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Para que os produtos de software educacional possam contribuir efetivamente no 

processo educacional, técnicas específicas para o controle da qualidade de software 

devem ser utilizadas. Na busca da utilização de sistemas de hipermídia e de 

hiperdocumentos no contexto educacional instanciamos o método proposto por Rocha 

[ROCH87] para avaliação da qualidade de software. São especificados os objetivos, 

fatores, subfatores e critérios para avaliação da qualidade dos sistemas de hipermídia, na 

perspectiva do usuário autor, e dos hiperdocumentos, na perspectiva do usuário leitor. 

O paradigma do hipertextolhipermídia é ressaltado como uma tecnologia que traz 

novas possibilidades para a educação e que fornece um ambiente criativo e exploratório 

para alunos e professores. O ambiente educacional centrado na hipermídia permite que se 

proponha situações de aprendizagem adequadas a uma prática pedagógica que estimule a 

construção do conhecimento visando a formação de um indivíduo criativo e capaz de 

tomar decisões. 
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Edl ucational software products must effectivelly contribute to the educati onal 

process, so that specific thecniques for software quality assurance should be used. 

Searching for means of using hyperrnidia systems and hyperdocuments in educational 

environment we instancialized the method proposed by Rocha [ROCH87] for software 

quality evaluation. Objetives, factors, sub-factors and criteria are specified to evaluate 

the quality of hypermedia systems, in the author's perspective, and hyperdocuments, in 

the browser's perspective. 

The hypertextlhypermedia paradigm is showed as a thecnology that brings new 

opportunities to education and provides a creative and exploratory environment for 

students and teachers. The educational environment focused on hypermedia allows 

learning situations airning at a new pedagogical practice, which stimulates the knowledge 

construction and the development of creative and demanding persons. 
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A sociedade da informação está substituindo a sociedade industrial e, neste contexto, o 

computador tem adquirido importância cada vez maior na sala de aula e no 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. A presença do computador de forma 

crescente, em diversas atividades de nossas vidas, gerou uma revolução na educação, 

uma revolução, para muitos, inédita desde a invenção da imprensa escrita [SANC92]. 

Conservadora e lenta, a escola encontra-se hoje a reboque do processo de 

mudança que a tecnologia da informação está impondo a sociedade. É impossível manter 

o sistema educacional intacto. Cabe aos educadores, pesquisadores, pais e toda a 

comunidade investigar e propor como o computador pode atuar no preparo dos 

estudantes, para que eles vivam, trabalhem e se realizem na sociedade informatizada. 

Hoje o computador manipula diferentes formas de informação com a mesma 

facilidade: som, imagem, textos, gráficos e informações numéricas e tornou-se, como os 

livros, jornais e televisão, um meio de comunicação. O paradigma da multimídia colocou 

disponível para a área educacional novos ambientes de aprendizagem e novas 

ferramentas que podem ser usadas tanto por autores profissionais quanto por estudantes 

[MID093]. 

Na busca de ferramentas que possam ser usadas na informática educativa, a 

hipermídia concentra hoje grande parte dos esforços de pesquisadores e professores. 

Esta tecnologia fornece ambientes de aprendizagem abertos, flexíveis e custornizados, 

mas também contempla a aquisição de conteúdos programáticos através da interligação 

de grandes redes de conhecimento. A hipermídia coloca a disposição dos alunos a 



possibilidade de desenvolver habilidades necessárias para vencer os desafios da sociedade 

do fùturo. 

O estado da arte em qualidade de software revela uma área de pesquisa ativa, 

que ocupa uma posição de crescente importância no desenvolvimento profissional de 

sofiware. Entretando, afirmam os autores, os padrões para avaliação da qualidade estão 

ainda em um estágio embrionário [COLL94]. 

Um software mal elaborado pode trazer sérias consequências, e a literatura 

reporta casos de erros de programas que custaram vidas humanas ou perdas financeiras 

consideráveis [COLL94]. Estes desastres, tem provocado um interesse crescente pela 

qualidade do software, o levantamento de questões éticas relacionadas ao software, o 

questionamento sobre como os softwares são desenvolvidos e qual o papel dos 

computadores na sociedade. 

Na educação, a questão da qualidade está ainda num estágio inicial e a qualidade 

da hipermídia na educação é quase inovadora, uma vez que esta tecnologia começa, 

agora, a ter seu uso disseminado na comunidade acadêmica. 

Quando falamos de qualidade de software para a educação, não podemos 

esquecer de fatores inerentes ao contexto educacional, como as questões culturais, 

éticas, filosóficas e psico-pedagógicas, que influenciam na avaliação. Decidir se um novo 

software é realmente um avanço que contribui no processo ensino-aprendizagem é difícil. 

O sucesso de um software num determinado ambiente não garante o seu sucesso em 

outro contexto. Estas reflexões nos levam a crer que os softwares educacionais, como os 

demais, exigem testes e padrões para atingir níveis de alta qualidade. 

No contexto educacional os alunos podem ser os menos responsáveis pela 

seleção para uso de um produto de software, mas certamente serão os que mais sofrerão 



com um software de baixa qualidade e/ou não adequado a sua realidade. Torna-se pois, 

extremamente importante a produção de software de alta qualidade. 

1.1 Objetivos da tese 

O desafio dos anos 90 é aumenta M a qualidade (e reduzir custos) das soluçõe 

computacionais. A maioria dos desenvolvedores de software não mede a qualidade do 

seu produto, e muitos não tem nem mesmo vontade de fazê-lo. O problema é cultural 

[PRES92] sendo necessário, portanto, que as empresas desenvolvedoras, os 

compradores, os usuários e todos que podem ser atingidos pelo software revejam seus 

papéis e posturas éticas no processo. 

A qualidade de um produto de software deve ser alcançada ao longo de todo o 

processo de desenvolvimento. Na educação, além de envolver em seu desenvolvimento 

uma equipe multidisciplinar, os software devem refletir os objetivos educacionais 

propostos e o ambiente educacional almejado. 

Nesta tese propomos critérios para avaliação de qualidade para os sistemas de 

hipertextolhipermídia, nas perspectivas dos usuários autores e dos usuários leitores de 

hiperdocumentos. Fazemos, também, uma revisão bibliográfica dos ambientes de 

aprendizagem computadorizados e ressaltamos a hipermídia como um ambiente criativo 

e exploratório para alunos e professores. 

1.2 Organização da tese 

O capítulo 2 traz a conceituação de hipertexto, multimídia e hipermídia, apresenta o 

histórico do paradigma do hipertextolhipermídia e, especifica a terminologia que será 

utilizada até o fim deste trabalho. Discute, ainda, os papéis do autor e do leitor de um 



hiperdocumento e apresenta as principais características que um sistema de autoria e um 

hiperdocumento devem ter. 

O capítulo 3 descreve os ambientes de aprendizagem e discute os ambientes 

educacionais computadorizados. A hipermídia na educação é apresentada como uma 

tecnologia que pode romper a dicotomia existente na educação formal e proporcionar 

um ambiente rico para professores e alunos. E feita uma revisão bibliográfica das 

principais características dos sistemas de hipertextohipermídia e hiperdocumentos para a 

educação, os quais serviram de base para a seleção dos critérios propostos para a 

avaliação da qualidade da hipermídia. 

No capítulo 4 e feita uma revisão bibliográfica sobre qualidade de software e 

qualidade de software educacional do tipo hipermídia, com destaque para o estado da 

arte na área. 

O capítulo 5 instancia o método proposto por Rocha [ROCH87] para avaliação 

da qualidade de software para permitir a avaliação de sistemas e aplicações de hipermídia 

na educação. São especificados os critérios para avaliação da qualidade dos sistemas de 

hipermídia e dos hiperdocumentos. Em anexo, são apresentadas listas de verificação para 

os enfoques. 

O capítulo 6 corresponde as conclusões da tese. São apresentadas observações 

quanto a importância e aplicabilidade do trabalho e sugestões para futuras pesquisas. 
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HIPERTEXTO E HIPERM~DIA 

2.1 Introdução 

Hipertexto é uma das tecnologias desenvolvidas nos últimos anos que podem auxiliar na 

manipulação da grande quantidade e diversidade de informações que invadem nosso 

mundo. No princípio do século XIX, a informação mundial dobrava a cada 50 anos, 

hoje, dobra a cada três anos e o ritmo de duplicação continua a aumentar rapidamente 

[MART92]. 

Na busca de simular o processamento do pensamento humano criou-se o enfoque 

de hipertexto que, pela organização e recuperação das informações através de 

metodologias não convencionais, permite a pesquisa não seqiiencial, favorecendo 

operações por associação. Segundo Breitman [BREI93] com o advento da computação 

foi possível resgatar este conceito de hipertexto, uma vez que é possível fazer a 

integração de diferentes textos em um único ambiente. 

Há mais de vinte anos o paradigma do hipertexto, integração e associação de 

diversos caminhos que podem ser seguidos para chegarmos a uma determinada 

conclusão; vem sendo alvo de estudos e discussões [LIMA89]. A associação de idéias e 

fatos, analisados sob diferentes pontos de vista, permite a cada um construir seu próprio 

conhecimento. 

As formas tradicionais de armazenamento de informações apresentam alguns 

problemas que o hipertexto, com sua estrutura não linear, apresenta soluções mais 

poderosas. No quadro 1, a seguir, é feita uma comparação suscinta entre a forma 

tradicional de armazenamento de documentos e o enfoque de hipertexto. 



não é trivial achar onde uma determinada 

referência localiza-se em um documento, 

nem é fácil descobrir qciem fez referência a 

um certo documento; 

grande número de referências pode fazer 

o leitor perder-se na leitura, pois ele pode 

ter dificuldade em identificar o documento 

de origem e, qual o documento que o 

referencia ou que ele está referenciando; 

não há interação direta do leitor com o 

documento, sua área de trabalho em geral 

são pequenas anotações e papéis anexados; 

seguir um guia de referências, através dos 

documentos, requer um esforço físico e um 

aasto de temDo considerável. 

é mais fácil manipular e integrar grande 

quantidade de documentos através de 

ligações referenciais entre eles; 

fornece grande capacidade de 

armazenamento e manipulação das 

informações e utiliza recursos gráficos e 

índices para mostrar as ligações entre 

documentos; 

facilidade de integração com multimeios 

favorecendo sua comunicação elou 

estabelecendo área de trabalho para o 

usuário; 

busca constante de se assemelhar e se 

adaptar ao máximo ao raciocínio humano. 

QUADRO 1 - Comparação da forma tradicional de armazenamento de 

documentos e do hipertexto. 

Neste capítulo definiremos hipertexto, hipermídia e multimídia, apresentaremos 

um breve histórico da evolução do hipertexto nos últimos anos, a conceituação dos 

principais elementos e discutiremos os papéis dos autores e leitores de hiperdocumentos. 



2.2 Histórico 

2.2.1 Hipertexto, Hiperrnídia e Multimídia 

De acordo com o histórico apresentado por Pimentel [PIME89] o termo hipertexto é 

atribuído a Ted Nelson que o criou em 1960 e refere-se aos primeiros sistemas 

construídos com a filosofia de ligações embutidas. Hoje, com a digitalização do som e da 

imagem, usa-se o termo multimídia como sinônimo ampliado de hipertexto, que em seu 

contexto engloba apenas textos, gráficos e figuras. 

O termo hiperdocumento se refere a documentos computadorizados que 

incorporem os recursos da multimídia. Para Berk [BERK91] hiperdocumento é um 

documento de hipertexto construído em parte pelo autor (que cria e coloca as ligações) e 

em parte pelo leitor (que decide como seguí-10). 

Ao diferenciar multimídia e hipermídia, Picher [PICH91] ressalta que um 

programa que roda em cores, figuras e beeps não é necessariamente uma aplicação 

multimídia, e uma aplicação multimídia não é necessariamente uma aplicação hipermídia. 

Ao termo hipermídia, o autor reserva aplicações que permitem aos usuários seguir 

caminhos não lineares através de imagens, sons e textos. 

Para definir hipermídia, John McDaid [MCDABl] se reporta a Theodore Nelson 

e considera o termo uma extensão do termo hipertexto, pois ele implica ligação e 

navegação através de materiais armazenados em diversas mídias: texto, gráficos, sons, 

música, vídeo, etc. 

"Hipermídia é um estilo de construção de sistemas para a criação, manipulação, 

apresentação e representação da informação na qual: 



- a informação se armazena em uma coleção de nós multimídia; 

- os nós se encontram organizados em forma explícita ou implícita em uma ou 

mais estruturas (habitualmente uma rede de nós conectados por links); 

- os usuários podem acessar a informação, navegando através das estruturas 

disponíveis" [SCHW93]. 

No glossário de termos usados no projeto WWW [I], hipertexto é descrito como 

um texto que não se restringe a ter que ser linear e hipermídia é um hipertexto 

multimídia. Os termos hipermídia e hipertexto tendem a ser usados um no lugar do 

outro, mas, segundo o glossário mídia além de texto, inclui gráficos, som e vídeo. 

Uma revisão dos aspectos essenciais dos modelos de hipertexto, multimídia e 

hipermídia são fornecidos por Hardman [HARD94] na figura 1. Hipertexto é modelado 

como uma rede de componentes relacionados através de ligações. A multimídia é 

ilustrada como uma apresentação genérica feita de uma coleção de componentes, porém 

os componentes são apresentados numa ordem definida pelo autor, diretamente 

relacionadas a noção de tempo do modelo. A hipermídia é uma combinação do 

hipertexto com rnultimídia: cada componente do modelo de hipertexto é em si uma 

apresentação multimídia. 



Hipermídia 

FIGURA 1 - Hipertexto, Multimídia e Hipermídia [HARD94]. 

2.2.2 Histórico 

Em 1945, Vanevar Bush propôs a construção do MEMEX, um sofisticado sistema de 

biblioteca e com isso ele utilizou pela primeira vez a filosofia de hipertexto 

[PIME89][NIEL90][SCHW93]. Apesar de propor a libertação das informações das 

restrições de linearidade, só vinte anos mais tarde as idéias de Bush influenciaram o 

desenvolvimento de hipertextos [LIMA89]. 

Como marco da história do hipertexto, o projeto XANADU de Ted Nelson, 

tomou-se provavelmente o mais conhecido [LIMA89][CONK87][SCHW93]. 

Desenvolvido em 1965 este projeto além de permitir o armazenamento das informações e 

de ligações entre elas, possui ferramentas para a reconstrução automática de diferentes 

porções de um mesmo documento [PIME89]. 



A década de 70 foi marcada pela chamada primeira geração de sistemas de 

hipertexto. Como características comuns estes sistemas rodavam em mainframes, 

usavam textos e possuíam suporte para trabalho cooperativo em redes [BERKgl]. 

A segunda geração de sistemas de autoria surgiu no início dos anos 80 com o 

aparecimento das estações de trabalho, sofisticadas interfaces e disseminação das redes 

[BERK91]. Em 1985, o primeiro sistema de autoria para hipertexto, o GUIDE, estava 

disponível no mercado[BREI93]. 

Baseado no que relata D'Ipolitto P'IP0891 a primeira tese de doutorado sobre 

hipertexto foi apresentada por Randall Frigg, em 1983, na Universidade de Maryland nos 

Estados Unidos. 

Esta recente tecnologia teve sua primeira conferência realizada em 1987 na' 

Carolina do Norte, USA, e desde então o enfoque de hipertexto vem influenciando a 

pesquisa e criação de novos sistemas. 

As primeiras versões de hipertexto baseavam-se na integração de grande volume 

de informações, basicamente textos, pouca capacidade gráfica e pouca preocupação com 

a interface com o usuário. Os sistemas de multimídia atuais são orientados para a 

pesquisa e desenvolvimento de projetos, manipulam informações de todos os tipos, 

possuem uma poderosa interface homedmáquina e são dotados de mecanismos mais 

eficientes de apoio ao usuário. Existem no mercado diversos sistemas de autoria e 

milhares de hiperdocumentos que exploram este enfoque com boas perspectivas para a 

educação. 



2.3 Conceituação 

A motivação básica do sistema de hipertexto é apoiar a estruturação de idéias e da 

criatividade na concepção de documentos, daí a possibilidade deste sistema dar suporte a 

geração e organização de informações. 

Shneiderman [SHNE91] especifica os atributos chave para os projetos de 

hipertexto: 

existe um grande corpo de informações organizadas em numerosos fragmentos; 

os fragmentos se relacionam entre si; 

o usuário necessita de uma pequena fração de informação de cada vez. 

O enfoque de hipertexto é aplicável, como modelo, para o armazenamento de 

documentos devido a sua generalidade e flexibilidade. Ele é geral na medida em que 

todos os tipos de informação podem estar contidos em seus nós e, é flexível na medida 

em que seus usuários podem impor uma estrutura própria ao hiperdocumento 

[MIRA901 . 

A unificação de conceitos reconhecidos como úteis, tanto nas atividades humanas 

tradicionais quanto naquelas automatizadas pela aplicação da informática, no que diz 

respeito a manipulação e armazenamento de grandes quantidades de informação, tem 

levado a um crescente interesse pelo paradigma de hipertextolhipermídia. 

2.3.1 Autores e Leitores 

Podemos classificar os .usuários de hipertextolhipermídia em duas categorias: autores e 

leitores. 



O autor é um especialista sobre a informação contida no hiperdocumento, é ele 

que fragmenta os conteúdos criando os nós e faz as ligações entre eles. Seu trabalho é 

comunicar informações de modo que seja tão útil quanto possível para o leitor. 

Autoria é o termo usado no processo de escrita de um hiperdocumento, este 

termo vem sendo usado no sentido de enfatizar que a produção de um hiperdocumento 

envolve mais do que a simples escrita [I]. 

Para desenvolver o trabalho de autoria de um programa de hipermídia são 

necessários ao menos um sistema de autoria, destinado ao desenvolvimento do 

programa propriamente dito e sistemas de apoio a autoria: pintura, desenho, ilustração, 

animação, titulação, diagramação, tratamento de figuras, etc. Shneiderman [SHNE91] 

discrimina uma série de características que as ferramentas de autoria devem ter, entre 

elas destacamos: 

disponibilidade de um conjunto de funções de editoração; 

lista de nomes dos nós, índices, sinônimos, etc.; 

disponibilidade de comandos para formatação de tela; 

controle de versões; 

facilidades para gráficos e vídeos; 

colaboração; 

compressão de dados; 

controle de segurança; 

criptografia; 

confiabilidade; 

disponibilidade de busca e substituição de funções em nós múltiplos; 

controle de cores; 

troca rápida dos modos de autoria e leitura; 

acesso a CD-ROM, video-disc e outros dispositivos de armazenamento de 

informações; 



capacidade de exportar arquivos para outros sistemas; 

operacionalidade em rede local; 

banco de dados multiusuário, rede e distribuído; 

integração com outros software e hardware; 

distribuição do browser junto com a base de dados. 

A autoria de sofisticadas apresentações multimídia contam hoje com pelo menos 

cinquenta ferramentas profissionais, mas são mais dificeis de usar que os sistemas prévios 

de textos e menus por diversas razões [KOEG93]: quanto mais poderoso o ambiente de 

autoria, mais tempo de aprendizagem é requerido e a criação e integração de animação, 

vídeo e audio é um processo mais elaborado e menos familiar aos autores que a 

composição texto e gráfico. 

No processo de autoria, segundo Hernandez [HERN92], alguns princípios devem 

ser observados: 

um maior número de ligações no documento acarreta uma rica conectividade 

do hipertexto; 

nós óbvios devem ser evitados, de forma que cada nó sirva a um propósito 

claro; 

no projeto da tela é muito importante o layout visual; 

as telas não devem exigir muitas informações anteriores; 

devem ser considerados o espaçamento das linhas e a quantidade de 

informações a serem incluídas em uma tela. 

Ao leitor é reservado o papel de percorrer o hiperdocumento, gerado pelo autor, 

procurando extrair do mesmo a informação desejada, selecionando os caminhos, que 

mais convierem ao seu objetivo [BORGgl]. 



O termo browser ou navegador é dado ao programa que permite a pessoa ler um 

hipertexto, dando a ele uma visão dos conteúdos dos nós e possibilidade de navegação 

de um nó para o outro [I]. Em geral os sistemas de hipertexto são fáceis de usar e 

podem fornecer ao usuário leitor informações do tipo histórico e diagramas dos nós 

visitados, acesso imediato ao nó requisitado, possibilidade de anotações no sistema, 

procura por tópicos, palavra-chave etc. 

Para alguns autores, como Midoro [MID093], a distinção entre autor e usuário 

final não é tão clara assim. Em muitos sistemas de hipermídia o usuário pode facilmente 

passar do ambiente de autoria para o de navegação. Além disso, segundo o autor, o 

ambiente de autoria pode ser usado em diversos níveis, permitindo a criação de 

documentos personalizados. As funções de cut e paste, disponíveis nos sistemas podem 

auxiliar na criação de notas personalizadas. 

A navegação em um hiperdocumento pode ser feita, basicamente, de três 

maneiras: 

- seguindo as ligações e examinando o conteúdo das janelas abertas; 

- por busca na rede ou parte dela através de string, palavra chave, ou outros; 

- por navegação através do gráfico da estrutura do hiperdocumento. 

Em qualquer das hipóteses a rigidez hierárquica das ligações norteará a escolha 

do leitor e definirá previamente os caminhos que podem ser seguidos. 



2.3.2 Elementos Básicos 

De forma simplificada podemos definir os elementos básicos de um hipertextohipermídia 

[BORW i ]  [BEM9 i ]  [BREI93][1] : 

+ nó: fragmento de informação que descreve uma idéia ou um 

conceito. É a unidade de informação num hiperdocumento 

(figura 2); 

+ ligação: referência eletrônica cruzada que faz a conexão entre 

nós (figura 2); 

+ botão: possível ponto de desvio do conteúdo de um nó 

(figura 2); 

+ mapa: provê a visualização do conjunto de nós e 

os relacionamentos existentes entre eles; 

+ trilhas: são seqüências de nós que foram percorridas pelo 

usuário durante uma sessão de navegação aleatória no 

hiperdocumento; 

excursões: trilhas pré-definidas; 

visões: permitem estabelecer o contexto sob o qual o leitor 

irá "ver" o hiperdocumento; 

versões: capacidade de preservar as diversas 

edições históricas de criação do hiperdocumento; 

segurança: restrição de acesso a informações contidas no 

hiperdocumento. 

rede: conjunto de nós interconectados por ligações. 



- 

FIGURA 2 - Ilustração de nós, ligações e botões rCAMP93aI. 

O "Dexter Hypertext Reference Model" [GRON94] fornece uma terminologia 

padrão para hipertexto associada com um modelo formal das abstrações comumente 

encontradas em grande número de sistemas de hipertexto [HALA94]. Na tentativa de 

solucinar a questão da terminologia do hipertexto, o modelo propõe o uso de termos 

neutros como componente no lugar de nós. O componente é a entidade findamental e 

pode ser um átomo (nó), uma ligação ou uma entidade composta (formada de outros 

componentes). Cada componente tem uma identidade global única que garante a sua 

recuperação no hipertexto. 

O desenvolvimento do modelo Dexter está ainda nos estágios iniciais mas, já é 

mais poderoso que os demais sistemas de hipertexto existentes. A importância desta 

padronização encontra-se principalmente na possibilidade do desenvolvimento de 

padrões de intercâmbio de hipertextos. Com a crescente possibilidade de criação de 



hipertextos abertos e interconectados em rede esta padronização parece-nos muito 

adequada. 

Cada vez mais, os microcomputadores são operados por indivíduos não 

especializados, e a interação homem/computador torna-se cada vez mais importante. 

Quanto maior o potencial para a interação dinâmica entre o homem e a máquina, melhor 

a participação ativa do usuário no diálogo e maior seu envolvimento e motivação. 

Na busca de uma comunicação amena, a escolha do estilo de interação e dos 

dispositivos deve considerar o mínimo esforço humano em relação aos seguintes 

processos [ESTEgO]: 

perceptivo: fornecendo estímulos visuais, auditivos e táteis; 

cognitivo: fornecendo consistência em relação a conceitos já familiares aos 

usuários que são necessários a recepção, interpretação e manipulação de informações; 

físico: necessários para operar e dialogar com o computador. 

Para garantir a dinâmica do hipertextolhipermídia e uma boa interface com o 

usuário, os recursos necessários baseiam-se, entre outros, no seguinte: 

a uso de recursos sonoros e visuais como fotografias, vídeo, animação, gráficos e 

textos; 

representação de figuras, diagramas ou ícones das estruturas de 

informação e dos comandos; 

uso de dispositivos para interação, como mouse, tela sensível ao toque entre 

outros; 

uso de menus; 

tela gráfica de alta resolução; 

possibilidade de ligação em rede local e comunicação em grandes redes 

internacionais; 

E disco ótico para o armazenamento de grande volume de informações. 



A maioria das workstations disponíveis hoje contemplam os requisitos acima e 

segundo Barker [BARK93] a medida que caminhamos para meados dos anos 90 estamos 

observando o desenvolvimento de verdadeiros computadores multimídia. 

2.3.3 Princípios do Hipertexto 

Lévy [LEVYgO] caracteriza o modelo de hipertexto em seis princípios abstratos, de 

forma a preservar as múltiplas interpretações deste enf'oque: 

Princípio da metamorfose. 

Princípio da heterogeneidade. 

princípio de multiplicidade e escalonamento. 

Princípio da exterioridade. 

Princípio da topologia. 

Princípio da mobilidade dos centros. 

@ Princípio da Metamorfose 

"A idéia básica do modelo é de que um produto de hipermeio esteja sempre em 

construção e em renegociação. Como produto de um trabalho, ele pode ficar estável por 

um certo tempo, mas o propósito é a participação permanente dos atores do processo: 

autores, leitores, sons, imagens, equipamentos etc" [LEVYgO]. 

@Princípio da Heterogeneidade 

"Os nós e as ligações de uma rede hipertextual são heterogêneos. Encontraremos na 

memória imagens, sons, palavras, sensações diversas, amostras, modelos, etc e as 

ligações serão lógicas, afetivas, etc. Na comunicação, as mensagens serão multimídias, 

multi-modais, analógicas, digitais, etc. O processo socio-técnico colocará em jogo as 

pessoas, os grupos, os artefatos, as forças naturais de todos os tipos, com todas as 

associações que pudermos imaginar entre esses elementos" [LEVYgO]. 



@Princípio da Multiplicidade e Escalonamento 

"O hipertexto se organiza de forma "fiactal", isto quer dizer que não importa qual o nó 

ou ligação, ele pode revelar-se composto de toda uma rede, e assim por diante, 

indefinidamente, ao longo da escala e dos graus de precisão. Dentro de certas 

circunstâncias críticas, os efeitos podem se propagar de uma gradação a outra" 

[LEVY90]. 

@Princípio da Exterioridade 

"O texto não possui uma unidade orgânica, nem motor interno. Seu crescimento e sua 

diminuição, sua composição e recomposição, permanecem dependentes de um exterior 

indeterminado: acréscimo de novos elementos, ligações sobre outras redes, provocação 

dos elementos terminais" [LEVYBO]. 

@ Princípio da Topologia 

"Nos hipertextos, tudo fùnciona de acordo com a proximidade ou a vizinhança. O curso 

dos fenômenos é uma questão de topologia, de caminhos. Não há um espaço universal 

homogêneo onde as forças de ligação e de desligamento e as mensagens podem circular 

livremente. Tudo o que é deslocado deve marcar a rede do hiperdocumento tal como ele 

é, ou é obrigado a modificá-lo. A rede não está dentro do espaço, ela é o espaço" 

[LEVY90]. 

@ Princípio da Mobilidade dos Centros 

"O texto não tem um centro, ou melhor, ele possui vários centros que são como pontos 

luminosos perpetuamente móveis, saltando de um nó a outro, concentrando em torno 

deles uma infinidade de ramificações como linhas brancas que esboçam um mapa, ou 

desenham num mapa um detalhe estranho mas, que podem também desenhar, mais ao 

longe, outras paisagens" [LEVYBO]. 



2.4 Características Gerais da Hipermidia 

A literatura apresenta inúmeras características dos sistemas de hipertexto/hipermídia e 

hiperdocumentos ressaltando as vantagens e desvantagens dos mesmos. Neste capítulo 

optamos por apresentar uma revisão bibliográfica das características gerais e no capítulo 

seguinte especificá-las para a área educacional. 

James Martin [MART92] compara os hiperdocumentos com os documentos em 

papel e descreve os seus benefícios nos seguintes itens: 

o leitor pode seguir os nós de forma rápida; 

o documento pode ter estruturas complexas e interessantes; 

o documento pode ter inteligência embutida nele; 

o documento pode incluir som, animação e vídeo; 

pedaços reutilizáveis de informação podem ser usados em diferentes locais; 

os documentos podem incluir treinamento por computador; 

o documento pode adaptar-se ao leitor; 

o leitor pode marcar o documento de maneiras interessantes; 

torna-se possível uma indexação muito mais complexa do que no papel; 

podem ser feitas buscas em grande escala; 

podem ser usados documentos de grande tamanho ; 

documentos podem ser projetados para facilitar a atualização; 

muitos documentos podem ser associados; 

documentos podem ser atualizados de forma dinâmica e constante; 

partes do documento podem ficar escondidas por razões de segurança; 

partes do documento podem ficar ocultas para não desorientar o leitor; 

o documento pode ser uma parte de outro programa. 



O aspecto da facilidade de navegação é muito importante na multimídia e a seguir 

descrevemos alguns recursos essenciais que o sofiware deve ter para auxiliar a 

navegação do usuário [MART92]: 

estimular uma boa estruturação do documento; 

tornar claramente visível a estrutura do documento para o leitor; 

habilitar o usuário a navegar através da estrutura visível em alta velocidade; 

habilitar o usuário a rastrear de volta os nós que atravessou; 

habilitar o usuário a retomar instantaneamente aos pontos de origem se ele se 

sentir perdido; 

habilitar o usuário a construir botões em diagramas; 

habilitar o usuário a achar rapidamente e olhar todos os diagramas. 

A maior razão para se usar hiperdocumento em vez de documentos em papel 

situa-se no fato de que a informação em computadores pode ser atualizada ou 

modificada facilmente, por pessoas diferentes, em lugares diferentes. Martin [MART92] 

ressalta a necessidade de se minimizar a dificuldade de reconstruir as ligações quando 

ocorrem mudanças. Relata três princípios que se aplicam a manutenção de multimídia: 

quando são feitas mudanças que requerem alterações de ligação, esta 

modificação deve ser feita automaticamente pelo programa, sempre que 

possível. Autores de hipertexto devem escolher programas que tenham a possibilidade de 

reconstruir automaticamente as ligações. Devem saber quais as circunstâncias em que o 

programa faz isso e em quais ele não é capaz de realizar esta fiinção; 

quando as ligações não podem ser reconstruídas automaticamente, o programa 

deve informar o autor que ligações ele precisa reconstruir manualmente; 

quando alguns tipos de ligações não podem ser reconstruídas automaticamente, 

autores de hipermídia devem evitar usar estas ligações. 

Ao analisar os sistemas de hipertexto existentes, Pimentel [PIME89] encontrou 

as seguintes facilidades: 



permissão para o usuário gerar ligações para suas anotações particulares; 

permissão de acesso simultâneo por vários usuários ao mesmo documento; 

manutenção automática de diversas versões do documento; 

suporte para que os nós não contenham apenas texto, mas também gráficos, 

som, imagem animada, etc; 

suporte para que vários usuários tenham acesso ao sistema de modo 

distribuído; 

visualização gráfica dos nós da rede e suas ligações; 

visualização de vários nós simultaneamente na tela, utilizando um sistema de 

janelas. 

Pimentel [PIME89] apresenta algumas características comuns a diversos sistemas 

de hipertextos e verifica que as variações nos projetos são causadas tanto em função do 

objetivo pelo qual o sistema é constituído, como em fiinção do hardware sobre o qual 

pode ser implantado e também em fiinção da filosofia de desenvolvimento. A seguir 

estão listados alguns aspectos relevantes e alguns aspectos polêmicos apresentados pela 

autora: 

não limitar o tamanho do nó, flexibiliza a vida do usuário mas ao mesmo tempo 

exige maior sofisticação e controle por parte do sistema; 

a ligação unidirecional permite a navegação do nó fonte para o destino 

diretamente, mas não vice-versa, a ligação bidirecional permite a seleção estando 

em qualquer dos dois pontos relacionados; 

a visualização pelo usuário das ligações pode ser feita pela marca textual ou 

pela marca especial; 

dependendo do sistema de arquivo adotado pelo sistema de hipertexto ele 

possui mecanismo de proteção, mas em geral eles permitem as mesmas classes de acesso 

aos seus usuários; 

a estruturação da hierarquia do conteúdo do documento procura ajudar o autor 

do hiperdocumento a organizarsuas idéias e relacioná-las conforme vai 



escrevendo, porém possui o inconveniente de obrigar o autor a organizar algumas vezes 

precocemente suas idéias; 

o controle automático de versões é uma das características mais importantes 

dos sistemas de hiperiexto, imprescindível como suporte a projeto auxiliado por 

computador; 

fornecer mecanismos para que grupos de usuários possam trabalhar de forma 

cooperativa na geração e na utilização de hiperdocumento[l] . 

Algumas vantagens do enfoque de hipertexto são enumeradas por D'Ipolitto 

[D11P089] que assim as resume: 

facilidades para seguir referências; 

facilidades para criar novas referências; 

estruturação da informação em hierarquias simples, múltiplas, ou em redes; 

visões globais através de mapas gráficos, sumários e índices, facilitando a 

reestruturação de documentos complexos; 

documentos personalizados encadeando trechos de texto em várias formas 

possíveis, em função do interesse dos distintos usuários; 

modularidade da informação levando a reutilização de trechos em múltiplos nós 

e documentos, com menores redundância e inconsistência; 

consistência da informação referenciada, pois os elos relativos a um trecho 

acompanham-no caso seja movido dentro do nó/documento, ou para fora deles; 

empilhamento de tarefas, permitindo ao usuário trabalhar, concorrentemente, 

em um ou mais nós do documento, podendo a qualquer tempo retomar as atividades 

passadas; 

colaboração entre vários autores (e leitores) na elaboração e revisão de 

documentos. 

Apesar de citar as vantagens perseguidas pelas pesquisas em hipertexto D'Ipolitto 

[D11P089] e [SCHW93] ressaltam que da liberdade de registrar e associar idéias durante 



a autoria e a liberdade de escolher por onde começar e quais referências seguir durante a 

leitura, originam-se também os maiores problemas destes sistemas: 

a estruturação de documentos multi-dimensionais e, 

a navegação. 

Refletindo um pouco sobre a estruturação de hiperdocumentos selecionamos 

algumas questões importantes inerentes a produção intelectual: 

a prematura estruturação do assunto sobrecarrega o autor; 

a escolha prévia de nome e tipo para cada nó ou elo criado impõe ao autor uma 

sobrecarga cognitiva; 

o hipertexto facilita que o autor registre imediatamente as idéias, geradas por 

associação, enquanto desenvolve uma idéia anterior, mas pode ocasionar a perda da 

visão global. 

Sobre o trabalho cooperativo alguns aspectos são levantados e dizem respeito 

aos projetos de sistemas de hipertexto [D'IP089][BORG93]: 

redução da interferência entre usuários; 

restrição de acesso a dados confidenciais; 

suporte a comunicação; 

suporte a anotações. 

No desenvolvimento do software produto precisam ser observados alguns 

princípios [KEAR89] : 

a grande número de ligações para ampliar a conectividade do hiperdocumento; 

evitar nós grahitos e óbvios; 

importância do layout visual no projeto da tela; 

não requerer na tela corrente informações de telas anteriores; 

0 pouca quantidade de informação por tela. 



Para caracterizar um sistema hipertexto, Lima [LIMA891 definiu as boas 

qualidades como sendo as seguintes: 

conectividade entre as informações; 

interface amigável; 

acesso compartilhado; 

visualização do conjunto de informações; 

recuperação e busca de dados; 

controle de versões. 

Quanto a utilizabilidade do hipertexto, Nielson [NIEL91] associa alguns 

parâmetros tradicionais como custo, suporte, confiabilidade e compatibilidade com 

outros sistemas, mas ressalta outras características do uso fiincional do sistema: 

fácil de aprender: os leitores rapidamente entendem os comandos básicos e 

opções de navegação e os utilizam para localizar a informação desejada e os autores são 

capazes de fazer modificações sem conhecer o contexto total da base de informações; 

eficiente ao usar: é fácil para o leitor localizar um nó e entender o seu 

significado em relação ao ponto de partida; o autor pode rapidamente construir uma 

estrutura de hipertexto que reflita o seu domínio de conhecimento; 

fácil de lembrar: após algum tempo sem usar o hiperdocumento é fácil para o 

leitor lembrar como usar e navegar por ele e para o autor deve ser sempre fácil retornar a 

base de dados e atualizá-la; 

poucos erros: em caso do leitor seguir um nó errado deve ser fácil para ele 

retornar a locação prévia, o autor deve evitar nós que levem a lugares errados ou com 

conteúdos incorretos; 

prazeiroso para usar: o usuário deve ter a sensação de domínio do hipertexto e 

deve poder mover-se livremente. 



Não poderíamos deixar de citar algumas questões relativas ao 

hipertexto/hipermídia que ainda merecem atenção e busca de soluções, preocupação 

comum a vários autores também [CONK87][NIEL90][SCHW93]: 

demora na mostra de uma referência; 

deficiência dos browsers ou navegadores; 

I) suporte ao trabalho cooperativo; 

desorientação na leitura do hiperdocumento por falta de recursos de 

visualização do conteúdo; 

sobrecarga cognitiva para rastreamento e também na autoria para a definição de 

contextos, nós e ligações; 

dificuldades de autoria não linear; 

construção de sistemas abertos; 

desenvolvimento de interfaces com usuários para grandes redes de informação; 

definição de padrões; 

publicação de hipermídias. 

A COPPEISISTEMAS-UFRJ vem pesquisando um ambiente para o 

desenvolvimento de aplicações hipermídia, na busca de soluções para as questões 

levantadas acima, envolvendo não só os aspectos de avaliação de qualidade abordados 

nesta tese, mas aspectos gerenciais e aspectos de construção de hiperdocumentos. 

Diversas teses já foram defendidas abordando a temática [MEND92] [BREI93]. 



3.1 Paradigmas da Informática Educativa 

Na maioria das nossas escolas a prática pedagógica fundamenta-se na transmissão de 

conteúdos curriculares fragmentados, memorizáveis e mensuráveis, correspondendo aos 

padrões reconhecidos e aplicáveis no modelo de sociedade industrializada. Algumas 

escolas, porém, já procuram adotar uma prática pedagógica centrada na construção do 

conhecimento, baseada em teorias cognitivas da aprendizagem voltadas para o enfoque 

piagetiano ou mesmo pós-piagetiano tentando, desta forma, incorporar tendências e 

comportamentos originários da moderna sociedade da informação. 

A forma do pensar educacional na educação formal até mais da metade deste 

século foi profundamente influenciada por uma concepção comportamentalista, 

associada a um padrão de estímulo-resposta, gerando uma aprendizagem reprodutiva. 

Com a difusão do paradigma cognitivista a aprendizagem passou a ter o enfoque de 

reconstrução, modificação, estmturação e reestruturação dos esquemas mentais. A 

evolução da concepção educacional aliada ao desenvolvimento das tecnologias da 

informação geraram um novo padrão na inforrnática educativa [CAMP93a]. 

Ao propor a taxonomia para uso do computador na educação Sánchez 

[SANC92] descreve duas formas básicas para utilização desta tecnologia: 

o computador e aprendizagem: relaciona a função do computador no âmbito 

educativo com a aprendizagem; 

0 O computador como tutor, ferramenta e aluno: modalidades do uso do 

computador na ótica da educação. 



De forma mais abrangente Rocha et al. [ROCH93] categorizam as aplicações da 

informática na educação em: 

o geração de conhecimento; 

o disseminação de conhecimento; 

o gerenciamento da informação. 

Bartolone [BART93] distingue sistemas interativos e não interativos (figura 3) 

através da possibilidade da interação homemlmáquina não só ao processar informação 

mas também ao gerar informação. 

processamento informa 

I 
Tecnologia Interativa 

suário O 
uiformações c 

geração novas uiformações 

FIGURA 3 - Tecnologia Não Interativa e Tecnologia Interativa [BART93]. 

A literatura de informática educativa faz referência a dois ambientes de 

aprendizagem, definidos de acordo com a filosofia educacional por eles enfocada. Estes 

ambientes de aprendizagem podem ser definidos como: aprendizagem dirigida pelo 

professor e aprendizagem autodirigida; ou enfoque algoritmico e enfoque heurístico, ou 

aprendizagem horizontal e aprendizagem vertical. Estas classificações de ambientes são 
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sinônimas e correspondem a questão da interatividade colocada por Bartolone 

[BART93]. 

Galvis [GALV91][GALV92] descreve assim estes dois ambientes: "a metáfora de 

transmissão do conhecimento enfatiza o fluxo eficiente da informação, da fonte ao 

destinatário e permite ao professor transmitir seus modelos de pensamento. Na metáfora 

do diálogo, os alunos podem aprender a partir da experiência e da conjectura, da reflexão 

e da ação sobre o objeto do conhecimento para então desenvolver seus próprios modelos 

de pensamento, recriando e descobrindo o conhecimento. O professor se converte em 

um facilitador que ajuda o aluno a apropriar-se do conhecimento". 

Malcom Knowles (1975) citado por Galvis [GALV91][GALV92b] assinala os 

pressupostos de cada um dos enfoques: 

@Aprendizagem dirigida pelo professor 

Este enfoque assume que: 

o aluno é, essencialmente, um ser dependente. O professor tem a 

responsabilidade de decidir o que e como ensinar; 

a experiência do aluno é menos valorizada do que a do professor, de autores de 

livros e de outras fontes de aprendizagem, assim sendo, o professor deve zelar para que 

sua experiência seja transmitida ao aluno; 

para os estudantes o interesse pela educação é marcado pelas matérias que 

estudam, isto é, a aprendizagem é uma acumulação de conhecimentos, por conseguinte, 

as experiências de aprendizagem devem organizar-se em unidades de conteúdo; 

os estudantes são motivados por recompensas e castigos externos que 

dependem dos resultados obtidos, como por exemplo graus, diplomas e prêmios. 



@Aprendizagem autodirigida 

Este enfoque assume que: 

o ser humano cresce em capacidade e necessidade de autodirigir-se. Esta 

capacidade é um componente essencial da maturidade, e deve ser nutrida de maneira que 

seja rapidamente desenvolvida; 

a experiência do aluno se converte em fonte cada vez mais rica de 

aprendizagem e deve ser explorada junto aos recursos disponíveis na escola; 

o indivíduo é livre para aprender o que necessita para realizar as diversas 

tarefas que compõem cada nível de desempenho ao longo do curso. Cada indivíduo, por 

conseguinte, segue um padrão diferente; 

a orientação e o interesse que o aluno tem é fmto de experiências prévias. Sua 

orientação deve ser dirigida a tarefas ou problemas, portanto, suas experiências de 

aprendizagem devem girar em torno de trabalhos e projetos de solução de problemas; 

a motivação é fmto de incentivos internos, tais como a necessidade de estima 

(principalmente autoestima), desejo de sucesso, necessidade de progredir e crescer, 

satisfação com o sucesso, necessidade de saber algo específico e curiosidade. 

3.1.1 Enfoque Algorítmico 

O enfoque algorítmico enfatiza um modelo de ensino do tipo tutor, no qual pretende-se 

obter uma transmissão eficiente de conhecimento, através de atividades pré-'determinadas 

que conduzam a metas mensuráveis, também pré-estabelecidas, de preferência centradas 

em medidas com referência a critérios [CAMP93a] 

Os programas de exercício e prática; demonstrações e tutoriais são alguns 

exemplos de ambientes que favorecem pouco a iniciativa do aluno e são muito 

especializados nos seus objetivos pedagógicos [MEND90]. Ao desenvolvedor destes 

materiais cabe decidir o que e como ensinar, estabelecer objetivos educacionais e qual o 

nível escolar no qual o material poderá ser usado. 



O mérito deste enfoque, segundo Galvis [GALVgl] está na possibilidade de 

estruturar e precisar o processo de ensino-aprendizagem. O autor acredita ser este um 

tipo de aprendizagem reprodutiva, onde o aluno assimila conhecimentos determinados 

pela escola e/ou pelo professor. 

Ao relacionar hipertexto com a informática educativa D'Ipolitto [D11P089] cita 

que os propósitos de alguns sistemas de autoria, geradores de coursewarel, se 

aproximam dos requisitos dos sistemas de hipertexto, pois ambos contemplam os 

requisitos necessários a estruturação de temas e o encadeamento de telas em fbnção das 

possíveis respostas dos alunos. 

3.1.2 Enfoque Heuristico 

Galvis [GALV92] situa este modelo de ambiente ao afirmar que a aprendizagem se 

produz por discernimento repentino, a partir de situações experimentais e conjeturais, 

por descobrimento daquilo que interessa aprender, não mediante transmissão de 

conhecimentos. 

Isto não quer dizer que o professor não ensine, apenas ele não transmite 

conhecimentos diretamente ao aluno. Seu papel passa a ser o de favorecer o 

desenvolvimento das capacidades de auto gestão do aprendiz, que aliados aos 

dispositivos heurísticos vão permitir ao aluno desenvolver e provar seus próprios 

modelos de pensamento [CAMP93a]. 

'Courseware C um software educacional com conteúdo cunicular específico, podendo ser desenvolvido 

segundo diferentes modalidades. 



Num ambiente .heurístico de aprendizagem busca-se o domínio das próprias 

formas de aprender. Para Chaves [CHAVgl] as crianças devem acima de tudo: 

aprender a pensar e a se exprimir com clareza e objetividade; 

diferenciar entre absorção passiva de fatos e assimilação criativa da informação; 

saber avaliar e criticar as informações que recebem; 

perceber que o conhecimento pode e deve se traduzir em ação; 

entender e assimilar o processo de tomada de decisão; 

saber lidar com mudanças rápidas e situações novas. 

3.2 A Hipermídia na Educação 

Na literatura encontramos diversos autores que destacam as vantagens que a informática 

educativa oferece, entre eles Sánchez [SANC92] que ressalta os seguintes itens: 

a interação que se produz entre o computador e o aluno; 

possibilidade de dar atenção individual ao aluno; 

a potencialidade de ampliar as experiências a cada dia; 

o suporte do computador como ferramenta intelectual; 

a capacidade de autorgar ao aluno o controle de seu próprio rítmo de 

aprendizagem; 

o controle do tempo e sequência de aprendizagem; 

controle do conteúdo da aprendizagem pelo aluno; 

possibilidade de utilização da avaliação como meio de aprendizagem. 

Apesar das muitas vantagens citadas acima o que se observa é uma forma 

dicotômica de se conceber o processo educacional num ambiente computadorizado: de 

um lado o ambiente heurístico e de outro o algorítmico. Segundo Santos [SANT92] 

estas vertentes se distinguem em dois pólos: 

em um pólo o construtivismo piagetiano entende que somente a atividade de 

programar com LOGO promove o desenvolvimento das estruturas cognitivas, e a 



conseqüente construção e aquisição do conhecimento, mas não enfatiza a necessidade da 

apreensão do saber formalizado. 

em outro pelo o comportamentalismo supõe que o uso de produtos de 

sofiware educacional, nas formas clássicas de exercícios e prática e tutoriais, são formas 

efetivas para a transmissão de conteúdos curriculares, mas não prevê, entretanto, uma 

interferência pedagógica voltada para a atividade estruturante do sujeito. 

Do ponto de vista das atividades do aluno, Petrushin [PETR93] distingue dois 

ambientes de aprendizagem: ambiente ativo e ambiente passivo. No ambiente passivo de 

aprendizagem, o aluno tem somente a possibilidade de ler ou observar as informações 

preparadas pelo autor. Sua participação se restringe a escolher o caminho a seguir. Num 

ambiente ativo, a atividade do aluno é direcionada para a construção de novas 

informações. 

A hipermídia desponta como uma possibilidade importante para a educação 

porque oferece grandes promessas para melhorar a qualidade da mesma. Os sistemas de 

hipermídia permitem um alto grau de interatividade e apóiam os processos de 

aprendizagem de várias formas [RAST92]: 

os professores podem usar aplicações de hipermeios e adicionar ensinamentos, 

criando assim ambientes para capacitação e treinamento dos estudantes; 

pode-se desenvolver a capacitação dos professores e estudantes no uso e 

manejo de máquinas e equipamentos utilizando esta ferramenta; 

os estudantes que têm dificuldade com expressão escrita podem ter outros 

meios para comunicar-se, seja ele visual ou sonoro; 

as crianças e jovens de hoje estão acostumados a ver televisão, escutar música e 

interagir com jogos de computador e podem, portanto, encontrar nas aplicações de 

hipermeios uma forma mais completa e atrativa de aprender; 



hipermeio também pode ser útil na ajuda aos estudantes para criar seus 

próprios materiais de estudo e a desenvolver idéias a respeito de conteúdos curriculares, 

(por exemplo, estudantes podem escrever documentos e encaderná-los); 

hipermeio cria um potencial de trabalho conjunto, onde os estudantes estão 

conectados e podem adicionar novas idéias ao trabalho de outro, ou mais ainda, ao 

trabalho original do professor/educador. 

"No topo das prioridades dos professores deve estar o desenvolvimento da 

habilidade de pensar de forma criativa, objetiva e analítica" [FIGU92]. Segundo Rocha et 

al. [ROCH92] uma condição findamental para a vida nas décadas fituras é desenvolver 

a capacidade de aprender. O hipertextolhipermídia tem a característica de integrar 

grandes quantidades de informação de diferentes tipos o que permite que se consolide 

este paradigma nas escolas. 

Como ferramenta do professor, o hipertextolhipermídia possibilita o trabalho em 

equipes multidisciplinares e oferece muitas outras vantagens que ainda estão sendo 

descobertas pelo uso cada vez mais intensivo desta tecnologia na educação: 

elaboração de ambientes para capacitação dos estudantes e materiais didáticos 

diversos, explorando a eonectividade e relações entre as informações; 

aprimoramento de seus conhecimentos através do acesso a informações em 

diversos níveis de detalhamento; 

diagnóstico do desempenho de seus alunos na navegação de um 

hiperdocumento através da análise das trilhas percorridas. 

Oferecer um conjunto mais rico de materiais para o aprendizado e com isto 

contribuir significativamente para a exploração e pesquisa dos estudantes é uma 

característica da hipermídia para a educação [FIGU92]. Para Figueroa [FIGU92], a 

hipermídia permitirá aos estudantes simular eventos complexos elou fenômenos 



científicos, econômicos e históricos, explorando as variáveis e relações que constituem 

este fenômeno. 

Cabe ressaltar que a forma de atuação dos hipertextos na preparação, pelos 

alunos, de seus próprios materiais de estudo, de forma que o hipertexto seja uma forma 

de documentação dos temas estudados [MAEN92], é enfatizada por diferentes autores. 

Na área educacional observamos um crescente número de projetos que visam o 

desenvolvimento de sistemas universais de informação que combinam conceitos de 

sistemas de recuperação de informação, sistemas de documentação, comunicação e 

colaboração e suporte computacional para o ensino aprendizagem [MAUR93]. 

Para Chaves [CHAV91] o potencial inovador da hipermídia deve ser destacado 

pois, a simples manutenção do modelo de educação utilizado em sala de aula, como 

transmissão de informações e aprendizagem extremamente estruturada, é um exemplo 

claro de "reembalagem" ao desenvolver-se um hiperdocumento. 

Neste contexto podemos citar algumas vantagens da hipermídia em relação aos 

programas do tipo CAI (Computer Assisted Instruction) [REIS91]: 

aumento do uso de material pictório e áudio; 

compactação do sistema; 

integração da instrução com outras aplicações; 

aumento do controle do sistema pelo aluno; 

aumento do uso de simulações e resolução de problemas; 

sistemas de autoria e apresentação como gerenciador de mídia. 

É importante assinalar também que a hipermídia permite ao professor/autor 

selecionar ligações a serem apresentadas aos diversos alunos/leitores, autorizando-os a 

fazer uso de apenas uma determinada visão do sistema. Ao determinar a seqüência que o 



aluno deverá seguir para navegar em um hiperdocumento, seja na autoria, seja em visões 

ou excursões, o professor estará contemplando o modelo de ambiente algoritmico de 

aprendizagem, mas, com possibilidades de não estar só reembalando sofiware do tipo 

exercício e prática e tutoriais. 

Os sistemas de hipermídia permitem que o usuário se transforme de observador 

passivo da apresentação da informação, em participante ativo do processo e, segundo 

Chaves [CHAV91], ele transforma-se de mero recebedor em manipulador e processador 

de informações: 

decidindo a seqüência em que a informação vai ser apresentada ou recuperada e 

o seu esquema de navegação pela informação; 

determinando o ritmo e velocidade da apresentação do nó; 

controlando repetições, avanços, interrupções, sempre podendo retornar onde 

parou da vez anterior; 

estabelecendo associações e interligações entre informações diversas. 

O desenvolvimento do espírito crítico do aluno é promovido quando exigimos 

sua atuação constante, sua observação, apreciação e raciocínio, desenvolvendo-lhe a 

agilidade e organização do pensamento e favorecendo a formulação de novas idéias 

[GUEDgl]. O computador oferece ao aluno a possibilidade de explorar a conectividade 

e a busca de informações em uma base de dados e, o aluno descobre alternativas, 

relaciona informações e desenvolve o pensamento crítico. 

Para Santos [SANT92] a inserção de sistemas de tratamento e recuperação da 

informação no processo de aprendizagem fkdamenta-se, entre outras, na hipótese de 

que a construção pelo aluno de base de dados e na consulta a estas bases, é uma forma 

de apoiar uma aprendizagem ativa, buscando a construção e aquisição autônoma do 

conhecimento. 



Se de um lado o ambiente LOGO de aprendizagem radicaliza a aprendizagem 

pela descoberta e o desenvolvimento das habilidades cognitivas, por outro o ambiente 

algoritmico exagera na preocupação com a transmissão de conhecimentos e o uso do 

computador como máquina de exercício e prática, tutoria, demonstração e simulação 

entre outros. 

O ambiente de aprendizagem centrado na hipermídia não é uma solução única 

para os problemas da educação, mas certamente oferece alternativas para muitas das 

questões que caracterizam o absoleto modelo de educação atual. A educação na era da 

informação exige um novo paradigma: pensar, analisar, concluir, inferir e interpretar. A 

hipermídia abre esta nova perspectiva de levarmos os alunos a pensar e construir 

conhecimentos, aliando bases de conhecimento com estudo individualizado, ações 

exigidas hoje pelo novo modelo educacional. 

O paradigma da hipermídia traz a perspectiva de aproximar a educação do novo 

perfil do aluno: valorização não só da aquisição do conhecimento mas, principalmente, 

das habilidades do pensamento. As novas tecnologias permitem a construção de 

hiperdocumentos que não só apresentem ou representem conhecimento, mas que 

construam conhecimento, dando ao aluno a oportunidade de construir e fazer anotações 

nos nós, criar novos nós e modificar ou fazer novas ligações. 

Um hiperdocumento desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, com 

professores, pedagogos, psicólogos, especialistas em informática educativa e 

profissionais de informática entre outros, poderá ser utilizado por alunos de forma 

individual e incremental para satisfazer seus interesses e características pessoais O 

resultado poderá ser um ambiente aberto e flexível de aprendizagem, onde a 

possibilidade de criação de cenários abrirá espaços para sentimentos e buscas individuais. 



3.3 Características da Hipermidia na Educação 

Segundo [CHAV91] "é a esse conjunto de tecnologia envolvendo mídias que apelam a 

mais de um sentido de uma só vez, operando de maneira integrada, instrutiva e 

interativa, sob a coordenação do computador que os meios de comunicação formam um 

todo orgânico". Ao utilizar a multimídia como meio de apresentação e recuperação da 

informação podemos utilizar: 

o som (voz humana, música, efeitos especiais); 

o fotografia (imagem estática); 

0 vídeo (imagens em pleno movimento); 

o animação (desenho animado); 

o gráfícos; 

o textos (incluindo números, tabelas, etc). 

Assim sendo, trabalhar com hipermídia exige um grupo extremamente 

diversificado de profissionais, composto por educadores, especialistas de conteúdo 

diversos, programador visual e especialistas em computação enfim, uma verdadeira 

equipe multidisciplinar. Rocha [ROCH92] entende uma equipe multidisciplinar como "a 

solução adequada para o problema da autoria e implementação e a única possibilidade de 

se ter um produto de software educacional de boa qualidade". 

Por outro lado, é, ainda, relevante ressaltar, a simplicidade do enfoque e a 

liberdade de criação que as hipermídias oferecem como forma agradável de ensinar e 

aprender. O trabalho cooperativo tem se revelado de extrema importância no processo 

de aprendizagem. A construção progressiva de um documento ajuda no desenvolvimento 

do raciocínio, na argumentação, na discussão, na concepção, na organização e na 

planificação [CAMP92]. A cooperação estimula a ajuda mútua na busca de um objetivo 

comum. 



Ao explicitar algumas vantagens da associação hipertextoleducação, Mendes 

[MEND92] cita o armazenamento de grandes quantidades de informação de forma 

compacta e com recuperação rápida e fácil como um relacionamento direto com banco 

de dados, cuja interface pode ser implementada com a filosofia de hipertexto. 

Os bancos de dados multimídia despontam hoje como uma classe não-trivial de 

aplicações e clamam pelo suporte a conceitos sofisticados de armazenamento e 

manipulação de informação não convencionais e têm despertado o interesse da 

comunidade educacional [SALG92]. Num ambiente multimídia, o sistema de hipertexto 

serve para gerenciar os objetos do sistema, estruturar e manipular documentos e 

intermediar a interface entre as diversas ferramentas do ambiente. 

A crescente aceitação da hipermídia, como meio de comunicação e troca de 

informações entre alunos e professores, é centrada nas vantagens diferenciais que ela 

oferece com relação a televisão e ao vídeo educacionais, tais como: 

a presença de interatividade imediata, e, 

a possibilidade de acoplar multimeios a base de dados. 

Relacionamos abaixo algumas questões relativas as características definidas 

anteriormente que julgamos importante para a área educacional [LIMA89]: 

o tratamento das informações deve estar baseado numa estrutura que permita a 

associação entre módulos e o acesso a esses módulos segundo diferentes alternativas 

estabelecidas pelas ligações; 

a possibilidade de estruturar as informações em múltiplas hierarquias, ameniza a 

dependência da estrutura padrão específica; 

a definição prévia do tamanho dos nós do hipertexto pode comprometer o 

desenvolvimento das idéias; 

a modularízação lógica do nó é desejável; 



para que o usuáriolleitor explore a conectividade das informações são 

necessários mecanismos simples, rápidos e eficientes que incentivem o uso dos 

hipertextos; 

0 a utilização de janelas permite estabelecer uma visualização do nó no espaço 

fisico e limitado, que substituído ou não por ícones ajudam o leitor a memorizar o 

conteúdo da janela; 

é desejável que o limite entre autor e leitor seja o menor possível, de forma que 

ambos possam utilizar o mesmo conjunto integrado de ferramentas; 

os sistemas de hipertexto devem prover ferramentas para visualizar o conjunto 

das informações tais como: mapa global, mapa das trilhas e mapa local; 

para a navegação é importante que se ofereça mecanismos simples e intensivos 

de acesso a rede de informações e linguagens de consulta; 

controle de versões é de grande utilidade para a autoria em ambientes de 

trabalho cooperativo. 

Ao caracterizar aspectos diferenciados que tornam os sistemas de multimídia 

interessantes para a educação Midoro [MID093] ressalta três pontos: 

comunicação multi-canal; 

a enorme quantidade de material de aprendizagem que pode ser integrado a 

eles; 

as facilidades de acesso ao material de aprendizagem. 

Nielson m L 9 0 ]  enumera diversas características da hipermídia e fizemos a 

opção de descrever neste item apenas as que nos parecem mais adequadas a educação 

pIEL901: 

mostrar lista de ligações; 

mostrar ao leitor onde ele pode ir; 

deixar o leitor livre para se mover livremente entre as informações de acordo 

com suas necessidades; 



os nós devem enfocar apenas um tópico para facilitar o entendimento e o 

reconhecimento dos diagramas; 

um tópico único em cada nó facilita para o autor a construção dos mesmos; 

o comando rename é importante para a atualização automática dos nós; 

forçar o autor a estruturar a informação muito cedo pode prejudicar a autoria; 

o uso de múltiplas janelas pode acelerar e facilitar a leitura da tela pelos 

usuários experientes; 

o uso de janela simples facilita a interação com leitores novatos; 

os usuários tendem a explorar mais o hipermeio quando a troca de telas é feita 

com rapidez; 

um único modo de leitura e autoria permite ao leitor adicionar informações e 

ligações a qualquer momento; 

a lista de ligações facilita para o leitor saber quais os nós que se referenciam ao 

nó corrente; 

há necessidade do sistema ter integração com outras facilidades do ambiente 

computacional; 

no trabalho cooperativo, o sistema deve estabelecer uma área para o hipertexto 

se comunicar entre os autores e usar diferentes versões para o texto escrito por cada 

autor; 

informar ao usuário quando uma mudança exige atualização das ligações; 

adicionar nós que direcionam para lugares desinteressantes pode tornar-se 

cansativo e desapontar o leitor. 

Ao propor uma ferramenta de hipertexto em sua dissertação, Mendes [MEND92] 

estabelece os requisitos mínimos que devem ser oferecidos de forma que esta seja uma 

ferramenta cognitiva a ser utilizada no processo de ensinolaprendizagem. 

Transcrevemos, a seguir, os requisitos estabelecidos pela autora: 

projetar a ferramenta de forma a parecer um complemento da memória de curto 

prazo; 



permitir que possam ser utilizadas, simultaneamente ao processo de aquisição 

de novos conhecimentos, as informações que já foram aprendidas e que possam ser 

relevantes para a aprendizagem; 

permitir a recuperação rápida de informações que venham a auxiliar o aluno na 

aprendizagem de novas informações; 

"incentivar" o aluno a estruturar, integrar e inter-relacionar as novas 

informações aquelas já existentes; 

permitir o auto-teste e a prática dos conceitos, aumentando, dessa forma, a 

recuperabilidade da informação, que fica bem sedimentada na memória de longo prazo; 

permitir que o aluno represente as suas idéias tanto na forma verbal quanto na 

ilustrada; 

permitir, simultaneamente ao crescimento da base de dados dos alunos, a fácil 

mudança, consolidação e reestruturação das informações necessárias a esses alunos; 

permitir que diversas informações possam estar visualmente disponíveis, no 

sentido de limitar a capacidade limitada da memória de curto prazo do aluno e tentar 

maximizar a disponibilidade imediata da informação para esse aluno. 

Após experimentações realizadas com hiperdocumentos, Midoro [MID093] 

relacionou algumas atividades cognitivas necessárias para a exploração das 

potencialidades da hipermídia, entre elas destacamos: 

compreensão e aprendizagem da funcionalidade dos sistemas; 

compreensão e aprendizagem da interface; 

aprendizagem e compreensão dos contextos. 

Schaefermeyer [1990, in CAMP911 considera vários atributos como necessários 

para a qualidade do software educacional e abaixo relacionados os que melhor se 

relacionam com a hipermídia: 

planejamento das atividades de aprendizagem; 

identificação do programa junto ao currículo da escola; 



identificação da modalidade instrucional; 

formatação do texto de instruções na tela; 

relacionamento dos gráficos com o conteúdo; 

uso de indicações e deprompts; 

garantia do controle da aprendizagem pelo aluno; 

fornecimento de manual do professor e do aluno; 

uso de técnicas de "projeto" que permitam respostas rápidas e rápido acesso. 

Embora Chaves [CHAV91] assinale a dificuldade da implementação da inovação 

educacional através da hipermídia, notamos que a maior parte dos produtos de software 

em hipermeios situa-se na modalidade de uso do computador como tutor. Os sistemas de 

hipermídia se prestam a desenvolver os tipos tradicionais de software educacional para 

tutoria: exercício e prática, tutorial, simulação e jogos. Baseado nas características 

apresentadas por Stahl [1990, in CAMP911 listamos as características do uso do 

computador que se aplicam a hipermídia: 

ser fácil de usar; 

ser pedagogicamente válido, coerente e integrado ao currículo; 

explorar as capacidades do computador como som, cor, animação e outras, 

para tornar a atividade mais interessante; 

motivar o aluno para o melhor desempenho possível; 

permitir que o aluno selecione o nível de dificuldade; 

usar estratégias para que o programa seja reconhecido pelo aluno como 

significativo, agradável ou apropriado para suas necessidades; 

0 ganhar a atenção pelo uso de gráficos, som, cor, animação e humor, usados 

com cuidado para não distrair a atenção do aluno; 

apresentar estímulos que podem consistir em definições, exemplos e contra- 

exemplos; 

permitir que cada ligação seja usada independentemente de outras, escolhida 

pelo professor ou pelo aluno. 



As características gerais estabelecidas por Stahl [STAH92] para o ambiente de 

desenvolvimento de software educacional UMBOÉ da Estação TABA [Stahl e Rocha, 

1991; 1992 in STHA921 são: 

a completeza: apoia todo o processo de desenvolvimento, suportando todo o 

ciclo de vida; 

flexibilidade: permite a utilização de vários métodos e ferramentas e 

configurações específicas para diferentes usuários; 

amenidade ao uso: é amigável, em termos de help e tutores on line, 

visualização gráfica, uso interativo, adaptabilidade a diferentes dispositivos de interface, 

e tolerância a falhas; 

E implementabilidade: permite a própria implementação e aperfeiçoamento por 

partes, possibilitando a incorporação de novos métodos e ferramentas. 

A partir de sua experiência no desenvolvimento de software educacional e dos 

princípios da engenharia de software Galvis [GALV92] propôs critérios a elaboração de 

programas educacionais e, selecionamos os que melhor se aplicam a hipermídia: 

0 Perspectiva do usuário final: 

portatilidade; 

adaptabilidade; 

ser instalado segundo o ambiente que dispõe o usuário; 

prover versões adaptadas as condições de uso para os limites dos 

equipamentos; 

O Perspectiva do autor: 

modularidade; 

bom manejo da memória principal e secundária; 

rentabilidade; 

código legível e documentado; 

documentação para manutenção. 



No capítulo 2, levantamos características gerais da hipermídia pertinentes ao seu 

desenvolvimento, visão do autor, mas, ao mesmo tempo, é importante para o leitor 

concientizar-se do que deve possuir um hipermídia de qualidade. No capítulo 3, 

discutimos a questão do hipermídia na educação com o intuito de enf'atizar as 

características relevantes a um ambiente educacional que proponha situações de 

aprendizagem adequadas a uma prática pedagógica que estimule a construção do 

conhecimento visando a formação de um indivíduo criativo e capaz de tomar decisões. 

No próximo capítulo discutiremos o que é qualidade no processo de 

desenvolvimento de sofiware e como devemos ver a qualidade de um produto. Ao final 

do capítulo 4 apresentamos o que entendemos por qualidade de sofiware educacional do 

tipo hipermídia. 



QUALIDADE DE SOFTWARE 

4.1 Introdução 

O desenvolvimento e manutenção de software vem passando por um crescente processo 

de maturidade e, segundo Basili & Rombach [BASI87] estas mudanças significam que o 

desenvolvimento de software deve lidar simultaneamente com demandas por melhor 

qualidade e alta produtividade. Cabe destacar, neste cenário, a complexidade das 

aplicações atuais e a mudança de atitude dos usuários frente a qualidade de software. 

A produtividade no desenvolvimento e a qualidade do software crescem a medida 

que desenvolvemos modelos de processo de desenvolvimento de software, padrões de 

qualidade e ferramentas para suporte ao desenvolvimento. Segundo Ferrans et al. 

[FERR92], os ambientes de desenvolvimento devem levar em conta que um software é 

mais que um fonte, é mais que um texto, é mais que uma coleção de objetos isolados e 

que forma uma rede de informações interconectada. 

A década de 90 está sendo marcada pelo crescente aumento do uso de modelos 

de processos e padrões de controle de qualidade no desenvolvimento de software. 

Segundo Davis [DAVI931 a situação está longe da ideal e existe ainda muito espaço para 

progressos na área. 

A importância da qualidade do sofiware aumenta a medida em que crescem as 

aplicações de software, e neste contexto observamos um crescimento significativo do 

desenvolvimento de software educacional, notadamente, do tipo hipermídia. Neste 

capítulo abordamos a questão da qualidade de software e, específicamente, da qualidade 

de software educacional. No capítulo seguinte propomos objetivos, fatores, subfatores e 



critérios de qualidade para avaliação de sistemas de hipermídia e hiperdocumentos 

voltados para uso na educação. 

4.2 Qualidade de Software 

A tecnologia da informação é hoje o campo de atividade que apresentou o maior 

crescimento em um menor período de tempo [PURI94]. Segundo o autor, em 

consequência deste crescimento, a quantidade de produtos de software também tem 

crescido em grandes proporções. É, pois, necessário que se definam linhas mestras para 

garantir a qualidade do software e que se implemente um sistema de gestão da qualidade. 

A qualidade de software pode ser alcançada. Mas, qualidade de quê? Como 

medir qualidade? Para que medir qualidade? Estas e muitas perguntas semelhantes vem 

exigindo dos desenvolvedores e usuários de software respostas definitivas que eles ainda 

não tem. Na área de Educação, o questionamento sobre qualidade de software é ainda 

mais recente e sua discussão embrionária. 

A dificuldade para definirmos qualidade de software baseia-se no fato de não ser 

este um conceito peculiar ao software. Utiliza-se a palavra qualidade para descrever o 

grau de excelência de um produto ou serviço. Para Manns [MANN88] não é fácil definir 

qualidade e esta possui diversas dimensões. A garantia de que um software é de boa 

qualidade dependerá de um planejamento de todas as atividades realizadas ao longo do 

seu ciclo de vida. 

Por que medir software? Segundo Pressman [PRES92] o software é medido por 

cinco razões básicas: 

para se ter uma indicação da qualidade do produto; 

para assegurar a produtividade das pessoas que desenvolvem o produto; 



para assegurar os beneficios adivindos dos novos métodos e técnicas da 

engenharia de software; 

+ para formar uma base para estimativas; 

para ajudar a justificar o pedido de novas ferramentas e treinamento adicional. 

A norma ISOIIEC 9126: 1991 [2] traz definições para qualidade de software e 

conceitos relacionados a ela, que, pela importância desta padronização, transcrevemos a 

seguir: 

qualidade de software: totalidade das características do produto ou serviço 

que o levam a habilidade de satisfazer necessidades estabelecidas ou implicadas; 

características da qualidade de software: conjunto de atributos de um 

produto de software pelos quais sua qualidade é descrita e avaliada; 

avaliação: ação de aplicar critérios de avaliação especificamente documentados 

para um módulo de software específico, pacote ou produto com o propósito de 

determinar a aceitação ou liberação de um módulo de software, pacote ou produto; 

critérios de avaliação de qualidade de software: conjunto de regras e 

condições documentadas usadas para definir se a qualidade total ou específica de um 

produto de software é aceitável ou não; 

características: características são propriedades de produtos de software que 

podem ser relacionadas as características de qualidade; 

medida: ação de aplicar a métrica da qualidade de software para um produto 

de software específico; 

métricas da qualidade de software: método e escala quantitativa, que podem 

ser usados para determinar o valor de uma característica para um produto de software 

específico. 

Na literatura encontramos diversos autores entre eles [ROCH93] [ROCH91] 

[PRES92] [GHEZ91] que falam da avaliação dos processos de desenvolvimento de um 

software e dos produtos de software, porém Rocha [ROCH91] sintetiza esta 



necessidade: "Quando estamos desenvolvendo um produto de software, não podemos 

esperar o final do processo de desenvolvimento para avaliarmos se o produto tem a 

qualidade que desejamos.. . .É necessário avaliarmos em vários pontos, ao longo do 

processo de desenvolvimento de um produto de software, se estamos no caminho certo e 

se continuando o desenvolvimento desta maneira chegaremos a ter o produto com as 

características que necessitamos". A autora descreve ainda a situação em que não 

estamos interessados em desenvolver um produto de software e sim em adquirir um 

produto já disponível no mercado, o que vai nos levar a uma avaliação sobre o produto. 

Ao definir qualidade de software Belchior [BELC93] afirma que "qualidade de 

software é o grau para que o software processe uma combinação desejada de atributos". 

Identificar os atributos que determinam a qualidade desejada, estabelecendo seu universo 

de abrangência passa a ser então uma tarefa das mais importantes, uma vez que a 

qualidade final do produto é função de todas as fases anteriores do ciclo de vida. 

Qualidade de software pode ser classificada em externa e interna I:GHEZ91]. A 

qualidade externa é visível aos usuários do sistema; qualidade interna é aquela pertinente 

aos desenvolvedores. Em geral, os usuários estão preocupados apenas com a qualidade 

externa, mas é a interna que nos leva a alcançar a qualidade externa. 

A qualidade do programa gerado é muito importante, não apenas para garantir 

sua funcionalidade e sua eficiência, mas, também, para facilitar seu entendimento por 

outros desenvolvedores, que precisem utilizá-lo. 

Podemos, então, dizer que a qualidade pode ser medida através do processo de 

engenharia de software e depois do software ter sido entregue ao usuário. A qualidade 

de software deve ser avaliada através de várias características de qualidade. Caso este 

número de características seja insuficiente para definir qualidade em detalhes é necessário 



que cada característica de qualidade seja refinada em subcaracterísticas e estruturadas 

hierarquicamente [MIY093]. 

Um software deve satisfazer atributos relativos a sua segurança, utilizabilidade e 

confiabilidade dos requisitos, além de satisfazer seus propósitos de criação [DENV93]. 

O autor considera este último requisito uma questão complexa porque o objetivo do 

software depende do ambiente onde ele vai ser usado. O ambiente pode mudar ao longo 

do ciclo de vida, portanto, o software deve ter manutenibilidade. 

A qualidade de software, de acordo com a norma ISOíIEC 9 126: 199 1,  pode ser 

medida pelas seguintes características [WEBE94]: 

funcionalidade: refere-se a existência de um conjunto de fbnções que 

satisfazem necessidades explícitas ou implícitas, e suas propriedades específicas; 

confiabilidade: refere-se a capacidade do software manter seu nível de 

desempenho, sob condições estabelecidas, por um dado período de tempo; 

usabilidade: refere-se ao esforço necessário para se utilizar o software, bem 

como para o julgamento individual desse uso, por um conjunto de usuários explícitos ou 

implícitos; 

eficiência: refere-se ao relacionamento entre o nível de desempenho do 

sofiware e a quantidade de recursos usados, sob condições estabelecidas; 

manutenibilidade: refere-se ao esforço necessário para fazer modificações 

específicas no software; 

portatilidade: refere-se a habilidade do software ser transferido de um 

ambiente para outro. 

Estas características de qualidade de software definidas pela ISOIIEC 9126: 1991 

121 não p e r d e m  uma medição direta, havendo necessidade da definição de métricas 

para correlacionar estas características ao software propriamente dito. A importância de 

cada característica de qualidade varia dependendo da classe do software e do ponto de 



vista considerado: visão do usuário, visão da equipe de desenvolvimento e visão do 

gerente, dentre outras [WEBE94]. 

4.2.1 Métricas de Software 

Métricas para qualidade fornecem uma indicação de quão adequado é o software as 

solicitações implícitas e explícitas do usuário [PRES92]. Uma das metas da engenharia 

de software é a qualidade e precisamos de princípios e técnicas para alcançá-las 

[GHEZB 1 1. 

"O conceito de medidas de engenharia de software - ou o que geralmente é 

chamado métricas do software - não é novo" [SHEP92]. O crescente interesse pelas 

métricas do software se baseia no controle que precisamos ter sobre o produto, isto é, 

para que se tenha garantia da qualidade do software temos que ter mecanismos para 

medir esta qualidade. Outra forma de abordar a difusão do interesse por métricas é a 

necessidade de prever, ainda na fase de projeto, problemas que poderão advir na fase de 

construção e testes. 

"Métricas da qualidade de software são medidas numéricas usadas para 

quantificar alguns aspectos de um produto de sofiware" [INCE90]. Medir uma qualidade 

definida como importante é determinar quanto desta qualidade nós podemos atingir. 

Métricas são usadas para medir as características de qualidade do software e consistem 

de escala de medidas e métodos de medida [MIY093]. 

Métricas do software, segundo Pressman [PRES92] se referem a um conjunto de 

medidas do software. No contexto do gerencimento do projeto de sofiware elas se 

concentram em produtividade e métricas de qualidade e para os propósitos de 

planejamento e estimativas o interesse é histórico, isto é, baseia-se em experiências 

anteriores. 



"Métricas do software é o estudo de medidas numéricas que podem ser aplicadas 

aos produtos e processos de desenvolvimento de software" [MANN88]. Para o autor as 

métricas de qualidade podem ser divididas em duas categorias: as que buscam predizer a 

qualidade do software e as que testam a qualidade do software. As primeiras são 

aplicadas nos primeiros estágios do desenvolvimento do software e visam indicar como o 

produto final exibirá as características de qualidade. Métricas de teste, por sua vez, são 

usadas após o processo; na implementação. 

No mundo fisico as medidas podem ser classificadas de duas formas: medidas 

diretas e medidas indiretas. Pressman [PRES92] afirma que as métricas do software 

podem ser categorizada da mesma forma. Nas medidas diretas do produto ele inclui 

linhas de código, velocidade de execução, tamanho de memória e falhas observadas ao 

longo de um determinado período de tempo. Como medidas indiretas do produto tem-se: 

funcionalidade, complexidade, eficiência, manutenibilidade, entre outros. 

Não é suficiente que se valide as métricas dos produtos nas condições ideais de 

laboratório, devemos endereçar suas aplicações como parte da engenharia de software. 

Na verdade a habilidade de incorporar métricas para produtos na prática de engenharia 

de software é que vai determinar a utilizabilidade destas medidas. Regras ambíguas e 

incompletas levam a dificuldades na validação bem como o uso de métodos 

experimentais fracos ou abusos de estatística [SHEP92]. 

Esta forma binária de conceber as métricas é também compartilhada por Ince 

[INCE901 que cita dois tipos de métricas: métricas dos produtos e métricas do processo. 

A primeira é um valor numérico extraído de algum documento ou parte da codificação 

do programa, a segunda é um valor numérico que descreve um processo de sofiware, 

por exemplo a quantidade de erros que permanece após os testes finais do sistema. 



A qualidade de software pode ter dois tipos de medida: medida quantitativa e 

medida qualitativa. ~ a n t o  as medidas quantitativas quanto as qualitativas podem ter , 

critérios subjetivos ou objetivos, mas sem dúvida, as medidas qualitativas são difíceis de 

medir diretamente. Nas medidas quantitativas deve-se priorizar a adoção de critérios 

objetivos, simples e de fácil verificação. Quanto as medidas qualitativas deve-se levar em 

consideração a experiência da equipe desenvolvedora e a possível adoção de padrões. 

Na tentativa de responder a questão das razões para medir software, vamos citar 

os usos das métricas definidas por Ince [INCEBOI, num projeto de software: 

fonte de requisitos de partes posteriores do projeto de software; 

mecanismo de garantia de qualidade; 

mecanismo de avaliação do desempenho dos desenvolvedores do projeto de 

software; 

forma de avaliação de métodos de desenvolvimento, estruturas organizacionais 

e trabalho individual; 

ajuda a gerência a ter uma estimativa quantitativa da qualidade do seu trabalho; 

base para o desenvolvimento de ferramentas inteligentes e semi-inteligentes 

para o desenvolvimento de software. 

A história das métricas de software foi dominada por métricas dos produtos, 

porém, como vimos, hoje se fala em métricas de produtos e de processos. No paradigma 

do hipertextoíhipermídia, as métricas do processo estão diretamente ligadas a 

perspectiva do usuário autor, e as métricas do produto, no caso o hiperdocumento, estão 

ligadas a perspectiva do usuário leitor. A figura 4 mostra a relação entre avaliação de 

qualidade de software e avaliação de qualidade de hipermídia. 
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FIGURA 4 - Relação Entre a Avaliação da Qualidade de Software e a Avaliação 

da Qualidade de Hipermidia. 

4.3 Qualidade do Software Educacional 

"A avaliação da multimídia educacional ainda está na sua infãncia a medida em que as 

ferramentas de multimídia e as medidas dos impactos do ensino e aprendizagem estão 

evoluindo" [HSIS93]. 

Embora a quantidade de sofiware educacional esteja aumentando, as questões de 

qualidade persistem e Rocha et al. [ROCH93] identificaram algumas das dificuldades que 

têm contribuído para esta baixa qualidade: 

pouco preparo de recursos humanos na área educacional; 

pressão mercadológica dos fabricantes; 

a produção descentralizada de programas para ensino; 

a quantidade de horas necessárias para o desenvolvimento e implementação; 

dificuldade de montagem de uma equipe multidisciplinar que desenvolva 

trabalho cooperativo. 



As tecnologias baseadas na interação do computador só terão sucesso de 

utilização no contexto educacional se tiverem um projeto adequado de ambiente de 

aprendizagem e for estabelecida uma estrutura necessária para facilitar o seu uso 

[BARK93]. Quando se' fala em projeto de software, o controle da qualidade é um dos 

itens que deve ser previlegiado neste planejamento. 

O planejamento para a tecnologia educacional, segundo Poirot [POIR92] deve 

responder a três questões principais: Onde estamos indo? Como vamos chegar lá? Como 

sabemos que chegamos? A primeira pergunta busca a qualidade da educação para os 

alunos. A pergunta "como" é mutidimensional, juntas vão ajudar a alcançar a qualidade 

da educação. Porém, a última pergunta é a mais difícil de ser respondida, pois exige 

coleta de dados por um certo período de tempo e avaliação contínua. 

Na literatura encontramos diversos autores que têm sugerido metodologias 

diferenciadas para o desenvolvimento de software educacional, em geral incorporando 

estratégias que contemplem o ambiente de aprendizagem almejado 

[ROCH93] [GALV92b] [SANC92]. Isto. também se reflete na avaliação do software 

educacional. Sánchez [SANC92] propõe dois tipos de avaliação: 

avaliação formativa: realizada durante o processo de projeto e desenvolvimento 

do software, realizada pelos desenvolvedores do mesmo; 

avaliação somativa: realizada geralmente com o produto final, por pessoas não 

envolvidas na produção do software. 

Ao descrever como deve ser a avaliação do software educativo Sánchez 

[SANC92] ressalta que a mesma deve consistir de validação interna e externa do 

programa em termos de: consistência, efetividade e pertinência educativa e em relação ao 

estímulo ao desenvolvimento de habilidades cognitivas e metacognitivas, habilidades 

intelectuais e pensamento criativo. 



"A avaliação do software educativo é uma atividade permanente ao longo de 

todo o ciclo de dese~olvimento do mesmo" [GALV92b]. Segundo o autor esta 

avaliação sistemática deverá compreender os problemas educativos que o software pode 

atender e as questões da qualidade do processo e do produto. 

Durante o desenvolvimento de um sofiware educacional deve coexistir um 

envolvimento de alunos, professores, psicólogos, projetistas e programadores. Aqui deve 

ser privilegiado um processo de desenvolvimento participativo, onde os reais usuários 

(alunos e professores) devem opinar e assim garantir que suas necessidades e habilidades 

sejam levadas em consideração pelos prÒjetistas e programadores [ESTE92]. 

Ao discutir a questão da produção de sofiware educacional Figueroa [FIGU92] 

relata que os produtores relutam em criar aplicações enquanto não existir uma relativa 

demanda pelas mesmas e uma sólida base de hardware espalhada pelas escolas e os 

usuários não pretendem gastar em hardware enquanto não houver uma ampla gama de 

aplicações. Isto traz como consequência o tímido crescimento da hipermídia no meio 

educacional bem como de outros softwares específicos para a área. 

Os programas educativos multimídia, segundo Barker [BARK93], podem ser 

avaliados em diferentes "dimensões de interesses", entre elas, ele destaca: aprendizagem 

efetiva, custo real, interatividade, estilos de interação, sincronismo, continuidade, coesão, 

qualidade da interface, facilidade de uso, avaliabilidade, facilidade de acesso, qualidade 

das experiências de aprendizagem envolvidas, nível de inteligência, efetividade da 

utilização da rnidia, a natureza e nível de suporte do programa, a complexidade do 

ambiente necessário ao suporte do programa entre outros. 

A qualidade do software educativo não conta ainda com indicadores dos índices 

de medidas como sucede com os aspectos qualitativos da educação [GAMA92]. Poucos 



critérios têm sido validados através da experimentação, mas muitos tem surgido pela 

especulação e intuição. Nem todos os aspectos de um sofiware educacional contribuem 

igualmente para a efetividade do programa e um método de avaliação deveria refletir o 

grau de contribuição de cada critério a efetividade total do programa. 

Acreditamos que para a melhoria dos produtos de software a serem 

desenvolvidos e para que estes venham a ser integrados no currículo regular das escolas, 

é preciso não só o envolvimento do professor em seu desenvolvimento, como também o 

estabelecimento de critérios avaliativos. Ao desenvolver um software educacional temos 

que privilegiar: os objetivos educacionais pré-estabelecidos, clientelas pré determinadas e 

o contexto educacional em que se desenvolve o trabalho. 

Rocha et al. [ROCH93] identificam quatro categorias de usuários de software 

educacional: desenvolvedores, mantenedores, professores e alunos. No contexto da 

hipermídia identificamos o usuário autor, que faz uso dos sistemas de autoria para 

desenvolver produtos .e, os usuários de hiperdocumentos, aqui identificados como: 

usuário-selecionador/avaliador, aquele que seleciona o software, o usuário co-autor, que 

é o mantenedor e o usuário leitor, aquele que irá, apenas, navegar no hiperdocumento. 

Na prática das escolas o que se verifica é a utilização dos sistemas de hipermídia 

para o desenvolvimento de hiperdocumentos por dois grupos distintos de usuários 

autores: 

de um lado aos professores é dado o treinamento na utilização de sistemas de 

autoria e neles é depositada a expectativa de criação de hiperdocumentos para utilização 

em sala de aula; 

+ aos alunos é ensinado como fazer um hiperdocumento, mas em geral sem 

preocupação com o conteúdo didático dos mesmos. 



Os hiperdocumentos desenvolvidos por estes grupos citados acima também 

podem ser analisados sob dois prismas: 

4 de um lado temos os hiperdocumentos para serem utilizados por diversos 

alunos, que trazem em si uma base de conhecimentos sólida e consistente e que deverão 

ter uma vida útil, duradoura e incremental e refletem um ambiente educacional proposto; 

de outro lado os produtos desenvolvidos pelos alunos não têm nenhum 

compromisso didático pedagógico, apenas exploratório, muitas vezes visando a 

metacognição. 

Ao comentar sobre qualidade de software educacional Rocha et al. [ROCH93] 

afirmam que se os produtos de software educacional podem contribuir efetivamente no 

processo educacional, técnicas específicas para o controle da qualidade de software 

devem ser utilizadas. Na busca da utilização de sistemas de hipermídia e de 

hiperdocumentos no contexto educacional instanciamos no capítulo seguinte o Método 

Rocha [ROCH87] para a hipermídia na educação. 



AVALIAÇ~O DA QUALIDADE DE HIPERM~DIAS PARA 
E D U C A ~ ~ O  

5.1 Introdução 

Este capítulo especifica um conjunto de atributos de qualidade que devem ser 

considerados para avaliação dos sistemas de hipermídia e de hiperdocumentos voltados 

para a educação, instanciando o método proposto por Rocha para avaliação da qualidade 

de software [ROCH87] (figura 5). Este método está baseado nos seguintes conceitos: 

Objetivos de qualidade: determinam as propriedades gerais que o produto 

deve possuir. 

"Fatores de qualidade do produto: determinam a qualidade do ponto de vista 

dos diferentes usuários do produto. 

Critérios: definem atributos primitivos possíveis de serem avaliados. 

Processo de .avaliação: determinam os processos e os instrumentos a serem 

usados de forma a se medir o grau de presença, no produto, de um determinado 

critério. 

Medidas: indicam o grau de presença, no produto, de um determinado 

critério. 

Medidas agregadas: indicam o grau de presença de um determinado fator e 

são resultantes da agregação das medidas obtidas da avaliação segundo os 

critérios. 



RELAÇ~ES QUANTITATIVAS i RELAÇ~Es LÓCICAS 

I 

I OBJETIVOS 
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FIGURA 5 - Método Rocha de Qualidade de Software [ROCH87] 

5.2 Atributos para Avaliação da Qualidade 

Produtos de software são desenvolvidos para atender a determinadas necessidades dos 

usuários. Depois de serem colocados em operação, espera-se que tenham uma vida útil 

longa e produtiva. Para que isto se concretize, devem ser atingidos os seguintes objetivos 

de qualidade: utilizabilidade, confiabilidade conceitual e confiabilidade da 

representação [ROCH87]. 

Utilizabilidade é um objetivo fùndamental, pois não tem sentido se pensar em um 

produto de software, se este não pode ser utilizado. Refere-se as características de 

utilização do produto, sob as mais diversas formas, tanto durante a implementação, 

como na operação ou na manutenção. Entretanto, para ser utilizado é necessário que o 



software satisfaça as necessidades e aos requisitos, que motivaram a sua construção. 

Deriva-se, então, a importância da confiabilidade conceitual. 

A conjiabilidade conceitual refere-se as características de entendimento e de 

correção, em relação ao conteúdo da documentação interna e do código fonte do 

programa, de modo que este satisfaça as suas especificações. 

A conjiabilidade da representação refere-se as características de entendimento e 

de manipulação com relação a descrição, a organização e a representação da 

documentação interna e do código fonte, de modo que o programa possa ser manipulado 

pelas mais diferentes pessoas, durante sua vida útil. 

De acordo com o Método Rocha, para a avaliação da qualidade de software, os 

objetivos de qualidade são atingidos através dos fatores de qualidade, que podem ser 

compostos por outros fatores. Objetivos e fatores não são, diretamente, mensuráveis e só 

podem ser avaliados através de critérios. Um critério é um atributo primitivo. Nenhum 

critério isolado é uma-descrição completa de um determinado fator ou subfator. Da 

mesma maneira, nenhum fator define completamente um objetivo [ROCH87]. Neste 

trabalho, o método foi utilizado para definir atributos e processos de avaliação. 

5.3 Avaliando Hipermídia na Educação 

A qualidade do software pode ser medida durante o processo de construção do software 

e depois que o software foi entregue ao usuário [PRES92]. Sendo assim, em se tratando 

de hipertextolhipermídia para educação este trabalho especifica atributos de qualidade 

para: 

- os sistemas de hipertextolhipermídia, isto é as ferramentas de autoria para os 

desenvolvedores de hiperdocumentos, aqui identificados como autores; 

- os hiperdocumentos, que serão navegados pelos usuários, que são os leitores; 



- os hiperdocumentos, considerando usuários autores que estarão realizando 

manutenção nos mesmos, que são os co-autores. 

Neste momento, não é feita uma distinção entre professores, alunos e outros 

membros da comunidade acadêmica, que podem enfatizar os atributos das ferramentas 

ou do hiperdocumentos de acordo com seus objetivos e metas. Assim chamamos de 

usuário selecionador/avaliador todos os que avaliam o software para uso na escola, 

sejam eles professores, responsáveis pelo laboratório de informática ou outras pessoas 

envolvidas na seleção. Estão propostas, ainda, listas de verificação para as perspectivas 

abordadas (Anexo I). O conjunto de atributos foi identificado a partir dos trabalhos de: 

[BARK93] [BELC92] [BERK9 1 a] [CAMP9 11 [CAMP94a] [CAMP94b] [CAMP93 b] 

[GALV92] [KEAR89] [LIMA891 [MART92] [MEND93] [MID093] w L 9 0 ]  

[STAH92] [SCHW93] [PIME89] [ 1 ] [DtIP089] [BORG93] [CONK87] [REST92] 

[CHAV9 11 [CAMP92] [MEND92] [SALG92]. 

A seguir definimos para os sistemas de autoria e para os hiperdocumentos os 

objetivos, os fatores de qualidade a eles relacionados e, para cada fator, os sub-fatores 

pertinentes,. São, também, identificados critérios de forma a permitir a realização de 

avaliações. 

Foram adotados dois tipos de processos de avaliação para os critérios: 

O a medida é obtida através da escala de O a 1, onde o O representa a avaliação 

mais negativa e o 1, a mais positiva. 

I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I  

O 0.25 0.50 0.75 1 

Q a medida é do tipo binário, e avalia-se a existência ou não do critério. 

O ( ) NÃO 



No caso da avaliação do critério pela escala, interpreta-se o resultado da medida 

a partir do valor assinalado. No caso de mais de um critério por fator, recomenda-se a 

média aritmética ponderada. 

No caso da medida binária, recomendamos o somatório dos índices positivos e 

negativos, utilizando-se como fator para a decisão o índice que apresentar o maior 

resultado. 

5.3.1 Avaliação dos Sistemas de Autoria @ 

5.3.1.1 Perspectiva do Usuário ~ u t o r *  @ 

01. Objetivo - Utilizabilidade: deve ser avaliada considerando-se todas as possíveis 

formas de utilização de um sistema de hipermídia: autoria de hiperdocumentos, 

manutenção de hiperdocumentos criados com o sistema, possíveis reutilizações de nós 

em outros hiperdocumentos e uso em plataformas diferentes das previstas no 

desenvolvimento. É atingido através dos fatores: manutenibilidade, operacionalidade, 

portatilidade, suporte à reutilização, eficiência e rentabilidade. 

* No caso de avaliação de sistemas de hipermídia adquiridos de empresas desenvolvedoras, não se tem 

acesso ao código fonte dos programas, assim sendo as ferramentas serão avaliadas apenas quanto aos 

aspectos relacionados ao objetivo utilizabilidade. 



Manutenibilidade 1-1 

Alterabilidade Comtiva I Suporte a Versões 1 

FIGURA 6 - Fator Manutenibilidade, Sub-fatores e Critérios de Avaliação. 

F1. Fator - Manutenibilidade: é a característica de um sistema de hipennídia 

permitir a realização de alterações, após o hiperdocumento ter sido definido, 

desenvolvido e aceito como operacional. É atingido pelos subfatores: 

alterabilidade e evolutibilidade. 

SI. Subfator - Alterabilidade: refere-se a característica que um sistema 

deve possuir a fim de facilitar a incorporação de modificações ao 

hiperdocumento. É avaliado através dos critérios: alterabilidade corretiva, 

coerência das ligações e propagação de modzjicações. 

C1. Critério - Alterabilidade corretiva: característica do sistema de 

autoria facilitar correções no hiperdocumento. Para isto o sistema de 

autoria deve apresentar uma lista de ligações do nó corrente, ou mapa 

local, para que os autores saibam quais os outros nós que se 

referenciam e são referenciados ao que ele está trabalhando, 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema mostra a lista de ligação ou mapa local do nó que está 

sendo editado? 

OSm ( ) NÃO 



C2. Critério - Coerência das ligações: o sistema de autoria não 

permite que referências tornem-se incoerentes quando da modificação 

ou deleção de um nó. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- Quando um nó é modificado, as referências a este nó são 

atualizadas automaticamente? 

( ) S I M  ( ) NÃO 

- Quando um nó é deletado o sistema remove automaticamente 

todas as referências a ele? 

( ) NÃO 

C3. Critério - Propagação de modificações: o sistema executa a 

propagação imediata de modificações feitas a conteúdos de nós que 

aparecem em janelas diferentes do hiperdocumento. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- Toda modificação do conteúdo de um nó é automaticamente 

atualizada em todas as janelas em que ele aparece? 

( ) S I M  ( ) NÃO 

S2. Subfator - Evolutibilidade: característica do sistema de autoria para 

facilitar evoluções do hiperdocumento acrescentando-se novos nós, ligações 

elou contextos. É avaliado através do critério: suporte a versões. 

C1. Critério - Suporte a versões: condição para que o sistema de 

hipermídia aceite e armazene novas versões do hiperdocumento. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema registra as diversas versões do hiperdocumento? 

( SIM ( ) NÃO 



Operacionalidade u 

Facilidade de ~embrpllral 
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FIGURA 7 - Fator Operacionalidade, Sub-fatores e Critérios de Qualidade. 

F2. Fator - Operacionalidade: é a característica de um sistema de hipermídia ser 

oportuno e ameno ao uso, facilitando a comunicação com o usuário autor, durante 

todo o tempo em que este o utilizar. É atingido através dos subfatores: , 

disponibilidade de recursos, oportunidade, estrutura para trabalho cooperativo e 

amenidade de uso. 

SI. Subfator - Disponibilidade de recursos: característica do sistema de 

hipertmídia em possuir recursos para facilitar a edição das informações dos 

nós. É avaliado através dos critérios: ferramenta de edição de texto, 

ferramenta de edição grúfra, ferramenta de edição de som e projeto de 

telas 

C1. Critério - Ferramenta de edição de texto: o sistema permite o 

acesso imediato ao editor de texto de dentro do sistema de autoria. 



Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema acessa o editor de texto de modo imediato? 

( )S IM ( ) NÃO 

C2. Critério - Ferramenta de edição gráfica: o sistema permite o 

acesso imediato ao editor gráfico de dentro do sistema de autoria. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema acessa o editor gráfico de modo imediato? 

( )S IM ( ) NÃO 

C3. Critério - Ferramenta de edição de som: o sistema permite o 
I 

acesso imediato ao editor de som de dentro do sistema de autoria. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema acessa o editor de som de modo imediato? 

C4. Critério - Projeto de telas: o sistema possui recursos que 

facilitam a elaboração de telas amigáveis e de fácil entendimento. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema possui recursos para formatação de telas? 

( SIM ( ) NÃO 

S2. Subfator - Oportunidade: característica de um sistema possuir 

mecanismos para interação com o usuário-autor em tempo hábil. E avaliado 

através dos critérios: eficiência de autoria, liberdade para autoria e 

seleção de auxílio. 



C1. Critério - Eficiência de autoria: o sistema permite que os 

autores possam rapidamente construir um hiperdocumento que reflita o 

seu objetivo. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema possui um sistema de autoria que permite a fácil 

implementação de hiperdocumentos? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C2. Critério - Liberdade para autoria: o sistema deve deixar o autor 

livre no processo de autoria, sem obrigar a estruturar as informações 

muito cedo. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O autor pode criar um hiperdocumento sem ter que estruturar as 

informações muito cedo? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  1 . . . . I  

O 0.25 0.50 0.75 1 

C3. Critério - Seleção de auxilio: disponibilidade, em tempo hábil, 

de instruções adicionais que norteiem a continuação do processo de 

autoria. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- O sistema possui informações explicativas sobre o processo de 

autoria no instante que o usuário autor desejar? 

( SIM ( ) NÃO 



S3. Subfator - Estrutura para trabalho cooperativo: característica de um 

sistema prover recursos para o trabalho cooperativo na autoria. É avaliado 

através dos critérios: apoio a trabalho cooperativo e suporte à 

comunicação. 

C1. Critério - Apoio a trabalho cooperativo: no 

trabalho cooperativo de autoria, o sistema deve estabelecer uma área 

para que os autores colaborem na autoria de um mesmo nó e áreas 

específicas para as informações escritas por cada autor. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema prevê o trabalho cooperativo na autoria? 

( SIM ( ) NÃO 

C2. Critério - Suporte a comunicação: refere-se a capacidade do 

sistema dar suporte a alguma forma de comunicação via rede de 

computadores, como, por exemplo, correio eletrônico. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema provê a comunicação via rede? 

( SIM ( ) NÃO 

S4. Subfator - Amenidade de uso: refere-se a característica de um sistema 

de hipermídia possuir recursos que possibilitem satisfação e confiança ao 

usuário durante a autoria de um hiperdocumento. É avaliado através dos 

critérios: facilidade de aprendizado, facilidade de edição, visualização das 

informações, informação sobre os nós, facilidade de localização, 

facilidade de lembrança, clareza dos comandos, clareza dos icones e 

convenções, estabilidade, tutoria1 para autoria, customização, 

documentação, disponibilidade de funções de editoração, detector de 

referência cega e uso de sinônimos. 



C1. Critério - Facilidade de aprendizado: refere-se a facilidade de 

aprender a usar o sistema para fins de autoria. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- É fácil aprender a usar o sistema para fins de autoria? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  1 . . . . I  

O 0.25 0.50 0.75 1 

C2. Critério - Facilidade de edição: o sistema deve permitir que o 

conteúdo de uma informação seja facilmente editado e modificado 

dentro de um contexto ou nó. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

-As informações dos contextos e nós do hiperdocumento são 

fáceis de editar e modificar? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  1 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C3. Critério - Visualização das informações: o sistema deve possuir 

mecanismos que apresentem os mapas globais, locais, de contexto, de 

trilha; marcadores e índices. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema apresenta: 

- mapas globais ( )S IM ( ) NÃO 

- mapas locais ( )S IM ( ) NÃO 

- mapas de contexto ( ) SIM ( ) NÃO 

- mapas de trilhas ( ) SIM ( ) NÃO 

- índices 0 SIM ( ) NÃO 



C4. Critério - Informações sobre os nós: o sistema deve armazenar 

informações sobre os nós. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema armazena informações sobre os nós? 

( SIM ( ) NÃO 

C5. Critério - Facilidade de localização: o sistema não permite nós 

cegos ou nós que conduzam a ligações erradas. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

O sistema detecta nós cegos? 

0 SIM ( ) NAO 
- O sistema detecta ligações incorretas? 

( ) SIM ( ) NÃO 

C6. Critério - Facilidade de lembrança i: facilidad e que o sistema 

oferece ao usuário de forma a mantê-lo sempre orientado, durante o 

processo de autoria, quanto a estrutura do hiperdocumento 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- O sistema permite que o autor lembre ou seja lembrado 

facilmente sobre a estrutura básica da informação? 

I . .  . . I . .  . . I . .  . . I . .  . . ( 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C7. Critério - Clareza dos comandos: característica dos comandos 

serem auto-explicativos. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- Os comandos são auto-explicativos? 

I . . . .  I . . . .  / . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 



CS. Critério - Clareza dos ícones e convenções: utilização de ícones 

e convenções de forma que estes correspondam as instruções. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O uso de ícones e convenções facilita o entendimento dos 

comandos? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C9. Critério - Estabilidade: o sistema deve ser confortável e 

permanecer compreensível e familiar ao usuário durante todo o 

processo de autoria. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O programa é confortável, compreensível e familiar durante todo 

o processo de autoria? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

CIO. Critério - Tutorial para autoria: o sistema fornece um tutorial 

que mostre, sem complicações, como é o processo de autoria do 

hiperdocumento. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- O sistema fornece um tutorial para o processo de autoria? 

( SIM ( ) NÃO 

C11. Critério - Customização: possibilidade do autor fazer escolhas 

conforme as suas necessidades, como: liberdade de escolha da posição 

das janelas na tela, possibilidade de criar novos ícones, possibilidade de 

definir tipos e tamanhos de letras. 



Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema permite: 

- escolha da posição das janelas na tela 

OSm ( ) NÃO 

- criação de novos ícones 

( ) SIM ( ) NÃO 

-definição de tipos e tamanhos de letras 

( SIM ( ) NÃO 

C12. Critério - Documentação: o sistema possui manual de ajuda e 

detalhamento de funções. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

-'O sistema possui documentação? 

OSm ( ) NÃO 

C13. Critério - Disponibilidade de funções de editoração: o sistema 

possui as principais funções de editoração: copiar, mover, inserir, 

apagar, colar, recortar, etc. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistemi possui as funções de editoração disponíveis? 

OSm ( ) NÃO 

C14. Critério - Detector de referência cega: o sistema deve fornecer 

a lista de referências cegas ou seja as ligações cujos nós destinos não 

foram efetivamente criados. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema fornece a lista de referências cegas? 

OSm ( ) NÃO 



C15. Critério - Uso de sinônimos: o sistema permite ao autor definir 

sinônimos para nós, ligações e termos de referência. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema permite o autor definir sinônimos para os nós, ligações 

e termos de referência? 

OSm ( ) NÃO 

Independência de Configurabilidade 

FIGURA 8 - Fator Portatilidade, Sub-fatores e Critérios de Avaliação. 

F3. Fator - Portatilidade: é a característica de um sistema de hipermídia poder ser 

operado de maneira fácil e adequada em configurações de equipamentos diferentes 

da original. É atingido através dos subfatores: independência de ambiente e 

configurabilidade. 

SI. Subfator - Indeppndência de ambiente: refere-se a característica do 

sistema nãoconter restrição, quanto a aspectos de sofiware e de hardware. E 

avaliado através dos critérios: independência de hardware e 

independência de software 



C1. Critério - Independência de hardware: possibilidade de 

instalação do sistema segundo a plataforma que dispõe o usuário. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema independe de: 

- placa gráfica 

- tipo de monitor 

- memória disponível 

- winchester 

- disponibilidade de mouse 

- placa de som 

C2. Critério - Independência de software: possibilidade da execução 

do sistema em diferentes ambientes de software. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- Existe versão para : 

- DOS ( .SIM ( ) NÃO 

- DOS~Windows ( ) SIM ( ) NÃO 

- UNIX O SIM ( ) NÃO 

- Macintosh ( )S IM ( ) NÃO 

S2. Subfator - Configurabilidade: refere-se a característica que um sistema 

deve ter, de forma a facilitar a alteração de suas características dentro de um 

mesmo ambiente. É avaliado através do critério: adaptação ao ambiente. 

C1. Critério - Adaptação ao ambiente: característica do sistema 

poder ser configurado para a plataforma do usuário. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema pode ser configurado para a plataforma do usuário? 

( SIM ( ) NÃO 



Suporte QReutilizaç ão 1x1 
Modularidade 

FIGURA 9 - Fator Suporte à Reutilização, Sub-fatores e Critérios de Avaliação 

F4. Fator - Suporte à Reutilização: é a característica do sistema permitir a 

criação de estruturas de nós candidatos a reutilização parcial ou total em outras 

aplicações e possuir uma base de dados para armazenamento destes componentes. 

É atingido através dos subfatores: modularidade e suporte de base de 

componentes. 

SI. Subfator - Modularidade: característica do sistema de autoria permitir 

a criação de estruturas de nós que possam ser considerados para reutilização 

de forma independente de outros nós. É avaliado através do critério; 

composição modular. 

C1. Critério - Composição modular: a forma de composição dos 

nós e suas ligações permitem a reutilização dos mesmos e seu 

consequente armazenamento numa base de componentes. 



Processo de avaliação - certifica-se que: 

- Um nó pode ser facilmente reutilizado de forma independente de 

outros nós? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  / 

O 0.25 0.50 0.75 1 

S2. Subfator - Suporte de Base de Componentes: característica do sistema 

de autoria possuir uma base de componentes candidatos a reutilização. É 

avaliado através dos critérios: adaptabilidade e localização. 

C1. Critério - Adaptabilidade: é a facilidade oferecida pelo sistema 

para .modificar o conteúdo de um nó, adequando-o as novas 

necessidades do usuário autor. 

.< yProcesso de avaliacão - certifica-se que: 

C2. Critério - Localização: facilidade de s 

- Um nó pode ser modificado com facilidade? 

;e localiza .r na base de 

componentes nós candidatos a reutilização para uma determinada 

necessidade. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

-,Um nó é facilmente localizado na base de componentes? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 
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FIGURA 10 - Fator Eficiência, Sub-fatores e Critérios de Avaliação. 

F5. Fator - Eficiência: é a característica de um sistema realizar suas funções sem 

desperdício de recursos. É avaliado através dos subfatores: ejiciência de troca 

autorAeitor, eficiência de armazenamento, eficiência na integração com outros 

software e facilidades oferecidas. 

SI. Subfator - Eficiência de troca autorlleitor: refere-se a característica de 

um sistema executar suas funções dentro do menor tempo possível. É 

avaliado através do critério: tempo de troca de modos. 

C1. Critério - Tempo de troca de modos: condição em que é 

adequado o tempo gasto na troca do modo de autoria para leitura com 

finalidade de visualizar o trabalho realizado e vice-versa. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- O tempo gasto na troca de modos autoridleitura e vice versa é 

adequado? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 



S2. Subfator - Eficiência de armazenamento: refere-se a característica de 

um sistema utilizar, adequadamente, a memória disponível. É avaliado 

através dos critérios: otimização do armazenamento e compressão de 

dados. 

C1. Critério - Otimização do armazenamento: bom manejo da 

memória principal e secundária, através da otimização do 

armazenament o. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema utiliza características de otimização de 

armazenamento? 

1 . . . . / . . . . I  . . . .  1 . . . .  1 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C2. Critério - Compressão de dados: previsão de compressão dos 

dados e algorítmos de forma a reduzir o tamanho da base de dados. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema executa a compressão dos algorítmos e dados? 

S3. Subfator - Eficiência na integração com outros 

softwares: possibilidade de integração do sistema com outras facilidades do 

ambiente computacional, que facilitem o desenvolvimento e apresentação das 

informações. É avaliado através dos critérios: capacidade de importação de 

textos, capacidade de importação de modelos de fonte, capacidade de uso 

de editores de texto externos, capacidade de uso de editores gráficos 

externos, capacidade de uso de editores de som externos. 



C1. Critério - Capacidade de importação de textos: capacidade de 

importar textos de editores externos. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- O sistema permite importação de textos de editores externos? 

O S m  ( ) NÃO 

C2. Critério - Capacidade de importação de modelos de fonte: 

capacidade de importar textos externos com seus modelos de fonte. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema mantem as fontes dos textos importados? 

O S m  ( ) NÃO 

C3. Critério - Capacidade de uso de editores de texto externos: o 

sistema permite o acesso a outros editores de textos de forma a tomar 

a edição rápida e fácil. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema permite editar textos usando programas externos? 

0 SIM ( ) NÃO 

C4. Critério - Capacidade de uso de editores gráficos externos: o 

sistema permite o acesso a outros editores gráficos de forma a tomar a 

edição rápida e fácil. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema permite editar gráficos usando programas externos? 

( SIM ( ) NÃO 

C5. Critério - Capacidade de uso de editores de som externos: o 

sistema permite o acesso a outros editores de som de forma a tornar a 

edição rápida e fácil. 



Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema permite editar som usando programas externos? 

O SIM ( ) NÃO 

S4. Subfator - Facilidades oferecidas: refere-se a característica do sistema 

possuir outras facilidades para a autoria de um hiperdocumento. É avaliado 

através dos critérios: diversidade de informações representáveis, suporte a 

visões e acesso a CD-ROM e outros dispositivos de armazenamento. 

C1. Critério. Diversidade de informações representáveis: variedade 

de tipos de informação que podem ser representadas simultaneamente 

ou não em um nó, como: imagem, texto, gráfico, som, animação, vídeo 

e código executável. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema representa informações do tipo: 

- imagem capturada ( ) SIM ( ) NÃO 

- gráfico ( )S IM ( ) NÃO 

- figura ( )S IM ( ) NÃO 

- som ( )S IM ( ) NÃO 

- texto ( )  SIM ( ) NÃO 

- animação O S M  ( ) NÃO 

- vídeo ( )S IM ( ) NÃO 

- nó executável O S I M  ( ) NÃO 

C2. Critério - Suporte a visões: condição para que o sistema de 

hipermídia permita a definição de visões pelo autor. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema registra as diversas visões do hiperdocumento? 

(1  SIM ( ) NÃO 
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C3. Critério - Acesso a CD-ROM e outros dispositivos de 

armazenamento: o sistema deve ser capaz de acessar os diversos 

dispositivos de armazenamento das informações. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- O sistema acessa todos os dispositivos de armazenamento de 

informações disponíveis? 

0 SIM ( ) NÃO 

Lucratividade antagensofere cida 
pelo Vendedor I u 

Adequa+do Sistema I Direitoaüpgrade I 
Preco Treinamento 1 

Taxa de Retorno 1 

FIGURA 11 - Fator Rentabilidade, Su b-fatores e Critérios de Avaliação. 

F6. Fator - Rentabilidade: é a característica do sistema de autoria possuir relação 

custo/beneficio adequada. É avaliado através do subfator: lucratividade e 

vantagens oferecidas pelo vendedor. 

SI. Subfator - Lucratividade: refere-se a característica do sistema em 

relação ao retorno financeiro, as vantagens e aos benefícios advindos de seu 

uso na escola. É avaliado através dos critérios: adequação do sistema, 

preço, distribuição do browser e taxa de retorno. 



C1. Critério - Adequaçáo do sistema: refere-se a adequação 

do sistema as características dos hiperdocumentos previstas no 

ambiente desenvolvedor. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema atende as necessidades previstas no desenvolvimento 

de hiperdocumentos? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C2. Critério - Preço: o sistema possui preço adequado e compatível 

com as suas características e recursos oferecidos. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O preço do programa é adequado? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C3. Critério - Distribuição do browser: possibilidade de inclusão do 

editor de navegação junto com a base de dados. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema permite incluir o browser junto com a base de dados 

do usuário? 

( SIM ( ) NÃO 



C4. Critério - Taxa de retorno: situação em que se prevê que a taxa 

de retorno da utilização do sistema é superior ao investimento feito em 

sua aquisição. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- A taxa de retorno da utilização do sistema é compatível com o 

investimento feito em sua aquisição? 

I . .  . . I . .  . . I . .  . . I . .  . . I  

O 0.25 0.50 0.75 1 

S2. Subfator - Vantagens oferecidas pelo vendedor: correspondem aos 

benefícios que o vendedor oferece, que podem ser considerados como 

vantagens no custo do sistema. É avaliado através dos critérios: direito a 

upgrade, programa de treinamento e suporte 

C1. Critério - Direito a upgrade: Possibilidade e direito a fùturas 

melhorias do sistema. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema garante o direito a upgrade? 

( SIM ( ) NÃO 

C2. Critério - Programa de treinamento: Possibilidade de 

oferecimento de treinamento a custo compatível. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O vendedor oferece treinamento a custo razoável? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 



C3. Critério - Suporte: Possibilidade do vendedor oferecer suporte 

técnico ao sistema. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

-. O vendedor oferece suporte técnico? 

O S M  ( ) NAO 

Para a seleção de um sistema de autoria devemos considerar, além dos critérios 

especificados acima, outros itens no vendedor: 

Experiência de uso do sistema: característica do sistema ser utilizado em várias 

escolas cujos objetivos educacionais são compatíveis. 

Consultoria: característica do vendedor cumprir, habitualmente, seus 

compromissos de consultoria. 

Manutenção: característica do vendedor dar manutenção ao software. 

Cursos de Treinamento: característica do vendedor oferecer cursos gratuitos. 

Suporte Técnico: característica do vendedor oferecer suporte técnico. 

Upgrade: característica do vendedor ser inovador e fornecer melhorias 

constantes dos seus produtos já no mercado. 

O quadro 2 ,abaixo, relaciona o objetivo utilizabilidade, fatores e sub-fatores 

relacionados a ele. O quadro 3 descreve os subfatores e critérios de avaliação. 



Manutenibilidade Alterabilidade permite modificações no 
hiperdocumento 

Evolutibilidade facilita evoluções do 
hi~erdocumento 

Operacionalidade I Disponibilidade de Recursos 

.I Oportunidade 
I 

I Estrutura Trabalho 
Cooperativo 
Amenidade de Uso 

Portatilidade Independência de Ambiente 

Configurabilidade 

possui recursos para facilitar 
edição de informações 

possui mecanismos para 
resultados em tempo hábil 

provê recursos para o trabalho 
cooperativo 

possui recursos que trazem 
satisfação e confiança ao autor 

não possui restrições de 
hardware e software 

facilita adaptação num mesmo - 
ambiente 

Suporte à Modularidade permite criação de nós com 
Reutilizacão possibilidades para reutilização 

Suporte de Base de 
Com~onentes 

= possui base de componentes 
candidatos á reutilização 

Eficiência I Eficiência de Troca I executa a troca de modos com 
AutorILeitor eficiência 
Eficiência de Armazenamento utiliza adequadamente a 

memória disponível 
Eficiência de Integração com = integra-se com outras 
Outros Software facilidades do ambiente 

computacional 
Facilidades Oferecidas possui outras facilidades para 

a autoria 
Rentabilidade Lucratividade oferece retorno financeiro e 

benefícios de seu uso na escola. 
Vantagens Oferecidas pelo = são os benefícios que o 
Vendedor vendedor oferece 

QUADRO 2 - Objetivo Utilizabilidade, Fatores e Sub-fatores. 



Alterabilidade Alterabilidade Corretiva mostra lista de ligações ou mapa 
local do nó corrente 

Coerência das Ligações mantem coerentes as referências 

Propagação de Modificações ' atualiza automáticamente 
modificações do nó 

Evolutibilidade Suporte a Versões registra as diversas versões do 
hiperdocumento 

Disponibilidade de Ferramenta de Edição de permite o acesso imediato ao 

~ e l u r s o s  Texto editor de texto 
Ferramenta de Edição Gráfica permite o acesso imediato ao 

editor p~áfíco 
I Ferramenta de Edicão de Som I permite o acesso imediato ao 

editor de som 
Pro-ieto de Telas possui comandos para - 

formatação de tela 
Oportunidade Eficiência de Autoria permite a construção rápida de 

um hiperdocumento 
Liberdade  ara Autoria permite a criação sem ter que 

estruturar informações muito cedo 
Seleção de Auxílio possui informações explicativas 

sobre autoria 
Estrutura Trabalho Apoio Trabalho Cooperativo ' prevê o trabalho cooperativo na 

Coo~erativo autoria 
Suporte a Comunicação provê a comunicação via rede 

Amenidade de Uso Facilidade de Aprendizado é fácil editar e modificar as 
informacões dos nós 

Facilidade de Edição permite a edição e modificação 
de contextos e nós com facilidade 

Visualização das Informações ' possui mapas globais, locais, de 
contexto, trilhas e índices 

Informações Sobre os Nós armazena informações sobre os 
nós 

Facilidade de Localização detecta nós cegos e ligações 

Facilidade de Lembrança 

Clareza dos Comandos 
Clareza dos Icones e 
Convenções 
Estabilidade 

Tutoria] para Autoria 
Customização 

incorretas 
é fácil lembrar a estmtura da 

informação 
utiliza comandos claros 
utiliza ícones e convenções que 

facilitam o entendimento 

é confortável, compreensível e 
familiar durante a autoria 

fornece um tutoria1 para autoria 
permite escolhas conforme 

necessidades I Documentação I possui manual de ajuda e 
detalhamento de funcões 



Independência de 

Configurabilidade 

Modularidade k 
Suporte de Base de 

Eficiência de Troca 
AutorILeitor 
Eficiência de I 
Armazenamento + 
Integração com 
Outros Software 

Facilidades 
Oferecidas 

Lucratividade 

Disponibilidade Funções de 
Editoracão 

possui as funções de editoração: 
copiar, mover, inserir, etc 

Detectar de Referência Cega ' fornece a lista de referências 
cegas 

Uso de Sinônimos 

Independência de Hardware 

Independência de Software 

Adaptação ao Ambiente 

permite definição de sinônimos 
para nós, ligações etc 
' instala o sistema conforme 
plataforma do usuário 

executa o sistema em diferentes 
ambientes 

utiliza facilidades do ambiente 
sem comprometer sua 

Composição Modular 
independência 

permite reutilização de nós e 

Adaptabilidade 

Localização 

ligações e armazenamento em 
base de componentes 

permite modificar conteúdo do 
nó para novas necessidades 

é fácil localizar nós candidadtos 
na base de comwnentes 

Tempo de Troca de Modos i troca de modos autorianeitora 
em tempo adequado 

Otimização de 
Armazenamento 
Compressão de Dados 

Capacidade de Importação de 
Textos 

utiliza adequadamente a 
memória principal e secundária 

executa a compressão de 
algorítmos e dados 
' importa texto de editores 
externos 

Capacidade de Importação de 
Modelos de Fonte 
Capacidade de Uso de Editores 
de Texto Externos 
Capacidade de Uso de Editores 
Gráficos Externos 
Capacidade de Uso de Editores 
de Som Externos 

Suporte a Visões registra as diversas visões do 

Dispositivos de armazenamento disponíveis 
Armazenamento 

' mantem as fontes dos textos 
importados 

permite o acesso a outros 
editores de textos 

' permite o acesso a outros 
editores gráficos 

' permite o acesso a outros 
editores de som 

Diversidade de Informações 
Representáveis 

representa informações do tipo 
imagem, texto, gráfico, som, 
animação, vídeo e código 
executável 

Adequação do Sistema 

Preço 

atende as necessidades de 
desenvolvimento de 
hiperdocumentos 

possui preço compatível 

Distribuição do Browser 

Taxa de Retorno 

permite incluir o browser junto 
com a base de dados do usuário 

fornece taxa de retorno superior 
ao investimento 



QUADRO 3 - Objetivo Utilizabilidade, Sub-fatores e Critérios de Avaliação. 

Vantagens 
Oferecidas pelo 
Vendedor 

5.3.2 Avaliação de Hiperdocumentos 

Ao se considerar a avaliação de hiperdocumentos devem ser consideradas duas 

Direito a Upgrade 

Programa de Treinamento 

Suporte 

situações: 

garante o direito a futuras 
melhorias do sistema 

oferece treinamento a custo 
compatível 

oferece suporte técnico ao 
sistema 

bD hiperdocumento foi desenvolvido sob encomenda. 

Q) hiperdocumento foi adquirido pronto por estar disponível comercialmente. 

Estas duas situações trazem especificidades na avaliação e, portanto, serão 

consideradas separadamente. 

5.3.2.1 Avaliação Hiperdocumentos Desenvolvidos sob Encomenda a 

Neste caso o hiperdocumento sob avaliação foi desenvolvido a partir de um conjunto de 

requisitos estabelecidos pelo usuário final e que o desenvolvedor deve cumprir. Tem-se, 

neste caso também, acesso ao hiperdocumento para fins de manutenção. 

Assim sendo, o hiperdocumento deve ser avaliado considerando-se sua 

confiabilidade conceitual, confiabilidade da representação e utilizabilidade nas 

perspectivas do: 

úD usuário selecionador/avaliador; 

8 usuário leitor; 

d usuário co-autor. 



5.3.2.1.1 Perspectiva do Usuário Selecionador/Avaliador a 

01. Objetivo - Confiabilidade conceitual: um hiperdocumento atinge este objetivo, 

quando foi implementado, satisfatoriamente, segundo como foi especificado e projetado. 

Portanto, é fùndamental que esse objetivo seja plenamente atingido, para que o 

hiperdocumento satisfaça as necessidades e aos requisitos, que motivaram o seu 

desenvolvimento. É atingido através dos fatores: fzdedignidade e integridade. 

I I Fidedignidade 11 

Completude Necessidade 

Completude Informaçciesl Necessidade In.tÒrma+es] 

FIGURA 12 - Fator Fidedignidade, Sub-fatores e Critérios de Avaliação. 

F1. Fator - Fidedignidade: é a característica de um hiperdocumento corresponder 

ao que foi especificado e projetado. É atingido pelos subfatores: completude 

e necessidade. 

SI. Subfatdr - Completude: é a característica de um hiperdocumento ter 

implementados todos os nós e ligações especificadas. É avaliado através do 

critério: completude com relação às informações requeridas pelo usuário. 

C1. Critério - Completude com relação às informações requeridas 

pelo usuário: condição em que todos os nós e ligações pretendidas 

estão implementados no hiperdocumento. 



Processo de avaliação - certifica-se que: 

- Todos os nós presentes na especificação e projeto estão 

implementados? 

( )S IM ( ) NÃO 

- Todas as ligações presentes na especificação e projeto estão 

implementadas? 

( )S IM ( ) NÃO 

S2. Subfator - Necessidade: é a característica de um hiperdocumento ter 

implementadas apenas as informações que foram especificadas pelo usuário. 

É avaliado através do critério: necessidade das informações 

implementadas. 

C1. Critério - Necessidade da informações 

implementadas: situação na qual apenas as informações 

imprescindíveis ao alcance dos objetivos do hiperdocumento 

estejam implementadas. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- As informações imprescindíveis ao alcance dos objetivos do 

projeto estão implementadas? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  1 . . . . I  

O 0.25 0.50 0.75 1 



Robustez a Segurança a 
Resistência h i e s  Hostis I Privacidade I 

FIGURA 13 - Fator Integridade, Sub-fatores e Critérios de Avaliação. 

F2. Fator - Integridade: é a característica de um hiperdocumento enfrentar 

situações hostis, tanto no conteúdo dos nós quanto nas ligações entre eles. É 

atingido através dos subfatores: robustez e segurança 

SI. Subfator - Robustez: o hiperdocumento é capaz de resistir a situações 

hostis realizando adequadamente o tratamento de erro sem interromper a 

navegação. É avaliado através do critério: resistência a ações inadequadas. 

C1. Critério - Resistência a ações inadequadas: característica do 

hiperdocumento resistir a situações hostis, como tentativa de alteração 

de conteúdos de nós ou modificação de ligações não autorizadas. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- O hiperdocumento resiste a ações inadequadas em relação aos 

nós e ligações? 

S2. Subfator - Segurança: característica de um hiperdocumento possuir 

mecanismos para evitar danos a versões ou visões individuais. É avaliado 

através do critério: privacidade. 



C1. Critério - Privacidade: existência de mecanismos de proteção e 

de controle das versões e visões do hiperdocumento idealizadas por um 

determinado usuário. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- Há mecanismos de proteção e de controle das visões e versões 

do hiperdocumento definidas por um determinado usuário? 

( ) SIM ( ) NÃO 

O quadro 4 ,abaixo, relaciona o objetivo confiabilidade conceitual, fatores e 

sub-fatores relacionados a ele. O quadro 5 descreve os subfatores e critérios de avaliação 

QUADRO 4 - Objetivo Confiabilidade Conceitual, Fatores e Sub-fatores. 

Fidedignidade 

Integridade 

QUADRO 5 - Objetivo Confiabilidade Conceitual, Sub-fatores e Critérios de Avaliaçáo. 

Completude 

Necessidade 

Robustez 
Segurança 

Completude 

Necessidade 

Robustez 

Segurança . 

implementou todos os nós e 
ligações especificadas . implementou as informações 
especificadas pelo usuário 

resiste a situações hostis 
evita danos a versões ou visões 

Completude das Informações 
Requeridas pelo Usuário 
Necessidade das Informações 
Im plemen tadas 
Resistência a Ações 
Inadequadas 
Privacidade 

estão implemetados todos os nós 
e ligações pretendidas 

estão implementadas todas as 
informações imprescindíveis 

i resiste a situações hostis 

i protege e controla versões e 
visões dos usuários 



5.3.2.1.2 Perspectiva do Usuário Co-autor 

Os hiperdocumentos são, também, utilizados para fins de manutenção. Neste contexto 

seus usuários buscam nos hiperdocumentos características diferentes das desejadas pelo 

usuário leitor e por isso são identificados como usuários co-autores. 

01. Objetivo - Confiabilidade da representação: refere-se as características de 

representação dos nós e ligações do hiperdocumento, que afetam sua manipulação pelos 

usuários. É atingido através dos fatores: manipulabilidade e legibilidade. 

Manipulabilidade a 
Disponibilidade Rastreabilidade 

Organiza& Doc. Nós 3 

FIGURA 14 - Fator Manipulabilidade, Sub-fatores e Critérios de Avaliação. 

F1. Fator - Manipulabilidade: é a característica de um hiperdocumento poder 

ser facilmente manipulado por usuários co-autores. É atingido pelos subfatores: 

disponibilidade e rastreabilidade. 

SI. Subfat.or - Disponibilidade: característica de um hiperdocumento e de 

sua documentação estarem atualizados e prontos para uso, quando 

necessário. É avaliado através dos critérios: acessibilidade aos nós, 

existência da documentação, qualidade da documentação e organização 

da documentação dos nós. 



C1. Critério - Acessibilidade aos nós: os conteúdos dos nós e as suas 

respectivas documentações devem estar disponíveis e serem, 

facilmente, acessados para manutenções. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- Os conteúdos dos nós são acessados com facilidade? 

O S M  ( ) NÃO 

- A documentação sobre os nós está disponível? 

( )SIM ( ) NÃO 

C2. Critério - Existência da documentação: a documentação 

do hiperdocumento deve estar disponível. 

Processo de avaliacão: certifica-se que: 

- O hiperdocumento possui documentação disponível? 

( )  SIM ( ) NÃO 

C3. Critério - Qualidade da documentação: a documentação 

do hiperdocumento deve ter bom padrão de qualidade. 

Processo de avaliação: certifica-se que: 

- A documentação é de boa qualidade para o leitor? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C4. Critério - Organização da documentação dos nós: 

documentação individual de cada nó do hiperdocumento, com 

detalhamento das informações do seu conteúdo 

Processo de avaliação - certifica-se que: 



- existe uma forma sistemática de documentação dos nós e das 

informações constantes dos mesmos? 

( ) S I M  ( ) NÃO 

S2. Subfator - Rastreabilidade: característica de um hiperdocumento e sua 

documentação permitirem a busca sistemática de informações em seus nós e 

ligações. É avaliado através dos critérios: localização e organização 

da documentação. 

C1.Critério - Localização: verificação da existência de mapas 

de ligações, índices ou outros mecanismos que documentem o inter 

relacionamento entre os nós. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

-'Existem mapas, índices ou outros mecanismos, que facilitam a 

localização dos relacionamentos entre os nós do hiperdocumento? 

( ) S I M  ( ) NÃO 

C2. Critério - Organização da documentação: organização 

sistemática da documentação dos conteúdos dos nós, o que facilita a 

manipulação dos mesmos. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- E possível localizar a correspondente documentação quando se 

considera uma parte do hiperdocumento? 



Le gibilidade D 
Clareza ?l 

Entendimento ~strutural 

FIGURA 15 - Fator Legibilidade, Sub-fator e Critérios de Avaliação. 

F2. Fator - Legibilidade: o hiperdocumento deve ser escrito de tal forma, que 

permita o seu entendimento, de maneira fácil, por quem não participou de seu 

desenvolvimento. É atingido pelo subfator: clareza. 

SI. Subfator - Clareza: é a característica da estrutura de um 

hiperdocumento ser compreendida por diferentes usuários com relativa 

facilidade. É avaliado através dos critérios: facilidade de leitura do 

hiperdocumento e facilidade de entendimento da estrutura do 

hiperdocumento. 

C1. Facilidade de leitura do hiperdocurnento: os nós devem enfocar 

apenas um tópico e serem modulares de modo a facilitar a visualização 

da estrutura do hiperdocurnento. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- os nós enfocam apenas um tópico? 

( SIM ( ) NÃO 

- os nós são modulares? 

( SIM ( ) NÃO 



C2. Facilidade de entendimento da estrutura do hiperdocumento: 

a estrutura do hiperdocumento deve ser clara para o co-autor 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- A estrutura do hiperdocumento é de fácil compreensão? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

O quadro 6 ,abaixo, relaciona o objetivo confiabilidade da representação, 

fatores e sub-fatores relacionados a ele. O quadro 7 descreve os subfatores e critérios de 

avaliação. 

Manipulabilidade 

Legibilidade 

I Qualidade da 
Documentacão 

Disponibilidade 

Rastreabilidade 

Disponibilidade 

possui documentação de boa 
qualidade I 

possui o hiperdocumento e sua 
documentação disponível e 
atualizada 

permite a busca sistemática de 
informações 

QUADRO 6 - Objetivo Confiabilidade da Representação, Fatores e Sub-fatores. 

Clareza possui estrutura de fácil 
compreensão 

Acessibilidade aos Nós 

Existência da 
Documentacão 

acessa os nós e suas 
documentações com facilidade 

possui documentação 
disponível 



Rastreabilidade 

QUADRO 7 - Objetivo Utilizabilidade, Sub-fatores e Critérios de Avaliação. 

Organização da 
Documentação dos Nós 
Localização 

Organização da 
Documentacão 

possui nós modulares para 
facilitar estrutura 

~ 5 -  

Facilidade de 
Entendimento da 
Estrutura 

02. Objetivo - Utilizabilidade: deve ser avaliado considerando-se todas as possíveis 

formas de utilização do hiperdocumento pelo usuário co-autor: uso durante a fase de 

leitura e navegação e nas manutenções e atualizações realizadas. É atingido através do 

possui documentação 
individual de cada nó 

existe mapas ou índices para 
documentar as ligações 

possui organização sistemática 
dos conteúdos dos nós 

Clareza 

possui estrutura de fácil 
compreensão 

fator: manutenibilidade. 

Facilidade de Leitura do 
Hiperdocumento 

Alterabilidade 

FIGURA 16 - Fator Manutenibilidade, Sub-fatores e Critérios de Avaliação. 

F1. Fator - Manutenibilidade: é a característica de um hiperdocumento permitir 

alterações, após ter sido desenvolvido e aceito como operacional. É atingido pelo 

su b fator: alterabilidade. 



SI. Subfator - Alterabilidade: refere-se a característica que um 

hiperdocumento deve ter de forma a facilitar a incorporação de modificações 

e atualizações. É avaliado através do critério: alterabilidade corretiva 

C1. Critério - Alterabilidade corretiva: o sistema deve apresentar 

uma lista de ligações do nó corrente ou mapa local para que os 

leitores saibam quais os outros nós que se referenciam e são 

referenciados ao que ele está navegando. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O programa mostra a lista de ligação ou mapa local do nó que 

está sendo lido? 

( ) SIM ( ) NÃO 

O quadro 8 ,abaixo, relaciona o objetivo utilizabilidade, fatores e sub-fatores 

relacionados a ele. O quadro 9 descreve os subfatores e critérios de avaliação 

QUADRO 8 - Objetivo Utilizabilidade, Fatores e Subfatores. 

Manutenibilidade 

QUADRO 9 - Objetivo Utilizabilidade, Sub-fatores e Critérios de Avaliação. 

Alterabilidade 

Alterabilidade 

facilita a incorporação de 
modificações e atualizações 

Alterabilidade Corretiva ' permite que sejam feitas 
correções no hiperdocumento 



5.3.2.1.3 Perspectiva do Usuário Leitor a 

0 1 .  Objetivo - Utilizabilidade: deve ser avaliado considerando-se todas as possíveis 

formas de utilização do hiperdocumento pelo usuário leitor durante a fase de leitura e 

navegação. É atingido através do fator: operacionalidade 

Operacionalidade u 

FIGURA 17 - Fator Operacionalidade, Sub-fatores e Critérios de Avaliação. 

F1. Fator - Operacionalidade: é a característica de um hiperdocumento ser 

oportuno e ameno ao uso, facilitando a comunicação com o usuário, durante todo 

o tempo da navegação. É atingido através dos subfatores: oportunidade e 

amenidade de uso. 



SI. Subfator - Oportunidade: característica de um hiperdocumento 

permitir a navegação com eficiência e em tempo hábil . É avaliado através 

dos critérios: clareza das informações, visualização das informações, 

suporte a janelas e rolamento, uso de ícones e previsão de realimentação. 

C1. Critério - Clareza das informações: os nós devem enfocar 

apenas um tópico para facilitar o entendimento e reconhecimento da 

informação. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- Cada nó enfoca apenas um tópico? 

C2. Critério - Visualização das informações: o sistema deve possuir 

mecanismos que apresentem os mapas globais, locais, de contexto, de 

trilha, marcadores e índices. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema apresenta: 

- mapas globais ( 1  SIM ( ) NÃO 

- mapas locais ( )S IM ( ) NÃO 

- mapas de contexto ( ) SIM ( ) NÃO 

- mapas de trilhas ( ) SIM ( ) NÃO 

- índices ( )S IM ( ) NÃO 

C3. Critério - Suporte a janelas e rolamento: uso de sistemas de 

múltiplas janelas e rolamento de telas e janelas para facilitar a leitura 

da tela pelos usuários. 



Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema possui suporte a: 

- múltiplas janelas ( ) S I M  ( ) NÃO 

- rolamento de telas e janelas ( ) SIM ( ) NÃO 

C4. Critério - Uso de ícones: o hiperdocumento deve possuir ícones 

para representar os comandos rotineiros nas telas. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema utiliza ícones para representar os comandos 

rotineiros? 

0 SIM ( ) NÃO 

C5. Critério - Previsão de realimentação: é a característica do 

hiperdocumento aceitar atualizações de seu conteúdo. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O hiperdocumento pode ter seu conteúdo atualizado? 

( ) NÃO 

S2. Subfator - Amenidade de uso: refere-se a característica de um 

hiperdocumento apresentar osresultados esperados na navegação, 

oferecendo sentimento de satisfação e de confiança ao leitor. É avaliado 

através dos critérios: facilidade de aprendizado, eficiência de utilização, 

facilidade de lembrança, facilidade de localização, seleção de auxílio, 

integração, clareza dos comandos, adequação do vocabulário ao nível do 

usuário, estabilidade, tutoria1 para leitura, existência de recursos 

motivacionais, controle da sequenciação do hiperdocumento pelo leitor, 

tempo & exposição de telas, diagramação de telas, uso de ilustrações, uso 

de animação e vídeo, uso de cor, uso de marcas especiais, uso de recursos 

sonoros, facilidade de leitura de textos na tela e tempo de troca de nós. 



C1. Critério - Facilidade de aprendizado: o sistema de navegação 

deve ser fácil de aprender e o usuário deve rapidamente entender os 

comandos básicos e as opções de navegação e usá-las para localizar 

uma informação desejada. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- Ao usar o hiperdocumento já na primeira vez, o leitor 

rapidamente entende as opções de navegação? 

I . . . .  I . . . .  1 . . . . I  . . . .  ( 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C2. Critério - Eficiência de utilização: usuários aprendem os 

comandos e conceitos que são mais relevantes para seu propósito sem 

ter que aprender ou navegar por informações não relevantes ou sobre 

os quais já sabem mais do que necessário. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- E  assegurado ao leitor a navegação apenas por nós relevantes 

para o seu conhecimento e interesse? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C3. Critério - Facilidade de lembrança: usuários não têm 

problemas em lembrar como usar e navegar em um hiperdocumento, 

após um período sem utilizá-lo. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- Os leitores podem lembrar qualquer conversão ou notação 

especial após certo tempo sem usar ounavegar no 

hiperdocumento? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 



C4. Critério - Facilidade de localização: facilidade para o leitor 

retornar a locação prévia caso ele tenha seguido erradamente uma 

ligação. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- O leitor pode facilmente retornar a locação caso ele tenha 

seguido uma ligação errada? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

CS. Critério - Seleção de auxilio: disponibilidade, em tempo hábil, 

de instruções para navegação e de visualização gráfica dos nós da 

rede e suas ligações e dos mapas das trilhas percorridas por ele, 

comumente chamado de histórico da navegação. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

-.O programa fornece instruções para navegação e mapas de nós, 

ligações e das trilhas, no instante que o leitor desejar? 

( SIM ( ) NÃO 

C6. Critério - Integração: possibilidade de integração com 

outras facilidades do ambiente computacional, que facilitem a 

apresentação das informações. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- O hiperdocumento tem interface com outras facilidades do 

ambiente computacional? 

( SIM ( ) NÃO 



C7. Critério - Clareza dos comandos: é a característica do 

hiperdocumento utilizar ícones, convenções ou comandos de forma 

que estes correspondam as instruções de navegação. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O  uso de ícones, convenções ou comandos esclarecem as 

instruções de navegação? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C8. Critério - Adequação do vocabiilário ao nível do usuário: é a 

característica do hiperdocumento possuir um vocabulário adequado a 

compreensão da leitor. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- O vocabuih-io utilizado está adequado ao usuário leitor? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C9. Critério - Estabilidade: o hiperdocumento deve ser confortável e 

permanecer compreensível e familiar ao leitor durante todo o processo 

de navegação. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O hiperdocumento é compreensível e familiar, durante todo o 

tempo de leitura? 

I . . . .  I . . . .  1 . . . . I  . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

CIO. Critério - Tutoria1 para leitura: o sistema possui um tutoria1 

para os leitores do hiperdocumento se familiarizem com as facilidades 

de navegação, utilização de mapas e índices entre outros. 



Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- O sistema possui um tutoria1 para facilitar ao leitor a utilização 

do hiperdocumento? 

( ) SIM ( ) NÃO 

C11. Critério - Existência de recursos motivacionais: o 

hiperdocumento deve possuir recursos para a motivação do aluno- 

usuário, isto é, elementos que despertem seu interesse como 

ilustrações, som, animação, gráficos etc. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O hiperdocumento possui elementos motivadores para estimular 

o leitor? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  1 . . . . I  

O 0.25 0.50 0.75 1 

C12. Critério -Controle da sequenciação do hiperdocumento pelo 

leitor: o hiperdocumento deve permitir ao leitor navegar livremente 

pelos nós e ligações. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

-O hiperdocumento permite ao leitor uma navegação livre pelos 

nós e ligações? 

I . . . .  1 . . . .  1 . . . .  1 . . . . I  

O 0.25 0.50 0.75 1 

C13. Critério - Tempo de exposição de telas: o leitor deve controlar 

a mudança de tela de forma que o tempo de exposição da mesma seja 

adequado a leitura e compreensão das informações que estão sendo 

apresentadas. 



Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O ritmo de apresentação das telas é controlado pelo leitor? 

( SIM ( ) NÃO 

C14. Critério - Diagramaçáo das telas: é a característica do 

hiperdocumento possuir telas com espaços bem diagramados, quanto a 

colocação de títulos, figuras, textos, comandos e outras informações. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- A diagramação das telas é adequada? 

I . . . .  I . . . .  1 . . . . I  . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C15. Critério - Uso de ilustrações: é a característica de um 

hiperdocumento possuir ilustrações adequadas ao seu conteúdo. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O  uso de ilustrações é adequado ao conteúdo do 

hiperdocumento? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . , ,  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C16. Critério - Uso de animação e vídeo: utilização de figuras 

animadas e filmes adequadas ao conteúdo do hiperdocumento. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- As animações e filmes favorecem a compreensão do conteúdo do 

hiperdocumento? 

1 . . . . I  . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 



C17. Critério - Uso de cor: utilização de cor no hiperdocumento a fim 

de obter melhor compreensão de seu conteúdo. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O uso das cores favorece a compreensão do conteúdo do 

hiperdocumento? 

I . . . .  1 . . . . I  . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C18. Critério - Uso de marcas especiais: utilização de marcas 

especiais como cores, molduras e outras para facilitar identificação dos 

nós e ligações. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O uso de marcas especiais favorece a identificação de nós e 

ligações? 

I . .  . . I . .  . . I . .  . . I . .  . . I  

O 0.25 0.50 0.75 1 

C19. Critério - Uso de recursos sonoros: utilização de recursos 

sonoros para melhor atingir os objetivos pedagógicos e ilustrar o 

conteúdo do hiperdocumento. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- Os recursos sonoros utilizados são adequados ao conteúdo do 

hiperdocumento? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C20. Critério - Facilidade de leitura de textos na tela: é 

a característica do hiperdocumento possuir telas claras, com textos 

distribuídos de forma adequada a leitura. 



Processo de avaliação - certifica-se que: 

- Os textos apresentados na tela são adequados para leitura? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C21. Critério - Tempo de troca de nós: condição em que é adequado 

o tempo gasto para cruzar uma ligação e acessar o nó destino. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O sistema executa a troca de nós com rapidez suficiente? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

O quadro 10, abaixo, relaciona o objetivo utilizabilidade, fatores e sub-fatores 

relacionados a ele. O quadro 11 descreve os subfatores e critérios de avaliação. 

I 1 navegação satisfatória I 

Operacionalidade 

QUADRO 10 - Objetivo Utilizabilidade, Fatores e Subfatores. 

Oportunidade 

Amenidade de Uso 

permite navegação eficiente e 
em tempo hábil 

oferece mecanismos para 

Oportunidade Clareza das Informações 
Visualização das 
Informações 

enfoca um tópico por nó 
apresenta mapas globais, 

locais, de contexto, de trilha, 
marcadores e índices 



Amenidade de Uso . 

Suporte a Janelas e 
Rolamento 
Uso de Icones 

Previsão de 
Realimentação 
Facilidade de 
Anrendizado 

usa múltiplas janelas e 
rolamento de telas e janelas 

usa ícones para representar 
comandos rotineiros 

aceita atualizações do conteúdo 

é fácil aprender a navegar no 
hiperdocumento 

Eficiência de Utilização é assegurado a navegação por 
nós relevantes 

I Facilidade de Lembranca I é fácil lembrar como usar e 
navegar em um hiperdocumento 

Facilidade de Localização é fácil retornar a locação prévia 

Seleção de Auxílio dispõe de instruções para 
navegação 

Integração integra-se com facilitade ao 
ambiente computacionai 

Clareza dos Comandos . usa ícones, convenções e 
comandos para esclarecer 
instruções 

Adequação do utiliza vocabulário adequado ao 
Vocabulário ao Usuário leifor 

Estabilidade é confortável e compreensível 
na navegação 

Tutoria1 para Leitura = fornece tutoriai para navegação 

Existência de Recursos possui recursos para motivação 
Motivacionais do aluno 
Controle da Sequenciacão . permite navegação livre pelos 

I do Programa pelo ~ e i t o r  1 nós e ligações 

I Tempo de Exposicão das I permite o controle de mudança - - I  elas I de tela pelo leitor 

Diagramação das Telas possui telas com espaços bem 
diagramados 

Uso de Ilustrações possui ilustrações adequadas ao 
seu conteúdo 

Uso de Animação e Video utiliza animação e vídeo 
adequados ao conteúdo 

Uso de Cor utiliza cor para melhor 
compreensão do conteúdo 

Uso de Marcas Especiais . utiliza marcas especiais para 
identificar nós e ligações 

Uso de Recursos Sonoros utiliza recursos sonoros para 
ilustrar conteúdo 

Facilidade de Leitura de possui textos distribuídos de 
Textos na Tela forma adequada a leitura 

Tempo de Troca de Nós executa a troca de nós com 

QUADRO 11 - Objetivo Utilizabilidade, Sub-fatores e Critérios de Avaliação. 



5.3.2.2 Avaliação de Hiperdocumentos Disponíveis Comercialmente 

Consideramos, agora o caso onde o hiperdocumento sob avaliação pode ser adquirido 

comercialmente. Nesta situação não se tem acesso ao hiperdocumento para uma 

avaliação antes de adquirí-10. Sofiware educacional, por não ter um custo elevado, é 

normalmente adquirido e só depois de sua compra é avaliada completamente a sua 

adequação a um determinado contexto. Desta forma atributos como custo não são 

considerados aqui. . 

A avaliação destes hiperdocumentos é feita pelo usuário selecionador/avaliador 

que considera aspectos relacionados ao conteúdo e aspectos relacionados a utilização do 

hiperdocumento. 

São avaliados critérios relacionados aos objetivos confiabilidade conceitual e 

utilizabilidade, na perspectiva do usuário selecionador/avaliador. Na perspectiva do 

usuário leitor, é avaliado o objetivo utilizabilidade, cujos fatores, subfatores e critérios 

já foram definidos. 

5.3.2.2.1 Perspectiva do Usuário Selecionador/Avaliador 

01. Objetivo - Confiabilidade Conceitual: para se considerar a utilização de um 

hiperdocumento com finalidades educacionais, devem ser avaliadas características 

relativas ao seu conteúdo. O objetivo confiabilidade conceitual refere-se a estas 

características. É atingido através do fator: adequabilidade. 



Adequabilidade 1-1 
Adequação ao 

+-I 
+ CuFnculo daEPcola I 
+ IndegrqBoRecureos 1 

-( Necessidade Conteúdo I 
-$ Adaptabilidade UauBM ] 

EiTosnaN~gaçiro i 

FIGURA 18 - Fator Adequabilidade, Sub-fatores e Critérios de Avaliação. 

F1. Adequabilidade: é a característica do hiperdocumento ser adequado ao 

ambiente educacional e se integrar com outros recursos utilizados, segundo a 

perspectiva do usuário final. É atingido através do subfator: adequação ao 

ambiente educacional. 

SI. Subfator - Adequação ao ambiente educacional: refere-se a 

característica do hiperdocumento ser adequado aos objetivos educacionais e 

ao conteúdo programático pretendido, segundo a perspectiva do usuário 

final, e sua integração com outros recursos utilizados. É avaliado através dos 

critérios: adequação aos objetivos educacionais, adequação ao cum'culo 

da escola, integração com outros recursos, correção do conteúdo, 

necessidade do conteúdo, adaptabilidade ao nível do usuário, ausência de 

erros na navegação do hiperdocumento e capacidade de armazenamento 

das interações. 



C1. Critério - Adequação aos objetivos educacionais: é a 

verificação da adequação do hiperdocumento aos objetivos 

educacionais da escola. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O hiperdocumento é adequado aos objetivos educacionais da 

escola? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C2. Critério - Adequação ao currículo da escola: é a verificação da 

adequação do hiperdocumento ao currículo regular da escola. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- O hiperdocumento integra-se as discilplinas curriculares da 

escola? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

C3. Critério - Integração com outros recursos: integração do 

hiperdocumento com outros recursos ou materiais educacionais 

utilizados pela escola. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- o hiperdocumento indica a possibilidade de integração com 

outros recursos educacionais? 

1 . . . . I  . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 



C4. Critério - Correção do conteúdo: o hiperdocumento não deve 

conter erros gramaticais e de ortografia e possuir conteúdo correto. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O hiperdocumento possui: 

- erros gramaticais ( ) SIM ( ) NÃO 

- erros de ortografia ( ) SIM ( ) NÃO 

- conteúdo correto ( ) SIM ( ) NÃO 

C5. Critério - Necessidade do conteúdo: o conteúdo do 

hiperdocumento é, em sua maior parte necessário para atingir os 

objetivos educacionais e o conteúdo programático planejado. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O conteúdo do hiperdocumento é necessário para os objetivos 

educacionais? 

( )SIM ( ) NÃO 

C6. Critério - Adaptabilidade ao nível do usuário: o 

hiperdocumento deve deixar o leitor livre para se mover entre as 

informações de acordo com as suas necessidades e interesse. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- A navegação é livre e sob controle do aluno, que seleciona os 

nós de acordo com o nível de dificuldade e interesse desejados? 

I . . . .  I . . . .  1 . . . . I  . . . .  1 

O 0.25 0.50 0.75 1 



C7. Critério - Ausência de erros na navegação do 

hiperdocumento: característica do hiperdocumento operar de forma 

correta, sem interrupção na navegação. 

Processo de avaliação - certifica-se que: 

- O hiperdocumento opera sem interrupção na navegação? 

I . . . .  I . . . .  I . . . .  I . . . .  I 

O 0.25 0.50 0.75 1 

CS. Critério - Capacidade de armazenamento das interações: 

capacidade de memória do equipamento e recurso de software que 

registra o que aconteceu nas interações dos alunos com o 

hiperdocumento, assinalando os nós visitados e as trilhas percorridas. 

Processo de avaliacão - certifica-se que: 

- Existe rotina para armazenamento dos percursos feitos pelos 

alunos? 

( ) SIM ( ) NÃO 

O quadro 12 ,abaixo, relaciona o objetivo confiabilidade conceitual, fatores e 

sub-fatores relacionados a ele. O quadro 13 descreve os subfatores e critérios de 

avaliação 



QUADRO 12 - Objetivo Confiabilidade Conceitual, Fatores e Sub-fatores. 

I Adequabilidade Adequação ao Ambiente 
Educacional 

Adequação ao Ambiente 
Educacional 

I Correção do Conteúdo I não possui erros gramaticais e 
de ortografia e o conteúdo é 

adequa-se ao ambiente 
educacional proposto pela escola I 

Integração com Outros 
Recursos 

Adequação aos Objetivos 
Educacionais 
Adequação ao Currículo 
da Escola 

integra-se com outros recursos 
educacionais 

i integra-se aos objetivos 
educacionais da escola 

integra-se ao currículo regular 
da escola 

Necessidade do Conteúdo 

I 1 Navegação I fuiç&s 

correto 
é necessário para atingir os 

objetivos educacionais e o 

Adaptabilidade ao Nível 
do Usuário 

Ausência de Erros na 

co&eúdo programático 
i permite a livre navegação de 
acordo com necessidades e 
interesse do leitor 

opera sem interrupção de suas 

QUADRO 13 - Objetivo Confiabilidade Conceitual, Sub-fatores e Critérios de 

Avaliação. 

Capacidade de 
Armazenamento das 
Interações 

assinala nós visitados e trilhas 
percomdas 



CONC 

Esta tese definiu critérios para avaliação da qualidade de sistemas de hipermídia, na 

perspectiva do usuário autor e, de hiperdocumentos, na perspectiva do usuário 

selecionador/avaliador, usuário co-autor e usuário leitor. Ressaltou também o paradigma 

do hipertextolhipermídia como uma tecnologia que traz novas perspectivas para a 

educação. 

A hipermídia apresenta alguns aspectos relevantes que podem significar um salto 

qualitativo na educação: capacidade para individualizar a aprendizagem, trabalho 

cooperativo na autoria e na navegação, desenvolvimento do espírito crítico, novas 

perspectivas para o trabalho do professor. Não se esgotou, no entanto, os recursos desta 

nova tecnologia. Muitos insistem em usá-la como "reembalagem" de velhos produtos 

educacionais e não exploram as possibilidades desta integração de multimeios. 

Para que se explore todas as dimensões e possibilidades educacionais da 

hipem'dia na educação, é necessário melhorar o suporte informático: equipamentos 

compatíveis, acesso a redes de comunicação e boa interface com o usuário. 

Devido as suas características, a hipermídia pode ser usada tanto no ambiente 

heurístico quanto algorítmico de aprendizagem: se por um lado, o alunolusuário pode 

navegar livremente pelo hiperdocumento, ao professor/autor é permitido especificar 

visões, explorando uma'intencionalidade nas ligações. 

O ambiente de aprendizagem centrado na hipermídia é uma tentativa de 

implementação de fragmentos de modelos de aprendizagem, onde podemos contemplar 



tanto o conteúdo quanto o desenvolvimento de habilidades, com reflexos profùndos na 

transformação da educação. 

Este paradigma fornece a professores e alunos a oportunidade de participar da 

formação de grandes redes de conhecimentos, interligar e acessar diversos tipos de 

informações. A maior vantagem da hipermídia é a integração de tecnologias, que aliada 

as características inerentes ao computador como a interatividade, apresentam um 

realismo inatingível, até então, pelos outros software educativos. 

Os sistemas de hipertextolhipermídia trarão ganhos reais e maiores para a 

educação a medida que maiores documentos forem interligados e manipulados. A junção 

de banco de dados multimídia e hipertexto abre para a educação possibilidades diversas, 

em áreas tão distintas quanto formos capazes de deixar a nossa imaginação navegar. 

A disseminação do uso do computador na escola tem entre outras barreiras a 

falta elou baixa qualidade do software educacional disponível. A dificuldade de 

adaptação do software importado a nossa realidade sócio-econômica, política, cultural e 

educacional exige o desenvolvimento de software nacional de qualidade. 

A qualidade dos produtos de software tem sido uma busca constante de 

pesquisadores, desenvolvedores e usuários. Segundo Pressman [PRES92] a engenharia 

de software irá mudar, porém independente de quão radical serão as mudanças, a 

qualidade nunca perderá sua importância e a análise, projeto e teste eficientes sempre 

terão lugar no processo de desenvolvimento. 

O desenvolvimento de um produto de software é um ciclo contínuo de 

planejamento e controle que requer padrões, normas, medidas e métricas. Considerando 

a diversidade dos produtos e processos percebemos que é dificil medir, como também é 

dificil a produção de medidas. 



Como consequência do desenvolvimento tecnológico, os fbturos sistemas de 

hipermídia integrarão grandes bases de conhecimento, sofrerão mudanças dinâmicas e 

possuirão sistemas distribuídos interligados em redes de comunicação [STUB93]. O 

desafio será a manipulação destas quantidades de informações. Com o avanço da 

tecnologia de hipermídia, prevemos que os critérios de avaliação de qualidade definidos 

nesta tese deverão ser ampliados a fim de contemplar as novas conquistas tecnológicas. 

Nossa contribuição reflete o estado da arte, neste momento. 
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ANEXO I 

Listas de Verificaçáo 

Anteriormente descrevemos os objetivos, fatores, sub-fatores e critérios na 

perspectiva do usuário autor; correspondente a ferramenta de autoria de 

hipertextolhipermídia, e, na perspectiva do usuário leitor, usuário 

selecionador/avaliador e usuário co-autor; correspondente ao hiperdocumento. 

Apresentamos, a seguir, listas de verificação para as abordagens propostas. Estas 

listas servirão de base para averiguar a adequação dos sistemas de hipertextolhipermídia 

e hiperdocumentos a serem adquiridos ou desenvolvidos, que possuam caráter 

educacional. Os atributos foram selecionados dos critérios descritos. 

LEGENDA 

O*:* Q *:* *:* Satisfaz completamente 
Q + + +3 Satisfaz 

e:e + *r. Satisfaz com restrições 
+ .:e Não satisfaz 

*:e Não se aplica 



LISTA DE VERIFICAÇÁO 

@I SISTEMA DE AUTORIA HIPERTEXTOII-IIPERM~DIA 

TITULO: ........................................................................................................................ 
NOME DO RESPONSAVEL: ....................................................................................... 

............................................................................................................................ DATA: 

PARTE I 

Assinale a melhor resposta, segundo sua opinião, considerando os critérios que 

devem ser necessários e em que grau eles estão situados. Caso não exista o critério, 

assinale não se aplica. 

Eficiência de Autoria 

Liberdade para Autoria 

Facilidade de Aprendizagem 

Facilidade de Edição 

Facilidade de Lembrança 

Clareza dos Comandos 

Clareza dos Ícones e Convenções 

Estabilidade 

Composição Modular 

Adaptabilidade 

Localização 

Tempo de Troca de Modos 

Otimização do Armazenamento 

Adequação do Sistema 

Preço 

Taxa de Retorno 

Programa de Treinamento 





Independe de placa gráfica 
Independe de monitor 
Independe de memória disponível 
Independe de winchester 
Independe de disponibilidade de mouse 

Existe versão para U N E  
Existe versão para Macintosh 

...................................... -,:,:,:,:,;:::: .:.:.:.:.:.:.:.,.~ :,:,:,: ........ ,...:.:.:.: .:.:.:;;:::::::::::::::::::"'"':"',i;:::::j.,::::::::::::::::;:.j::::::::::j:::::::::::::::::;::;;:::::j:::::::::::::::::::::;:.:.:.:.:::::::::::jj::.:.:.:.>xI.:.:::::::::::*.j:::::;:;:;::::j:::::::::::::::::::::::;~..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:<., ......................... . i i i i i i i i i i j i j i 3 X i i i j i j i j i j i i i i i j Q i i i i j j i i i i i i i i i i i : ~ , i ! i ~ ~ ~ ~ ~ i x ; $ ~ $ ~ ; ~ i i i i i i i i ~ ~ & ; : ~ ~ ;  ................ <,.<< ...... _....<.< 
.......................................................................................................................................... 

Capacidade de Importação de Textos 
Capacidade de Importação de Modelos de Fonte 
Capacidade de Uso de Editores de Texto Externos 
Canacidade de Uso de Editores Gráficos Externos 

I Ca~acidade de uso de Editores de Som Externos 

Diversidade de Informações Representáveis 

Suporte a Visões 
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PARTE I1 

Assinale SIM, se existe o critério e NÃO, se ele não existe no hiperdocumento. 
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