deficiencies. Deficiencies in the cited standards are not known.

3.13.1.3.4 Portability caveats. No portability problems are known with the above specifications.

3.13.1.3.5 Related standards. The following standards are related to human factors standards for non-
keyboard input devices:

a.         ISO 9241-1:1992, Ergonomic requirements for office work with VDTs, part 1: Introduction, 
presents an overview of the content and usage of the multipart ISO 9241 standard. A revised version of 
ISO 9241-1 is currently at the CD level and will soon be released for DIS ballot.

b.         ISO 9241-2:1992, Ergonomic requirements for office work with VDTs, part 2: Task 
Requirements, presents an overview of factors that should be considered when designing tasks to be 
performed in a specific computing environment.

c.         ISO CD 10075-2, Ergonomic principles related to mental work load -- Part 2: Design Principles, 
gives guidance on the design of work systems in general, with the intention of providing optimal working 
conditions with respect to health and safety, well-being, performance, and effectiveness.

d.         MIL-STD-1908 (1992), Definition of Human Factors Terms.



e.         MIL-STD-1794 (1986) Human Factors Engineering Program for ICBM Systems.

f.          MIL-STD-1800A (1990) Human Engineering Performance Requirements for Systems.

g.         MIL-HDBK-759B(2) (1993) Human Factors Engineering Design for Army Materiel. (Draft 759C 
is complete.)

h.         MIL-HDBK-761A (1989) Human Engineering Guidelines for Management Information Systems.

i.          DOD-HDBK-763 (1987) Human Engineering Procedures Guide.

j.          DOD-HDBK-743A (1991) Anthropometry of U.S. Military Personnel.

k.         ITU-T E.134 Human Factors Aspects of Public Terminals: Generic Operating Procedures.

l.          An ISO work item for a standard on "Human-Centered design" has been approved, but no 
working draft has yet been released for comment.

3.13.1.3.6 Recommendations. Procurements that require hardware components to be addressed by 
ergonomic standards can require conformance with standards for non-keyboard input devices. Ergonomic 
issues for non-keyboard input devices include keyclick, tracking speed, and on-screen ghosting of the 
pointer.

Parts 1 and 2 of ISO 9241 are informative. Parts 2-9 are expected to be normative on completion. 
Conformance with the overall ISO 9241 standard is based on conformance with all normative parts that 
apply to a particular product. Parts 1-8 of ISO/IEC 9995 are normative. Conformance with the overall 
ISO 9995 standard is based on conformance with all normative parts that apply to a particular product. 
Part 1 of the ISO/IEC 10741 standard is expected to be normative on completion.

Procurements must recognize the difference between informative and normative parts of the standard in 
question. Where possible, both the informative and normative parts should be required for the best 
implementation of modern human factors/ergonomic thinking. In general, conformance tests for 
informative parts will not be available.

The DOD HCI Style Guide is recommended particularly for section 3, which covers hardware.

3.13.2 Human factors for software user interfaces. This Mid level service area deals with human 
factors requirements for the software portion of the user interface.

3.13.2.1 Graphical user interface style guides. A GUI's style guide, which is part of the presentation 
management layer in the NIST's User Interface Reference Model, specifies a standard "look" for the GUI 
of an application to the user.

3.13.2.1.1 Standards. Table 3.13-4 presents graphical user interface style guides.

 

TABLE 3.13-4 Graphical user interface style guides standards 

Standard

 Type

Sponsor Standard Standard 
Reference

Status DoD 

(Lifecycle)
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GPC DOD Human-Computer Interface (HCI) Style Guide TAFIM Volume 8, 
Version 3.0: 1996

Mandated 

(Approved)

CPC OSF Motif Style Guide Motif SG Rev. 
1.2:1992

Mandated 

(Approved)

NPC ANSI/HFS American National Standard for Human Factors 
Engineering of Visual Display Terminal Workstations

100-1988 Informational 

(Approved)

IPC NATO Principles of Presentation of Information in Aircrew 
Stations

STANAG 3705 Informational 

(Approved)

GPC DOD User/Computer Interface MIL-STD-1801 29 
May 1987

Informational 

(Approved)

GPC DOD Human Engineering Performance Requirements for 
Systems

MIL-STD1800A 
10 Oct. 1990 

Informational 

(Approved)

GPC DOD DOD Handbook, Human Engineering Guidelines for 
Management Information Systems

MIL-HDBK-761A 
30 Sep. 1989

Informational 

(Approved)

GPC DOD Guidelines for Designing User Interface Software ESD-TR-86-278 Informational 

(Approved)

GPC DOD Air Force Intelligence Data Handling System (IDHS) 
Style Guide

IDHS Style Guide 
1990

Informational 

(Approved)

GPC DOD Human Factors Guidelines for the Army Tactical 
Command and Control System (ATCCS) Soldier-
Machine Interface

ATCCS  Guide- 
lines v.1.0 and 
v.2.0, 1990 and 
1992

Informational 

(Approved)

GPC DOD The User Interface Specifications for Navy Command 
and Control Systems

Navy CCS, 
Version 1.1, 1992

Informational 

(Approved)

GPC DOD Human Engineering Design Criteria for Military 
Systems, Equipment and Facilities

MIL-STD-1472D 
Notice 2, 30 June 
1992

Informational 

(Approved)

GPC DOD Human Engineering Guidelines for Management 
Information Systems

DOD-HDBK-71A 
(DOD 1989c)

Informational 

(Approved)

GPC DOD Human Engineering Requirements for Military 
Systems, Equipment, and Facilities

MIL-STD-46855B 
26 May 1994

Informational 

(Approved)

CPC OSF Motif Motif 2.0 Informational 

(Approved)



GPC DOD Department of Defense Intelligence Information 
Systems Style Guide

DODIIS Style 
Guide, 10/91

Informational 

(Approved)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with VDTs 
Part 10: Dialogue principles

9241-10:1996 Informational 

(Approved)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with VDTs 
Part 11: Guidance on usability specifications and 
measures

9241-11 Informational 

(Draft)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with VDTs 
Part 12: Presentation of information

9241-12 Informational 

(Draft)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with VDTs 
Part 13: User guidance

9241-13 Informational 

(Draft)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with VDTs 
Part 14: Menu dialogs

9241-14 Informational 

(Draft)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with VDTs 
Part 15: Command language dialogs

9241-15 Informational 

(Draft)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Officer Work with 
VDTs Part 16: Direct manipulation dialogs

9241-16 Informational 

(Draft)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with VDTs 
Part 17: Form-filling dialogs

9241-17 Informational 

(Draft)

IPC ISO/IEC Graphical Symbols Used on Screens: Interactive Icons11581 Informational 

(Draft (CD))

NPC IEEE Recommended Practice for Graphical User Interface 
Drivability

P1201.2 Informational 

(Draft (Project 
being canceled, 
lack of progress))

GPC DOD Joint Satellite Control (JSC) Human Computer 
Interface Standard, Version 1.0

JSC HCI Std., 1.0 Informational 

(Draft)

DODI 8120 mandates the DOD HCI Style Guide.

The Human-Computer Interface (HCI) Style Guide provides a common framework for HCI design and 
implementation with emphasis on standard look and feel for GUI based applications. Motif 1.2 is the 
current version of the OSF specification for GUI behavior and appearance and programming and data 
interfaces. It includes a style guide for GUI interfaces.

3.13.2.1.2 Alternative specifications. Several applicable consortia or de facto style guides are available 
for software user interfaces. These style guides promote consistency in user interface design across 
applications. However, conformance with one or more the style guides listed below does not guarantee 



conformance with ergonomic standards (e.g., ISO 9241). These style guides include:

a.         The Windows Interface: An Application Design Guide (Microsoft)

b.         Object-Oriented Interface design: IBM Common User Access Guidelines (IBM)

c.         Macintosh Human Interface Guidelines (Apple Computer)

d.         SAA Presentation Manager Style Guide/ Common User Access (CUA) (IBM)

e.         Standard User Interface Style Guide for Compartmented Mode Workstations (Defense 
Intelligence Agency (DIA))

f.          Compartmented Mode Workstation Labeling: Source Code and User Interface Guidelines 
(DIA)

g.         Air Force Standard Systems Center GUI Style Guide,SSCR700-10, Vol I 

h.         User Interface Specifications for the Global Command and Control System (GCCS), 
Version 1.0, draft, October 1994

i.          Theater Battle Management Style Guide (U.S. Navy) 

j.          Army Theater Battle Management HCI Specification 

k.         Navy JMCIS.

3.13.2.1.3 Standards deficiencies. Currently, conformance to parts 12-17 of the ISO 9241 standard is on 
a part-by-part basis. There is concern that the overall standard may thus fail to address potential 
ergonomic problems arising from interaction between the user interface elements covered by the 
individual parts.

There is concern that ISO/IEC 11581 may contain overly rigid specifications for the set of icon shapes 
that can be used to represent different user interface parts.

3.13.2.1.4 Portability caveats. NIST FIPS 158-1 (User Interface Component of the Applications 
Portability Profile) mandates the use of the X Window protocol, X library, and X toolkit intrinsics. IEEE 
P1201.2, when completed, is intended to increase the level of user interface consistency (and thus user 
interface portability) across X Windows-based environments. There are potential conflicts here.

DOD HCI Style Guide is based on (and intended to supersede) the Army, Navy, Air Force, and DODIIS 
style guides cited in the table above. The goal of this effort is to minimize unnecessary user interface 
diversity across DOD systems. There are potential problems with systems designed to accommodate 
different style guides.

MIL-STD-1800 is an Air Force-only standard that duplicates MIL-STD-1472D and is largely ignored in 
Air Force acquisitions. It has been recommended that MIL-STD-1800 be canceled and any value added 
material be added to MIL-STD-1472D.

3.13.2.1.5 Related standards. The following standards are related to user interface style guides:

a.         ISO 9241-1:1992, Ergonomic requirements for office work with VDTs, part 1: Introduction, 
presents an overview of the content and usage of the multipart ISO 9241 standard. A revised version of 



ISO 9241-1 is currently at the CD level and will soon be released for DIS ballot.

b.         ISO 9241-2:1992, Ergonomic requirements for office work with VDTs, part 2: Task 
Requirements, present an overview of factors that should be considered when designing tasks to be 
performed in a specific computing environment.

c.         ISO CD 10075-2, Ergonomic principles related to mental work load -- Part 2: Design Principles, 
gives guidance on the design of work systems in general, with the intention of providing optimal working 
conditions with respect to health and safety, well-being, performance, and effectiveness.

d.         MIL-STD-1908 (1992), Definition of Human Factors Terms.

e.         NIST FIPS 158-1, User Interface Component of the Applications Portability Profile.

f.          MIL-STD-1794 (1986) Human Factors Engineering Program for ICBM Systems.

g.         MIL-HDBK-759B(2) (1993) Human Factors Engineering Design for Army Materiel. (Draft 759C 
is complete.) 

h.         DOD-HDBK-763 (1987) Human Engineering Procedures Guide.

i.          DOD-HDBK-743A (1991) Anthropometry of U.S. Military Personnel.

j.          ITU-T E.134 Human Factors Aspects of Public Terminals: Generic Operating Procedures.

k.         An ISO work item for a standard on "Human-Centered design" has been approved, but no 
working draft has yet been released for comment.

3.13.2.1.6 Recommendations. A style guide is necessary for development of all GUIs. There are no 
formal standards efforts in this area. A style guide is part of the Presentation Layer in NIST FIPS 158-1. 
Procurements that require software user interfaces to be addressed by ergonomic standards can require 
conformance with standards for menu structures, command languages, direct manipulation dialogs, 
forms-based dialogs, windowing, icons, screen formatting, information coding, and user guidance.

It is recommended that the practices of the DOD HCI Style Guide, TAFIM, Volume 8 be followed. It 
provides a common framework for HCI design and implementation with emphasis on standard look and 
feel for GUI based applications. As many aspects of standard GUI style are application specific, 
application area style guides should also be used when available. Motif 1.2 is the current version of the 
OSF specification for GUI behavior and appearance and programming and data interfaces. It includes a 
style guide for GUI interfaces and is also recommended.

Parts 1 and 2 of the ISO 9241 standard are informative; parts 10 and 11 are expected to be informative on 
completion. Parts 12-17 are expected to be normative on completion. Conformance with the overall ISO 
9241 standard is based on conformance with all normative parts that apply to a particular product. The 
ISO/IEC 11581 standard is expected to be normative on completion.

3.13.2.2 Visualization. (This BSA appears in part 3, User Interface, and part 13, Human Factors.) 
Visualization is the method of displaying data in a graphical manner to aid in recognition of patterns and 
trends in data and to give the viewer a depiction of a physical system that has been modeled by data 
points (e.g., finite element analysis (FEA) and computational fluid dynamics (CFD)). Another technique 
is the visualization user interface (VUI), a GUI that interprets text and numbers as pictures to show their 
relative scales and other relationships. A VUI remodels data so that text and numbers are hidden behind a 
picture expressing their complex relationships. Engineering visualization is a term freely applied to 
almost any intersection where the engineering process meets image creation technologies.

3.13.2.2.1 Standards. Table 3.13-5 presents visualization standards.



 

TABLE 3.13-5 Visualization standards 

 

Standard 
Type

Sponsor Standard Standard 
Reference

Status DoD 

(Lifecycle)

NPC ANSI/SAE Aerodynamic Flow Visualization Techniques and 
Procedures

HS J1566 – 1986 Informational 

(Approved)

 

3.13.2.2.2 Alternative specifications. There are no alternative specifications available, but extensive 
academic research on this topic is taking place, particularly in the University of Maryland's Human-
computer Interaction Laboratory and the Software Psychology Society. Topics include using treemaps for 
visualizing hierarchical information, using statistical distortion to promote the detection of outlying data, 
and use of color coding as a visualization aid.

3.13.2.2.3 Standards deficiencies. Deficiencies in the existing standard are unknown.

3.13.2.2.4 Portability caveats. Portability problems with the existing standard are unknown.

3.13.2.2.5 Related standards. The following standards are related to visualization standards:

a.         MIL-STD-1794 (1986) Human Factors Engineering Program for ICBM Systems

b.         MIL-STD-1800A (1990) Human Engineering Performance Requirements for Systems

c.         MIL-STD-1908 (1992) Definitions of Human Factors Terms

d.         MIL-HDBK-761A (1989) Human Engineering Guidelines for Management Information Systems

e.         DOD-HDBK-763 (1987) Human Engineering Procedures Guide.

3.13.2.2.6 Recommendations. There are no recommendations for visualization itself, but it does require 
the use of power graphics generation if a dynamic system will be shown, rather than a series of static 
views. Other requirements can include a high degree of mathematical precision and single-pixel accuracy 
in rendering.

3.13.2.3 Color use. (This BSA appears in part 3, User Interface, and part 13, Human Factors.) The use of 
color is a vital part of communication with the user of computer applications. Computer representation of 
color is done through the use of the Red, Green, Blue (RGB) color separation method which must be used 
to approximate color definitions used in graphic technologies.

3.13.2.3.1 Standards. Table 3.13-6 presents standards for color use.

 

TABLE 3.13-6 Color use standards 

Standard Sponsor Standard Standard Status  DoD 
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Type Reference

(Lifecycle)

GPC DOD Human-Computer Interface (HCI) Style Guide TAFIM Volume 8, 
Version 3.0: 1996

Mandated 

(Approved)

IPC CIE Recommendations on Uniform Color Spaces, Color-
Difference Equations, and Psychrometric Color Terms

CIE Pub. 15, 
Suppl. 2 (1986)

Informational 

(Approved)

IPC NATO Aircraft Electronic Colour Display Systems STANAG 3940 
(1991)

Informational 

(Approved)

IPC ISO Ergonomic Requirements for Office Work with VDTs 
Part 8: Requirements for displayed colors

9241-8 Informational 

(Draft)

DODI 8120 mandates use of the DOD HCI Style Guide. The DOD HCI Style Guide addresses use of 
color and the meaning of color in section 4.3.

3.13.2.3.2 Alternative specifications. Alternative specifications include any user interface style guide 
that addresses the use and meaning of color.

3.13.2.3.3 Standards deficiencies. Comparison of color defined by the existing standards assumes 
identical viewing conditions. There are no standards directly addressing comparisons across viewing 
environments, although models are being worked on.

3.13.2.3.4 Portability caveats. Translation of color from one color definition system to another can be 
difficult and is only an approximation at best. There are three different color definitions from the CIE. 
They are CIEXYZ, CIELAB, and CIELUV. These standards have existed for a long time and are seen as 
the common basis for any future unifying definitions.

One problem with the use of color is color blindness. To accommodate the color blind, if color is used to 
convey important information, then a second method should also be used (such as brightness of the 
color).

3.13.2.3.5 Related standards. The following standards are related to human factors standards for the use 
of color:

a.         MIL-STD-1794 (1986) Human Factors Engineering Program for ICBM Systems

b.         MIL-STD-1800A (1990) Human Engineering Performance Requirements for Systems

c.         MIL-STD-1908 (1992) Definitions of Human Factors Terms

d.         MIL-HDBK-761A (1989) Human Engineering Guidelines for Management Info. Systems

e.         DOD-HDBK-763 (1987) Human Engineering Procedures Guide.

3.13.2.3.6 Recommendations. The approved standards in this section are recommended where they are 
applicable. The DOD HCI Style Guide is recommended, particularly section 4.3 which addresses the use 
and meaning of color.



3.13.2.4 Color definition. (This BSA appears in part 5, Data Interchange, part 12, Multimedia, and part 
13, Human Factors.) Color definition deals with establishing a reference base for identifying colors to aid 
in the matching and exchange of color. Color definition standards apply to defining color in general, and 
not only to color definition for information technology systems.
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