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RESUMO 
 

 

 

Neste trabalho apresentamos a arquitetura e implementação do MyPersonal-EPG, um 

EPG personalizável e com suporte a recomendações, construído sobre o middleware 

Ginga, que  atende aos seguintes requisitos: (i) permitir aos usuários a montagem da sua 

própria grade de programação, com base nas grades de programação de diversas 

emissoras; (ii) oferecer um mecanismo para sintonizar os devidos canais no momento 

em que os programas selecionados pelo usuário estiverem prestes a começar; (iii) 

permitir que os usuários selecionem categorias de programas desejadas; (iv) oferecer 

recomendações de programas, de forma síncrona e assíncrona, com base nas categorias 

selecionadas previamente pelos usuários; (v) permitir que os usuários modifiquem as 

opções de configuração; (vi) possibilitar a criação de diversas contas de usuários, a fim 

de permitir que cada usuário possa armazenar todas as suas informações de interesse. A 

avaliação de usabilidade da aplicação é também apresentada e seus resultados são 

discutidos e analisados.  
 

 

Palavras-chave: TV Digital, Guia Eletrônico de Programação, Personalização, 

Recomendações, SBTVD, Avaliação de usabilidade. 
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ABSTRACT 
 

 

 

In this work we present the architecture and implementation of MyPersonal-EPG, a 

personal EPG with support to recommendations, built on top of the Ginga middleware, 

that fulfill the following requirements: (i) to allow users to build their own personal 

programming grids, based on programming guides from several broadcasters; (ii) to offer 

a mechanism to tune the desired channels on the moment the selected programs are about to 

begin; (iii) to allow users to select the desired programs categories; (iv) to offer programs 

recommendations, in both synchronous and asynchronous way, based on the categories 

previously selected by users; (v) to  allow users to modify the current configuration options; (vi) 

to allow the creation of several users accounts, so that each user can store its own information. 

The application‟s usability test is also presented and its results are discussed and analyzed.  

 

 

Keywords: Digital TV, Electronic Programming Guide, Personalization, 

Recommendation, Usability Tests. 
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1. Introdução 

 

 Neste capítulo, apresentamos a contextualização e a motivação do nosso trabalho 

(seção 1.1), os objetivos principais e secundários (seção 1.2) e a estruturação do 

trabalho em seções (seção 1.3). 

 

1.1 Contextualização e motivação 

 

 Dados do IBGE (IBGE, 2003) mostram que 90% dos domicílios brasileiros 

possuem pelo menos um aparelho de TV, sendo ele a principal fonte de informação e 

entretenimento da população. A introdução da TV Digital Interativa terá grande impacto 

na vida da população uma vez que muda, consideravelmente, o modo de interação com 

a televisão. O usuário passa de simples telespectador para usuário ativo, que interage 

diretamente com a televisão e até mesmo com outros usuários por meio de aplicações 

especialmente desenvolvidas para este fim. É importante, no entanto, ressaltar que 

grande parte da população brasileira não teria facilidade em incorporar em seu dia-a-dia 

os serviços e aplicações providos pela TV Digital Interativa. É, portanto, de alta 

relevância que as aplicações desenvolvidas para TV Digital sejam fáceis de usar e que 

levem em consideração o contexto e as limitações dos usuários. 

 Desta forma, o desenvolvimento de aplicações interativas para TV Digital deve 

levar em consideração que o público alvo é bastante diversificado. Ainda existe pouca 

pesquisa na literatura que avalie as características deste público de forma a guiar os 

designers e engenheiros no desenvolvimento destes produtos. 

Com a diversidade de canais, da ordem de dezenas (ou até mesmo centenas), 

uma das aplicações fundamentais que uma TV Digital precisa ter é o Guia Eletrônico de 

Programação (EPGs) (Morris et al., 2005), também conhecido como grade de 

programação pelo formato de tabela nas quais normalmente são apresentados na tela. Os 

EPGs são essenciais para permitir que os usuários possam tomar conhecimento dos 

programas que serão exibidos e, conseqüentemente, planejar o seu horário a fim de 

poder assistir aos seus programas prediletos.  

Apesar disso, em virtude do grande (e crescente) número de canais e programas 

disponíveis, utilizar muitos dos EPGs disponíveis pode ser uma tarefa enfadonha e 
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decepcionante. O usuário precisa navegar usando o controle remoto por dezenas de 

canais para visualizar os programas em um determinado horário e data. Para minimizar 

este problema, o EPG precisa oferecer mecanismos facilitadores para escolha dos 

programas. 

Diversas técnicas podem ser empregadas para seleção de programas. Uma delas 

é a busca direta por programas através de preenchimento de formulários com campos 

como: nome do programa, gênero, dia e horário, etc. (Tvoon, 2010). Outra técnica 

bastante empregada é a de recomendação de programas (Ehrmantraut et al., 1996) 

(Ávila e Zorzo, 2009). Nesta técnica, o EPG usa informações do usuário para 

recomendar os programas de sua preferência.  

Os sistemas de recomendações têm sido amplamente empregados nos sistemas 

computacionais. Eles são responsáveis por recomendar itens (filmes, músicas, páginas 

web, etc.) de interesse dos usuários em sites de e-commerce. Alguns exemplos podem 

ser citados: o site de e-commerce amazon.com recomenda vários tipos de produtos 

(livros, música, dispositivos eletrônicos, etc.) aos seus clientes; o site last.fm recomenda 

músicas; a aplicação TiVo recomenda shows de TV e filmes. 

 Uma extensa variedade de programas e serviços vem sendo disponibilizados 

através da TV Digital. A grande quantidade de conteúdos digitais disponíveis motiva a 

criação de aplicações que sejam capazes de coletar informações sobre os programas e 

serviços e apresentá-las de maneira organizada e, se possível, adaptável às necessidades 

dos usuários.  

 As informações sobre programas e serviços são enviadas, por difusão ou sob 

demanda, multiplexados com outros tipos de dados como, por exemplo, vídeo e áudio. 

Tipicamente, existe um formato padronizado para os metadados. Os principais sistemas 

de TV Digital definem um conjunto de tabelas que concentram informações sobre os 

programas e serviços disponíveis. No sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), 

norma ABNT NBR 15603-1 (ABNT NBR 15603-1, 2007), tais tabelas são conhecidas 

como SI (Service Information). Uma dessas tabelas é a Event Information Table (EIT), 

responsável por carregar metadados dos programas que formam a programação. Cada 

evento consiste em um identificador único, um tempo de início, uma duração e um 

conjunto de descritores para informações adicionais. Exemplos comuns de informações 

adicionais são: a idade mínima para os telespectadores, o gênero e o subgênero do 

evento. Os metadados são transmitidos em fluxos de transporte MPEG2-System 



15 
 

ISO/IEC 13818-1 (ISO/IEC 13818-1, 1997) e seguem o formato padronizado em 

(ABNT NBR 15603-2, 2007). 

 Na literatura, aplicações que apresentam informações aos usuários sobre os 

programas e serviços são divididas em dois tipos: (i) Guias Eletrônicos de 

Programação (EPGs) (Morris et al., 2005), os quais simplesmente compilam e exibem 

informações obtidas por difusão e (ii) Guias Eletrônicos de Serviço (ESGs) (Hjelm, 

2008), os quais, além de desempenhar as tarefas dos EPGs, também incluem 

informações de conteúdo que podem ser adquiridas sob demanda, tais como: dados 

sobre os integrantes da banda, em um show de rock, ou ainda a classificação do 

campeonato, em um jogo de futebol.  Atualmente, existem poucos EPGs 

desenvolvidos especificamente para o SBTVD. O EPG de referência apresentado em 

(Moreno et al., 2009) tem como principal objetivo prover adaptação dinâmica (em 

tempo de execução) de seus componentes. O termo adaptação é usado nesse contexto 

com o significado de substituição dinâmica de componentes. Em outras palavras, o EPG 

permite que seus componentes sejam substituídos por outros componentes 

correspondentes em tempo de execução. Essa característica é particularmente 

interessante porque permite que os usuários possam modificar o comportamento da sua 

aplicação em tempo de execução. No entanto, existem vários outros aspectos 

importantes que não são considerados em (Moreno et al., 2009). Foi nesse cenário que 

surgiu a idéia do MyPersonal-EPG, desenvolvido no contexto deste trabalho.  

 Em relação à implementação, o  MyPersonal-EPG usa  como infra-estrutura 

subjacente o middleware Ginga e foi desenvolvido usando a linguagem declarativa 

NCL (Nested Context Language) (ABNT NBR 15606-2, 2007), juntamente com a 

linguagem de script associada, Lua (Ierusalimschy, 2008). O Ginga contempla o uso 

conjunto das duas linguagens e provê: suporte à execução de aplicações NCL e módulos 

(APIs) que podem ser usados no desenvolvimento dos componentes em Lua (como os 

módulos event e canvas, particularmente importantes no contexto deste trabalho). Uma 

breve referência sobre os módulos da API disponível para os nós NCLua pode ser 

encontrada em (Telemídia, 2009). 
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1.2 Objetivos 

 

Esse trabalho tem como objetivo propor e implementar um Guia Eletrônico de 

Programação com suporte a recomendações e à personalização de Grades de 

Programação, o MyPersonal-EPG, bem como avaliar o quão esse sistema facilita a 

interação do usuário com a TV Digital, em termos de busca de programas de acordo 

com o interesse do usuário, configuração de uma grade de programação pessoal, com 

programas de várias emissoras, possibilidade de sintonização automática de canais e 

notificação do usuário de que um programa do seu interesse entrou na programação de 

uma dada emissora. As avaliações têm como objetivo investigar se o MyPersonal-EPG 

com recursos de recomendações e grade de programação pessoal melhora a experiência 

do usuário em assistir programas de TV Digital. As avaliações empregam testes e 

entrevistas a fim de obter informações do grau de usabilidade da aplicação. Com essas 

informações, é possível identificar e solucionar problemas de design da aplicação. Neste 

trabalho, foram realizadas duas avaliações de usabilidade a fim de evidenciar a evolução 

da aplicação em virtude das sugestões provenientes da primeira. 

O MyPersonal-EPG, desenvolvido especificamente no contexto do Sistema 

Brasileiro de TV Digital (SBTVD), visa atender aos seguintes requisitos:  

(i) permitir aos usuários a montagem do seu próprio quadro de 

programação, que os impede de esquecer seus programas prediletos;  

(ii) oferecer um mecanismo para sintonizar automaticamente os devidos 

canais no momento em que os programas selecionados pelo usuário 

estiverem prestes a começar;  

(iii) permitir que os usuários selecionem categorias de programas de seu 

interesse;  

(iv) oferecer recomendações de programas, tanto  de maneira explícita, com 

base nas categorias selecionadas previamente pelos usuários, quanto de 

maneira implícita, observando o comportamento dos usuários;  

(v) permitir que os usuários modifiquem as opções de configuração;  

(vi) possibilitar a criação de diversas contas de usuários, a fim de permitir 

que cada usuário possa armazenar todas as suas informações de interesse. 

 Em torno do objetivo principal, surgem três novos objetivos:  
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 Realizar avaliações de usabilidade, que permitem a identificação de eventuais 

problemas de design do produto. Além de avaliar aspectos de usabilidade, esta 

avaliação é capaz de captar a idéia geral que os usuários têm do produto. Em 

outras palavras, se o produto agrada ou não aos usuários. 

 Analisar a viabilidade da infra-estrutura técnica atual (o middleware Ginga, as 

linguagens NCL e Lua e as APIs) a partir do desenvolvimento da aplicação 

proposta neste trabalho. Por se tratar de um desenvolvimento em um ambiente 

declarativo (NCL), a aplicação pode não se encaixar bem no modelo proposto. 

Além disso, é possível avaliar a importância das APIs disponíveis no processo 

de desenvolvimento e discutir sobre a necessidade de adições nas APIs. É 

possível verificar também se as emissoras estão enviando corretamente (de 

acordo com as normas) os metadados dos programas. 

 Avaliar se o tipo de recomendação empregado no trabalho é adequado. Existem 

diversos sistemas de recomendações, em vários domínios diferentes, sendo os 

principais deles os sistemas de recomendações colaborativos e os baseados em 

conteúdo. Muitas abordagens, no entanto, limitam-se a propor novas maneiras 

de se prover recomendações, mas não apresentam qualquer avaliação do sistema 

de recomendações proposto.  

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

 O trabalho está organizado da seguinte forma. No capítulo 2, introduzimos os 

conceitos básicos relacionados ao trabalho, descrevendo as características do SBTVD, 

do middleware Ginga, mencionando alguns sistemas de recomendações empregados em 

vários domínios e apresentando a arquitetura proposta em Moreno et al., que é estendida 

neste trabalho.  

 No capítulo 3, apresentamos a aplicação desenvolvida neste trabalho, 

MyPersonal-EPG, iniciando com uma introdução sobre a aplicação, e em seguida, 

tratamos da interface gráfica, da arquitetura, da implementação e, por fim, fazemos 

alguns comentários sobre as limitações técnicas da infra-estrutura para o 

desenvolvimento da aplicação. 

 No capítulo 4, abordamos a avaliação de usabilidade e os testes realizados sobre 

a aplicação desenvolvida.  
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 No capítulo 5, discutimos acerca dos trabalhos relacionados e, finalmente, no 

capítulo 6, apresentamos as contribuições do presente trabalho e trabalhos futuros que 

enriqueceriam ainda mais este trabalho. Incluímos ainda os Anexos A, B e C que 

tratam, respectivamente, sobre aspectos importantes do SBTVD, sobe sistemas de 

recomendação colaborativos e híbridos e sobre as classificações de gênero e subgênero 

disponíveis no SBTVD. 
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2. Conceitos Básicos 

 

 Neste capítulo, apresentaremos os conceitos básicos que alicerçam o 

desenvolvimento deste trabalho. Na seção 2.1, trataremos do Sistema Brasileiro de TV 

Digital (SBTVD), introduzindo seus principais aspectos, como, por exemplo, a 

codificação de áudio, a codificação de vídeo e o sistema de transporte adotado. Na seção 

2.2, abordaremos o middleware Ginga e seu subsistema Ginga-NCL, de particular 

interesse neste trabalho. Na seção 2.3, apresentamos uma revisão, centrada nas normas, 

sobre as tabelas Service Information (SI) disponíveis no SBTVD. Na seção 2.4, são 

apresentados alguns conceitos sobre aplicações residentes no SBTVD. 

Na seção 2.5, apresentaremos conceitos sobre os sistemas de recomendação, tanto os 

baseados em conteúdo quanto os baseados em uma abordagem colaborativa. O 

tratamento mais aprofundado dessa subseção é justificado pela intenção de especificar e 

implementar um sistema de recomendação para o MyPersonal-EPG. É preciso conhecer 

adequadamente as abordagens existentes para selecionar precisamente o modelo mais 

apropriado. Finalmente, na seção 2.6, é apresentada a arquitetura de Aplicação de Guia 

Eletrônico. 

 

2.1 Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) 

  

 Um Sistema de TV Digital é basicamente um sistema do tipo cliente/servidor. O 

servidor é formado pelo ambiente da emissora ou por um servidor de conteúdo 

qualquer, enquanto o cliente é formado pelo ambiente do usuário telespectador. No 

ambiente do servidor, o áudio e o vídeo captado por microfones e câmeras é codificado. 

Essas informações, juntamente com pacotes IP encapsulados e um fluxo de dados 

provenientes de aplicações interativas, são multiplexadas e moduladas para transmissão 

por difusão. No ambiente do cliente (telespectador), esses dados são recepcionados em 

um terminal de acesso e demodulados.  Depois disso, passam por um demultiplexador. 

Os dados referentes ao áudio e ao vídeo são passados para o aparelho de televisão, 

enquanto os pacotes IP e o fluxo de dados de aplicações são enviados para o 

middleware, aonde serão processados. Além da comunicação por difusão, os ambientes 

cliente e servidor também se comunicam por meio do canal de interatividade, quando 
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presente. Esse canal pode ser usado para troca de informações entre os dois ambientes, 

normalmente informações referentes a aplicativos interativos disponíveis.  

 Um programa (ou serviço) em um Sistema de TV Digital é composto de um 

áudio principal e de um vídeo principal, capturados ao vivo por câmeras (no caso de 

emissoras) ou obtidos a partir do sistema de arquivos dos servidores de conteúdo, e de 

dados adicionais, incluindo o aplicativo que define o relacionamento entre os vários 

objetos de mídia. O EPG desenvolvido neste trabalho é um exemplo de aplicativo que 

pode ser enviado pelas emissoras ou eventualmente instalado diretamente no ambiente 

do usuário. Os dados adicionais, por sua vez, podem vir encapsulados em datagramas IP 

ou em outros formatos disponíveis. O vídeo e o áudio são entregues aos codificadores 

digitais, responsáveis pela geração dos fluxos de vídeo e áudio comprimidos. A 

multiplexação entre os fluxos de vídeo e áudio e o fluxo de dados adicionais é chamada 

de fluxo de transporte (TS). Esse fluxo é então modulado e transmitido, no caso de um 

sistema terrestre, pelo ar.  

 Do lado da recepção, é percorrido o caminho inverso. O sinal recebido é 

demodulado e entregue ao demultiplexador, responsável por separar os fluxos de áudio 

principal, vídeo principal e dados adicionais e entregá-los para o devido processamento 

(o áudio e o vídeo principal são entregues ao aparelho de televisão e os dados adicionais 

são entregues ao middleware). O processamento dos dados pode requerer novos dados, 

que são então buscados pelo canal de retorno, enlace de comunicação que permite que 

os usuários enviem requisições aos servidores. O canal de retorno pode servir também 

para que uma aplicação no lado do cliente envie informações para a emissora ou para 

outro destino qualquer, como um site na Internet, por exemplo. Um Sistema de TV 

Digital é composto por um conjunto de padrões que regulam cada uma das operações 

necessárias como, por exemplo, codificação de áudio e codificação de vídeo. A Figura 

1, mostrada a seguir, ilustra a pilha de padrões de referências empregada no SBTVD (à 

direita) e em outros sistemas de TV Digital (à esquerda). Nesta subseção, trataremos 

apenas do sistema de transporte do SBTVD, em virtude da maior relevância no contexto 

deste trabalho. No anexo A, são apresentados também os aspectos de codificação de 

áudio, codificação de vídeo, modulação e canal de retorno. 
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Figura 1. Padrões de referência para o SBTVD (à direita) e para outros sistemas de TV 
Digital (à esquerda). 

 

2.1.1 Sistema de transporte 

 

 Os sistemas americano, europeu, japonês e também o SBTVD padronizam a 

forma como as informações audiovisuais, juntamente com os dados adicionais, devem 

ser multiplexadas em um único fluxo, adotando o mesmo padrão de multiplexação, o 

MPEG-2 System (ISO/IEC 13818-1, 1997), com pequenas variações. O MPEG-2 

System adiciona aos fluxos elementares de áudio principal e vídeo principal 

informações para que suas exibições possam ser sincronizadas. A sincronização é 

realizada seguindo o paradigma eixo de tempo (timeline) através da adição de carimbos 

de tempo (timestamps) a um conjunto de amostras codificadas de áudio e vídeo, 

baseadas em um relógio compartilhado. A geração dos fluxos de dados também é 

determinada pelo padrão. Na próxima subseção, vamos considerar que o fluxo de dados 

já foi devidamente gerado e analisaremos somente a multiplexação. 

 

2.1.1.1 Multiplexação de áudio, vídeo e dados adicionais 

 

 Os fluxos de dados adicionais podem ser transportados através de serviços 

síncronos, sincronizados ou assíncronos. O serviço de transporte síncrono assume que 

os fluxos de dados adicionais são sincronizados entre si, seguindo o paradigma eixo 

tempo através de carimbos de tempo. Nesse serviço, no entanto, a sincronia dos dados 

adicionais é independente da sincronia entre o áudio principal e o vídeo principal, 

empregando carimbos de tempo distintos. A Figura 2 ilustra o procedimento. 
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 Figura 2. Serviço de transporte síncrono 

 

 O serviço de transporte sincronizado garante que há uma sincronização geral 

entre áudio, vídeo e dados adicionais, empregando o paradigma de eixo tempo e usando 

os mesmos carimbos de tempo. 

 Os serviços de transporte síncrono e sincronizado permitem o sincronismo 

apenas quando o instante de tempo de sincronização é determinístico. Em aplicações 

interativas, em que a interação do usuário ocorre em um momento aleatório (não-

determinístico) ou em aplicações nas quais o conteúdo é gerado em tempo de exibição e 

não se pode determinar de antemão em que momento os eventos ocorrerão, faz-se 

necessário o uso do serviço assíncrono.  

 O serviço de transporte assíncrono não usa carimbos de tempo. Ainda assim, 

pode haver sincronismo entre os vários objetos de mídia, o áudio e o vídeo. O 

paradigma usado nesse tipo de serviço é o de causalidade/restrição. Um exemplo 

simples desse paradigma é o seguinte: imagine que temos um objeto de mídia que 

funciona como um botão que pode ser acionado pelo controle remoto. O desenvolvedor 

da aplicação pode elaborar um relacionamento que estabelece que sempre que o botão 

por acionado, o vídeo principal será pausado. Observe que não existe um momento 

predeterminado para que o vídeo principal seja pausado. Esse é um evento assíncrono 

controlado pelo usuário. No serviço assíncrono, juntamente com os dados adicionais é 

mandado o aplicativo (representado na Figura 3 pelo quadrado laranja) que especifica, 

em uma linguagem de programação específica, o comportamento dos dados adicionais, 

do áudio principal e do vídeo principal, no tempo e no espaço. A Figura 3 ilustra o 

serviço assíncrono.  

 Figura 3. Serviço de transporte assíncrono 
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 O serviço assíncrono é a única forma para a sincronização com tempo 

indeterminado. Ele exige uma linguagem para especificação de sincronismo e, no 

receptor, uma máquina capaz de interpretar e executar os comandos de sincronização 

especificados nessa linguagem. O padrão MPEG-2 System especifica os vários tipos de 

serviço, mas não especifica a linguagem usada para sincronização no serviço 

assíncrono. No SBTVD essa linguagem é a NCL (Nested Context Language) (ABNT 

NBR 15606-2, 2007). Nesta subseção partimos do pressuposto que o fluxo de dados 

adicionais já estava gerado. O padrão MPEG-2 System especifica também o processo de 

geração desse fluxo, que será abordado na próxima subseção.  

 

 

2.1.1.2 Carrossel de dados DSM-CC 

  

 Como um canal de TV (tecnicamente, um fluxo multiplexado MPEG-2 System) 

pode ser sintonizado a qualquer momento, dados que não tenham relação temporal por 

meio de carimbos de tempo devem ser enviados ciclicamente. Dessa forma, o 

recebimento dos dados torna-se independente do instante da sintonização do canal. Para 

dar suporte a esse envio cíclico, os sistemas de TV digital terrestre fazem uso do 

protocolo carrossel de dados e carrossel de objetos, especificado no padrão DSM-CC 

(Digital Storage Midia – Command and Control) (ISO/IEC 13818-6, 1997). 

 Um carrossel de dados DSM-CC permite o envio de dados não estruturados. A 

estruturação é função do sistema de TV digital que o utiliza. O sistema japonês de TV 

digital faz uso dessa facilidade do padrão. Um carrossel de objetos permite o envio 

cíclico de um sistema de arquivos, por exemplo. Assim, ao sintonizar um determinado 

canal, o receptor deve ser capaz de decodificar os dados recebidos e colocá-los em uma 

área de memória temporária para que possam ser utilizados, preservando a estrutura de 

arquivos e diretórios enviada. Em outras palavras, o receptor precisa manter uma janela 

de recepção na memória para receber o carrossel de objetos. Somente depois de receber 

completamente todos os dados necessários é que será possível utilizá-los. Vale observar 

que mais de um carrossel pode ser transmitido simultaneamente e que um carrossel de 

objetos pode fazer uso de recursos transmitidos em outros carrosséis. Mais ainda, 

aplicações podem referenciar recursos presentes no mesmo carrossel ou até mesmo em 

outro carrossel.  
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 Em um transporte de dados assíncrono, toda a especificação de sincronismo 

entre os dados adicionais, áudio principal e vídeo principal é enviada em um aplicativo. 

Esse aplicativo também é transportado em um carrossel DSM-CC. Para que o aplicativo 

entre em execução, um comando deve ser enviado ao receptor. O padrão MPEG-2 

System também especifica como isso pode ser realizado através do envio de eventos de 

sincronismo DSM-CC. 

 

2.1.1.3 Fluxo de transporte  

 

 Cada fluxo elementar MPEG-2 System (formado por áudio principal, vídeo 

principal, fluxo do carrossel de dados, etc.) tem um identificado único. As 

especificações MPEG-2 System definem ainda o termo programa, chamado de serviço 

no contexto da TV digital, como um grupo composto de um ou mais fluxos elementares 

com uma mesma base temporal. O fluxo de transporte multiplexado pode conter vários 

serviços (programas) simultaneamente, cada um podendo ter uma base de tempo 

diferente. Em suma, o fluxo de transporte é formado por vários serviços (programas) 

que, por sua vez, são constituídos por um ou mais fluxos elementares. 

 É preciso inserir no fluxo de transporte informações que permitam ao 

decodificador MPEG-2 identificar a qual serviço um dado fluxo elementar pertence. 

Essas informações são dispostas como um conjunto de tabelas de informação específica 

de programa (PSI – Program Specific Information). Uma PSI em particular, 

denominada PMT (Program Map Table), contém a lista de identificadores dos fluxos 

elementares que compõem um serviço. Cada PMT encontrada representa um serviço 

disponível. As PMTs são localizadas através de outra PSI denominada PAT (Program 

Association Table), que contém os identificadores dos fluxos elementares contendo as 

PMTs. O fluxo elementar que armazena a PAT possui identificador fixo cujo valor em 

hexadecimal é 0x00. A Figura 4 ilustra a multiplexação MPEG-2 System, incluindo os 

fluxos elementares das tabelas PSI.  



25 
 

 

Figura 4. Fluxo de transporte MPEG2 – System 

 

2.2 O middleware Ginga 

 

 O Ginga é o middleware do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) 

apresentado na subseção anterior. Middleware é uma camada de software posicionada 

entre o código das aplicações e a infra-estrutura de execução (plataforma de hardware e 

sistema operacional) (Soares, 2009). Ele é responsável por abstrair as peculiaridades das 

plataformas de hardware e dos sistemas operacionais dos dispositivos e prover 

máquinas de execuções e bibliotecas de funções, que permitem o desenvolvimento mais 

rápido de aplicações. As facilidades providas pelos middlewares também simplificam a 

vida dos programadores que passam a focar somente no desenvolvimento da aplicação 

em si e não tem de lidar com detalhes técnicos específicos de cada infra-estrutura de 

execução. 

 No contexto da TV digital, existem basicamente dois tipos de aplicações: 

declarativas e imperativas. As linguagens declarativas (que permitem a criação de 

aplicações declarativas) focam na descrição declarativa de uma tarefa, em contraposição 

às linguagens imperativas, que focam na decomposição de uma tarefa em seus passos 

algorítmicos. As linguagens declarativas dizem “O quê?” deve ser feito enquanto as 

linguagens imperativas descrevem detalhadamente “Como?” as tarefas devem ser 

executadas.  

 Diante disso, é natural que as linguagens declarativas sejam mais abstratas, o 

que o torna o desenvolvimento de aplicações mais fácil e menos trabalhoso. Além disso, 
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normalmente, esse tipo de linguagem não requer um programador experiente e pode ser 

usada por pessoas não especializadas. Uma das características de uma linguagem 

declarativa é visar um determinado domínio de aplicações e definir um modelo 

especifico para esse domínio. Se o programador desejar criar uma aplicação muito 

específica, que foge do modelo existente, não terá sucesso ao usar uma linguagem 

declarativa. Um exemplo muito comum de linguagem declarativa usada no 

desenvolvimento de sistemas Web é a HTML. No contexto do SBTVD, a linguagem 

declarativa usada no desenvolvimento de aplicações é a NCL. Na seção 3.5, 

abordaremos algumas limitações encontradas na NCL para o desenvolvimento da 

aplicação tratada neste trabalho.  

 As linguagens imperativas, por outro lado, são bastante expressivas e de 

propósito geral, no entanto, tem um custo elevado no que diz respeito ao conhecimento 

necessário para utilizá-las bem como no tempo de desenvolvimento das aplicações. 

Dessa forma, elas são indicadas apenas em situações em que a aplicação que precisa ser 

desenvolvida é muito específica e não é contemplada no modelo da linguagem 

declarativa. 

 Os middlewares para TV digital provêem suporte para o desenvolvimento tanto 

usando o paradigma declarativo quanto usando o paradigma imperativo. No contexto do 

SBTVD, o Ginga traz um ambiente declarativo que provê suporte para aplicações 

desenvolvidas em NCL (que podem conter entidades imperativas desenvolvidas na 

linguagem Lua) e um ambiente imperativo que provê suporte a aplicações 

desenvolvidas em Java. Foi elaborada também uma ponte entre os dois ambientes, que 

permite o desenvolvimento de aplicações híbridas com entidades especificadas em 

NCL, Lua e Java. 

 

2.2.1 Arquitetura de referência 

 

 A arquitetura do Ginga é dividida em três módulos principais: Ginga-CC, Ginga-

J e Ginga-NCL, como podemos ver na Figura 5 a seguir. A Figura 5 também ilustra a 

ponte, mencionada anteriormente, e o sistema operacional que faz parte da infra-

estrutura de execução.  

 O Ginga-J é o subsistema lógico do middleware Ginga responsável pelo 

processamento de aplicações imperativas escritas utilizando a linguagem Java. A 
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especificação desse subsistema poderá ser encontrada na Norma ABNT NBR 15604-4.  

Não trataremos desse subsistema já que não fazemos uso dele. 

 O Ginga-NCL, por sua vez, é o subsistema lógico do middleware Ginga 

responsável pelo processamento de aplicações declarativas utilizando a linguagem NCL 

e a sua linguagem de script, Lua. A especificação desse subsistema pode ser encontrada 

nas normas ABNT NBR 15606-2 (ABNT NBR 15606-2, 2007) e ABNT NBR 15606-5 

(ABNT NBR 15606-5, 2008). Na subseção 2.2.1.1 apresentaremos mais detalhes sobre 

esse subsistema. 

 O Ginga-CC (Ginga Common Core) é o subsistema lógico que provê as 

funcionalidades básicas usadas tanto pelo ambiente imperativo (Ginga-J) quanto pelo 

ambiente declarativo (Ginga-NCL). A arquitetura em camadas garante que somente o 

Ginga-CC tenha de ser adaptado para que o middleware como um todo funcione em 

uma nova infra-estrutura de execução. Um conjunto de exibidores (players) monomídia 

comuns faz parte dos componentes do Ginga-CC. Existem exibidores de áudio, vídeo, 

texto e imagem, incluindo, entre eles, o exibidor MPEG-4/H.264 (codificação de vídeo 

empregada no SBTVD – maiores detalhes podem ser vistos na seção A.2 do anexo A), 

implementado por hardware. Um dos exibidores particularmente importante é o 

exibidor de HTML.  

 

 

Figura 5. Visão geral do middleware Ginga 
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 O acesso aos dados obtidos através do canal de retorno é também de 

responsabilidade do Ginga-CC. As diversas possibilidades de canal de interatividade 

são especificadas na Norma ABNT NBR 15607 (ABNT NBR 15607-1, 2008). 

 Os componentes DSM-CC e Processador de Dados oferecem suporte para 

obtenção de dados, obtidos através de seções especiais MPEG-2, e são especificados na 

Norma ABNT NBR 15606-3 (ABNT NBR 15606-3, 2007). O componente de 

Persistência é o encarregado pelo gerenciamento do armazenamento de dados 

requisitados pelas aplicações; enquanto o componente Sintonizador é o responsável pela 

sintonização e controle do canal de rádio freqüência.  

 O Gerenciador de Contexto é encarregado de colher informações do dispositivo 

receptor, informações sobre o perfil do usuário e sua localização, e torná-las disponíveis 

ao Ginga-NCL e ao Ginga-J. Essas informações são muito úteis para as aplicações 

construídas sobre o middleware. Normalmente, as aplicações fazem uso dessas 

informações para se adaptar correspondentemente.  

 O Gerenciador de Atualizações é responsável por controlar as atualizações de 

todo o software residente e do próprio middleware Ginga, durante o ciclo de vida de um 

dispositivo receptor. 

 Os componentes CA (Conditional Access) e DRM (Digital Right Management) 

são responsáveis por determinar os privilégios de acesso às diversas mídias que 

compõem uma aplicação (programa) TVD. O componente CA permite, por exemplo, 

aos pais ou responsáveis impedir que uma criança tenha acesso a programas ou 

aplicativos inadequados.  

 

2.2.1.1 O Ambiente Ginga-NCL 

 

 O ambiente Ginga-NCL tem por base a linguagem NCL (uma aplicação XML) e 

a linguagem de script Lua. Os ambientes declarativos dos sistemas americano (ACAP-

X), europeu (DVB-HTML) e japonês (BML-ARIB) têm por base a linguagem XHTML. 

A linguagem XHTML foi desenvolvida para navegação textual e por isso não é 

particularmente interessante para aplicações de TV digital que são usualmente centradas 

no vídeo. Além disso, a XHTML é focada no suporte à interação do usuário. Outros 

tipos de relacionamento, como relacionamentos de sincronização espaço-temporal e 

relacionamento para definição de alternativas (adaptação de conteúdo e de 
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apresentação), são usualmente definidos através de uma linguagem imperativa, no caso 

de todos os três sistemas citados na linguagem ECMAScript.  

 A linguagem NCL foi especificamente projetada para possibilitar o 

desenvolvimento de aplicações de TV digital. Dessa forma, diferentemente das 

linguagens baseadas em XHTML, NCL define uma separação bem demarcada entre o 

conteúdo e a estrutura de uma aplicação, provendo um controle não invasivo da ligação 

entre o conteúdo e a sua apresentação e leiaute.  

 O modelo da linguagem NCL visa um domínio de aplicações mais amplo do que 

o oferecido pela linguagem XHTML. NCL visa não apenas o suporte declarativo à 

interação do usuário, mas também o sincronismo temporal e espacial em sua forma mais 

ampla, tratando a interação do usuário como um caso particular. NCL visa também o 

suporte declarativo a múltiplos dispositivos de exibição e a edição/produção da 

aplicação em tempo de exibição (ao vivo). Esses são também os focos da maioria das 

aplicações para TV digital, o que torna a NCL a opção preferencial no desenvolvimento 

da maioria das aplicações de TV digital. Para os poucos casos particulares, como por 

exemplo, quando a geração dinâmica de conteúdo é necessária, NCL provê o suporte de 

sua linguagem de script Lua (ou ainda o suporte imperativo da linguagem Java pela 

ponte).  

 A NCL tem uma separação precisa entre o conteúdo e a estrutura de uma 

aplicação. Ela define a “cola” (representada pelos relacionamentos entre os objetos de 

mídia) que prende as mídias em apresentações multimídias. NCL apenas define como 

objetos de mídia são estruturados e relacionados, no tempo e no espaço. Como uma 

linguagem de cola, ela não restringe ou prescreve os tipos de conteúdo dos objetos de 

mídia. Dessa forma, podemos ter objetos de imagem, de vídeo, de áudio, de texto, de 

código imperativo (Xlet e Lua, no SBTVD), entre outros, como objetos de mídia NCL. 

Para isso, basta ter os exibidores correspondentes. 

 Um objeto de mídia NCL que deve obrigatoriamente ser suportado pelo Ginga-

NCL é o objeto de mídia baseado em XHTML. A NCL suporta objetos de mídia do tipo 

XHTML para permitir que aplicações dos sistemas americano, europeu e japonês 

possam ser executadas no middleware Ginga. Vale lembrar, no entanto, que as normas 

ABNT NBR 15606-2 (ABNT NBR 15606-2, 2007) e ABNT NBR 15606-5 (ABNT 

NBR 15606-5, 2008) definem apenas um conjunto de funcionalidades básicas para 

XHTML e suas tecnologias derivadas como obrigatórias. A escolha de outras 

funcionalidades adicionais é opcional. 
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 O componente Formatador NCL tem como responsabilidade orquestrar toda a 

execução de uma aplicação NCL, garantindo que os relacionamentos espaço-temporais 

definidos pelo desenvolvedor da aplicação sejam respeitados. A máquina de execução 

Lua, por sua vez, é responsável por processar o código imperativo Lua. O Formatador 

NCL trata de aplicações recebidas pelo Ginga-CC e depositadas em uma estrutura de 

dados chamada “base privada”. Existe uma base privada por canal de rádio-freqüência. 

Cabe ao componente Gerenciador de Bases Privadas a tarefa de receber comandos para 

ativação e manipulação dessas aplicações. No Ginga-NCL, uma aplicação de TVD pode 

ser gerada ou modificada ao vivo (em tempo real), através de comandos de edição.  

 O conjunto de comandos de edição pode ser dividido em três grupos. O primeiro 

grupo diz respeito à ativação e desativação de uma base privada. Em uma base privada, 

aplicações podem ser pausadas, retomadas e desativadas, por meio dos comandos do 

segundo grupo. O terceiro grupo define comandos para modificações de uma aplicação 

ao vivo. 

 

2.2.2 A linguagem NCL 

 

 Nesta seção apresentaremos brevemente os principais elementos da linguagem 

NCL. Para maiores informações, por favor, refira-se a (Barbosa e Soares, 2008). A NCL 

é uma linguagem declarativa usada para construir aplicações hipermídia. Um arquivo 

NCL é um arquivo XML cujo modelo de dados é o Nested Context Model (NCM) 

(Soares e Rodrigues, 2005). As aplicações hipermídia precisam definir que mídias 

devem ser executadas, quando serão, onde serão e por qual mecanismo as mídias 

começarão a ser executadas. 

 Para definir as mídias que devem ser executadas, a NCL emprega o nó de mídia 

media cujo atributo principal é src, que identifica a localização da mídia que deve ser 

executada. A NCL também define também os nós de contexto, que servem para agrupar 

vários nós de mídia. O principal nó de contexto é o body. Todos os demais nós de mídia 

ou de contexto devem estar aninhados no body. 

 <body> 

  <media id="mTV" descriptor="dTelaCheia"    

   src="media/Comercial.mpg"/> 

  <context id="contexto1"> 

   <media id="mTV2" descriptor="dTelaCheia"         

   src="media/Futebol.mpg"/> 

  </context> 

 </body> 
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 O trecho mostrado acima apresenta um nó de mídia cujo id é “mTV”, um nó de 

contexto cujo id é “contexto1”. Dentro de “contexto1” existe ainda um outro nó de 

mídia de id “mTV2”. Todos os nós estão aninhados dentro do nó de contexto body. 

Vemos também o atributo src, usado para identificar a localização do arquivo referente 

à mídia. O atributo descriptor especifica o descritor usado para o nó de mídia.  

 Os elementos da linguagem que definem a região (region) e os descritores 

(descriptor) estão relacionados a onde as mídias serão executadas. Um exemplo de uso 

dos elementos region e descriptor é mostrado no trecho abaixo. 

  <region id="rgTelaCheia" zIndex="1" left="0.0%" top="0.0%" 

  width="100.0%" height="100.0%"/> 

  <descriptor id="dTelaCheia" region="rgTelaCheia"/> 

  A região cujo id é “rgTelaCheia” especifica uma região que ocupa toda a tela do 

dispositivo. Os atributos left, top, width e height são empregados para definir a área 

ocupada. O atributo zIndex é usado para definir que regiões aparecerão efetivamente na 

tela em caso de sobreposição. Perceba também que na definição de um descritor, 

especifica-se a região a que esse descritor diz respeito. No trecho de código mostrado, o 

descritor não tem nenhuma função em particular. A linguagem prevê, no entanto, que 

eles sejam usados para possibilitar a criação de uma espécie de menu, semelhante 

àqueles vistos em aplicativos de apresentação de DVDs. Para tanto, são disponibilizados 

diversos atributos como focusIndex, focusBorderWidth, focusBorderColor, 

selBorderColor, moveLeft, moveRight, moveUp e MoveDown. O atributo focusIndex é 

usado para especificar um índice para o elemento de mídia que usar esse descritor. O nó 

de mídia que tiver o descritor com o menor índice terá a seleção no início da 

apresentação. Os atributos moveLeft, moveRight, moveUp e MoveDown são usados para 

promover a navegação entre os índices de acordo com os as teclas do controle remoto 

que são apertadas. Os descritores também podem ser usados para definir, por exemplo, 

o volume de um nó de mídia de áudio ou o grau de transparência de um nó de mídia de 

imagem ou vídeo.  

 Outro aspecto importante na linguagem NCL é definir quando os nós de mídia 

serão executados. Para isso, a linguagem NCL dispõe do elemento port, cuja função é 

indicar que um nó de mídia deve começar a ser executado, assim que o nó de contexto 

mais externo for iniciado. O trecho abaixo exemplifica o uso do elemento port.  
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  <port id="pInicio" component="mTV"/> 

 O elemento indicado no atributo component é o nó de mídia ou de contexto que 

deve ser iniciado, quando o nó de contexto externo ao port for iniciado. Para definir 

quando um nó de mídia será executado em relação a outros nós de mídia, são criados 

elos (link), usados para estabelecer sincronismo entre os nós e definir a interatividade do 

programa. O comportamento dos elos é dado por conectores (connector). O trecho 

abaixo exemplifica o uso de elos e conectores.  

  <causalConnector id="onBeginStart"> 

   <simpleCondition role="onBegin"/> 

   <simpleAction role="start"/> 

  </causalConnector> 

 

  <link xconnector="onBeginStart"> 

   <bind component="mTV" role="onBegin"/> 

   <bind component="mSchedulerScript" role="start"/> 

  </link> 

 

 O conector cujo id é “onBeginStart” é usado para especificar o seguinte 

comportamento. Sempre que o nó de mídia ou de contexto especificado como 

“onBegin” iniciar, o nó de mídia ou de contexto especificado como “start” deve também 

ser iniciado. Vemos um exemplo disso no elo mostrado abaixo do conector. O nó de 

mídia “mSchedulerScript” é iniciado, assim que o nó de mídia “mTV” é também 

iniciado. Esse foi apenas um exemplo simples do uso de conectores e elos. Existem 

ainda diversos outros conectores que é possível construir com a linguagem NCL. 

Podemos pensar nos elos como instâncias dos conectores. Portanto, para cada conector 

existente, podem existir diversos elos relacionando diversos nós de mídia ou de 

contexto. 

 

2.2.3 A linguagem Lua 

 

 Lua (Ierusalimschy, 2008) é uma linguagem de script interpretada que possui 

várias características que a tornam bastante atrativa e amplamente utilizada em diversos 

domínios, como por exemplo, no domínio de jogos e de aplicativos embutidos. Lua é 

também interessante por ser uma linguagem relativamente simples de aprender e de 

usar, sendo ao mesmo tempo poderosa e de um grau de abstração elevado. A abstração 

das “tables” é particularmente interessante. Por meio delas, é possível implementar 

diversas estruturas de dados que normalmente são tratadas distintamente em linguagens 
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tradicionais como C, C++ e Java. As “tables” podem ser usadas para implementar desde 

de arrays numéricos até hash maps.  

 No contexto do SBTVD, a linguagem Lua é usada para dar mais liberdade aos 

desenvolvedores de aplicações por meio do paradigma imperativo. Os componentes Lua 

comunicam-se com os componentes NCL por meio de uma interface bem definida que 

emprega o paradigma de orientação à eventos. No componente Lua, é preciso apenas 

implementar uma função e registrá-la como handler pela função register do módulo 

event. Dessa maneira, sempre que o componente NCL verificar que um evento para o 

componente Lua deve ser disparado, o middleware gera um evento correspondente e a 

função (mais de uma função pode ser registrada como handler) registrada como handler 

é efetivamente executada. 

 Outro módulo bastante relevante na linguagem Lua que pode ser usado no 

desenvolvimento de aplicações é o de Entrada/Saída (IO). Por meio dele é possível ler e 

escrever em arquivos de uma maneira simples e objetiva.  

 A linguagem Lua também possui uma comunidade bastante ativa e, dessa forma, 

existem diversos bons tutoriais disponíveis (LUA-USERS.ORG, 2010) para aprender a 

linguagem e fóruns para esclarecer eventuais dúvidas. 

 

2.3 Tabelas Service Information (SI) no SBTVD 

 

 As tabelas SI são particularmente importantes no desenvolvimento de um EPG 

pelo fato de transmitirem os metadados que serão usados pela aplicação. No SBTVD, as 

tabelas SI são especificadas na norma ABNT NBR 15603, partes 1, 2 e 3 (ABNT NBR 

15603-1, 2007) (ABNT NBR 15603-2, 2007) (ABNT NBR 15603-3, 2007).   

 A norma ABNT NBR 15603-1 apresenta todas as tabelas SI que devem ser 

transmitidas pelas emissoras e suas respectivas funções. Outra importante informação 

contemplada na mesma norma é a listagem dos descritores que compõem as tabelas SI. 

Cada tabela SI é composta por um ou mais descritores que trazem informações 

específicas sobre um programa (serviço). Uma tabela particularmente importante para 

as aplicações de EPG é a tabela EIT (Event Information Table – Tabela de Informações 

de eventos) cuja função é, de acordo com a norma, “prover informações em ordem 

cronológica sobre os eventos existentes por serviço”. A norma 15603-1 traz ainda 

informações de nível mais baixo como, por exemplo: o mapeamento entre as tabelas SI 
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(e também tabelas não SI) e o PID (Packet Identifier) usados por ela no fluxo de 

transporte (Transport Stream); identificadores de tabela (table_id) das tabelas SI e suas 

respectivas funções e; estruturas de dados das tabelas SI. Essas informações de baixo 

nível são mais relevantes para as emissoras e para os profissionais envolvidos no 

estabelecimento da transmissão. 

 A norma ABNT NBR 15603-2 trata das informações básicas de SI. As 

informações trazidas nessa norma são bastante relevantes para desenvolvimento de 

aplicações de EPG. A norma define um serviço básico de SI estruturado em tabelas 

obrigatórias e opcionais. A Tabela 1, mostrada a seguir, reproduz a tabela contida na 

norma. 
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Tabela 1. Lista de tabelas do serviço básico do SBTVD 

 

  

 Com exceção das tabelas PAT, CAT e PMT, mostradas nas três primeiras linhas, 

as demais são tabelas SI. Podemos verificar que a tabela EIT possui diversos table_id 

distintos, de acordo com o tipo de informação que carrega. A table_id 0x4E carrega 

informações do programa presente e futuro do feixe atual e é a única que deve ser 

obrigatoriamente transmitida. Todos os demais table_id da tabela EIT são opcionais. 

Isto significa que as emissoras não são obrigadas a transmitirem nem mesmo a listagem 

de seus próprios programas, além do programa presente e futuro (present/following). A 

norma também não impede as emissoras de transmitir a grade de programação das 

outras emissoras (os table_id 0x4F, 0x60 – 0x6F e 0x90 – 0xBF). Na prática, 

atualmente, verifica-se que cada emissora se restringe a transmitir informações sobre 

seus programas presente e futuro e sua grade de programação (os table_id 0x4E e 0x50 

– 0x5F). Ainda assim, mesmo transmitindo somente as informações obrigatórias, as 
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emissoras freqüentemente o fazem de maneira incorreta, conforme veremos na seção 

3.5.   

 Outra informação bastante valiosa encontrada na norma 15603-2 é a descrição 

detalhada das tabelas SI e dos descritores que as compõem. Vamos nos ater a breve 

descrição da tabela EIT e alguns de seus descritores mais importantes em virtude da sua 

relevância para os EPGs. A norma traz a estrutura da seção da tabela EIT. Para cada 

evento (serviço), são apresentadas as seguintes informações: hora de início (start_time), 

duração (duration), running status (indica se o programa está ou não em execução) e 

uma lista de descritores. Alguns dos descritores mais importantes para a tabela EIT: 

 Descritor de eventos curtos: deve obrigatoriamente fornecer o nome do evento e 

uma curta descrição do evento em forma de texto no campo text_char; 

 Descritor de evento estendido: especifica o complemento de texto enviado no 

descritor de eventos curtos; 

 Descritor de conteúdo: tem a função de informar a classificação de um evento. O 

campo content_nibble_level_1 identifica o primeiro nível de um identificador de 

conteúdo (corresponde ao gênero do programa) e o campo 

content_nibble_level_2 identifica o segundo nível de um identificador de 

conteúdo (corresponde ao subgênero do programa). No apêndice C (mais 

precisamente nas tabelas C.1 e C.2) da norma, são apresentadas todas as 

combinações possíveis de gênero e subgênero. A Tabela 2, mostrada a seguir, 

reproduz a tabela C.1 da norma 15603-2. 
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Tabela 2. Classificações de gênero previstas na norma 15603-2 

 

Para cada um dos gêneros apresentados na Tabela 2, existe uma tabela contendo 

os subgêneros correspondentes. Por razões de espaço, não reproduziremos as 

tabelas aqui. Um aspecto relevante é que, atualmente, pelo menos parte das 

emissoras já envia esse descritor adequadamente para cada programa. Testes 

mostraram também que em Agosto de 2010, algumas emissoras ainda não 

enviavam esse descritor preenchido corretamente, em discordância com o que é 

previsto na norma 15603-2.  

 Descritor de classificação indicativa: deve obrigatoriamente fornecer a 

classificação indicativa baseada na portaria nº 1220 do Ministério da Justiça de 

11/07/2007. O campo country_code identifica o país para o qual a classificação 

está sendo usada e o campo rating (8 bits) indica, através da combinação dos 
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bits, a idade e a descrição objetiva do conteúdo. Os 4 primeiros bits (mais 

significativos) descrevem o conteúdo e os 4 últimos a idade indicada. As tabelas 

32 e 33 da norma especificam as possibilidades existentes; 

 Descritor de séries: descreve eventos de seriados. O campo de 3 bits 

program_pattern especifica o padrão de exibição do programa (se o programa é 

exibido semanalmente, mensalmente, etc.). O campo de 12 bits episode_number 

indica o número do episódio indicado pelo descritor (de 1 a 4095). O campo de 

12 bits last_episode_number indica o total de episódios da série e o campo 

series_name_char indica o nome do seriado. Existem ainda outros campos de 

menor relevância que não foram mencionados. 

 A norma 15603-3 traz a sintaxe e a definição de informação estendida do SI. Ela 

não é particularmente importante para o desenvolvimento de aplicações de EPG. A 

informação estendida consiste em três tabelas adicionais: LIT, ERT e ITT. A tabela de 

informação de um evento local (LIT) deve incluir informações relacionadas ao evento 

local (evento de segmentação do programa) como nome, tempo de inicio e duração do 

evento local. A tabela de relação de evento (ERT) deve incluir informações relacionadas 

ao nó (elemento de um gráfico que é definido para descrever a relação entre o programa 

e/ou evento local que é codificado como informação de extensão de SI), indicando 

características de um grupo de programa e/ou evento local e informações de relações 

entre nós. A tabela de informação do índice de transmissão de programa (ITT) deve 

incluir informações auxiliares relacionadas à transmissão de programas, como a relação 

entre a STC (System Time Clock) e a informação de tempo que identifica um evento 

local.  

 

2.3.1 Eventos relacionados às tabelas SI providos pelo middleware 

Ginga 

 

 Até o momento, o middleware Ginga provê (em sua versão 0.12.1) apenas um 

tipo de evento para obter informações das tabelas SI referentes às aplicações de EPG. O 

evento permite que sejam obtidas informações sobre o programa atualmente em 

exibição (present), o programa que será exibido a seguir (following) e uma quantidade 

significativa de programas que serão exibidos em dias posteriores (até 8 dias, embora 

normalmente o valor seja de 4 a 5 dias). Esse tipo de evento está intimamente 
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relacionado às informações provenientes das tabelas de table_id  0x4E e 0x50-0x5F. 

Para receber eventos desse tipo, basta apenas usar o mecanismo de eventos previsto no 

middleware (representados pelo módulo event). O evento específico, que contém tanto 

informações dos programas present/following quanto informações de programas de até 

8 dias, que estamos tratando tem a seguinte sintaxe, mostrada na Figura 6. 

 

1:   function postEPGPFEvent ()  

2:     evt = {    

3:   class = ‘si’, 

4: type = ‘epg’, 

5:     } 

6:     event.post(evt)  

7:   end 

8:   function EPGHandler ()  

9:     if evt.class == ‘si’ and evt.type == ‘epg’ then 

10: print (‘Received EPG Event’) 

11: for k,v in pairs (evt.data) do 

12:  print (k, ‘={‘) 

13:  printTable (evt.data[k]) 

14:  Print (‘}’) 

15: end 

16:    end 

17: end 

  
Figura 6. Evento EPG do tipo present/following e schedule 

 

 A função definida entre as linhas 1 a 7 da Figura 6 informa ao middleware que a 

aplicação está interessada em receber eventos EPG do tipo present/following e do tipo 

schedule (até 8 dias). A função definida entre as linhas 8 a 17 da Figura 6 está apenas 

ilustrando um mecanismo de imprimir na tela as informações recebidas no evento. Essas 

informações são as informações básicas contidas nas tabelas EIT, a saber: event_id, hora 

inicial, duração e running_status. Na versão 0.12.1 do middleware, o evento do tipo 

present/following e o do tipo schedule também não permitem obter informações de 

descritores importantes como, por exemplo, o descritor de conteúdo que traz 

informações sobre o gênero e subgênero do programa. 
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2.4 Aplicações Residentes no SBTVD 

 

 As aplicações residentes desenvolvidas para o SBTVD são basicamente 

aplicações embarcadas em dispositivos Set Top Box (STB), ou diretamente em 

aparelhos de Televisão que dão o suporte a esse tipo de aplicação, implementadas 

principalmente empregando a linguagem C (ou eventualmente assembly) e que 

empregam APIs específicas disponibilizadas pelos próprios fabricantes do hardware. 

Essas APIs são proprietárias e são disponibilizadas apenas para empresas da área de TV 

Digital ou mediante um convênio (ou algo do gênero) formado com instituições de 

ensino. São exemplos de plataformas que possuem hardwares e uma API específica: 

Zinwell/Broadcom, ST Microelectronics e MStar SemiConductors.  

 Essas APIs possuem módulos responsáveis por prover acesso ao ambiente 

gráfico, ao sintonizador (tuner), às tabelas de informações enviadas pelas emissoras 

(inclusive às tabelas SI), entre outros elementos. Podemos dizer que uma aplicação 

residente, na verdade, tem acesso às mesmas interfaces disponibilizadas diretamente ao 

middleware. Naturalmente, ao implementar uma aplicação residentes, todas as 

facilidades providas pelo middleware não podem ser usadas. Em compensação, a 

aplicação residente tem acesso a elementos que não podem ser usados por aplicações 

NCLua, que executam sobre o middleware.  

 Um dos elementos essenciais para que o MyPersonal-EPG possa atender a todos 

os requisitos na seção 1.2 é ter acesso ao sintonizador. Com o acesso ao sintonizador, 

seria possível, por exemplo, sintonizar o canal correspondente ao programa selecionado 

pelo usuário. O acesso a outras interfaces das APIs também permitiria, por exemplo, 

gravar os programas selecionados. Em suma, o acesso às APIs específicas seria 

essencial para prover algumas das funcionalidades apontadas na seção 1.2. 

 Na teoria, não existe nenhum impedimento técnico para que aplicações NCLua 

que rodam sobre o middleware Ginga façam chamadas à interfaces dessas APIs por 

meio de um componente Lua. Ao se fazer isso, no entanto, a aplicação passaria a ser 

residente e não poderia mais ser considerada uma aplicação NCLua formalmente. Além 

disso, a aplicação tornar-se-ia dependente da plataforma de hardware e das APIs 

disponibilizadas.  
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2.5 Sistemas de Recomendação 

 

 O grande volume de informações e opções disponibilizadas para as pessoas traz 

benefícios, mas, ao mesmo tempo, traz também dificuldades para se encontrar 

informações realmente úteis e fazer boas escolhas. Essa situação é conhecida na 

literatura como problema de sobrecarga de informações (Zaier et al., 2008).  Para 

solucionar esse problema, os sistemas de recomendação têm sido amplamente 

empregados. Eles são responsáveis por recomendar itens (filmes, músicas, páginas web, 

etc.) de interesse dos usuários. Esses sistemas têm sido muito usados em aplicações 

comerciais e sites de e-commerce. Alguns exemplos podem ser citados: o site de e-

commerce amazon.com recomenda vários tipos de produtos (livros, música, dispositivos 

eletrônicos, etc.) aos seus clientes; o site last.fm recomenda músicas; a aplicação TiVo 

recomenda shows de TV e filmes.  

 Em sua formulação mais comum, o problema de prover recomendações pode ser 

reduzido ao problema de estimar uma nota (normalmente numérica, não-negativa, 

inteira ou real, variando dentro de certo limite) para itens que não foram vistos ou 

revisados (neste contexto, o termo revisado significa que o usuário atribuiu uma nota 

para o item em questão) pelos usuários. Os sistemas de recomendação realizam as 

estimativas com base em informações apropriadas, dependendo do seu tipo, conforme 

mencionado no parágrafo anterior. Depois que o sistema atribui notas referentes a um 

usuário para todos os itens existentes no sistema, basta apenas ordenar estes itens 

decrescentemente e apresentar uma determinada quantidade deles para o usuário (o 

número exato é uma decisão que cabe ao projetista do sistema).  

 Formalmente, o problema de recomendação pode ser formulado da seguinte 

forma: Seja C o conjunto de todos os usuários e S o conjunto de todos os itens do 

sistema, como livros, CDs, filmes, ou, no nosso caso, programas de televisão. Tanto o 

espaço de itens possíveis quanto o espaço de usuários possíveis pode variar de centenas 

a milhões. Seja u a função utilidade que mede o quão útil um item s é para um usuário c. 

Em outras palavras, u : C x S  R, onde R é o conjunto de notas possíveis para um 

determinado item. Então, para cada usuário c  C, queremos escolher um item s’  S 

que maximize a função utilidade do usuário. Formalmente:  

    c  C, s’ =               
   . 



42 
 

 Dependendo da aplicação, a utilidade u pode ser especificada pelo usuário ou 

computada pelo próprio sistema de recomendações. Cada elemento do conjunto de 

usuários C pode ser definido com um perfil que inclui várias características como, 

idade, gênero, estado civil, renda, etc. O mais simples possível é ter um perfil apenas 

com um identificador. Esse tipo de perfil, no entanto, não traz qualquer informação útil. 

Analogamente, cada item do conjunto de itens S é definido com um conjunto de 

características. No nosso caso, um programa de televisão tem características como, 

título, duração, gênero, subgênero, idioma, idade mínima, etc. 

 O problema central dos sistemas de recomendação é que a utilidade u não é 

definida em todo o espaço C x S. Em qualquer conjunto de itens suficientemente 

grande, os usuários não seriam capazes revisar todos os itens. Isto significa que a 

utilidade u deve ser extrapolada para todo o espaço C x S. Os sistemas de recomendação 

devem então predizer a nota de um determinado item que não foi revisado por um 

usuário com base em informações apropriadas.  

 De acordo com (Adamovicius e Tuzhilin, 2005), os sistemas de recomendação 

são classificados em três tipos, conforme a maneira como as recomendações são feitas: 

(i) recomendações baseadas em conteúdo: os usuários receberão recomendações de 

itens similares aos que eles preferiram no passado; (ii) recomendações colaborativas: os 

usuários receberão recomendações de itens que pessoas com gostos e preferências 

semelhantes têm gostado e (iii) abordagens híbridas: combinam as recomendações 

baseadas em conteúdo e as colaborativas. Zaier et al (Zaier et al., 2008) afirmam que os 

sistemas de recomendação de filtragem colaborativa (do tipo ii), em particular, têm sido 

empregado com bastante sucesso. 

 Descreveremos nesta seção o funcionamento apenas das recomendações 

baseadas em conteúdo, em virtude da maior adequação desse tipo de recomendação no 

contexto corrente do MyPersonal-EPG e do SBTVD. Atualmente, existem limitações de 

natureza técnica que dificultam bastante o uso de recomendações colaborativas no 

MyPersonal-EPG. É suficiente dizer que seria bastante difícil ter acesso às 

recomendações elaboradas por outros usuários, considerando que grande parte dos 

usuários não possui um canal de retorno em seu ambiente de TV e, além disso, não 

existe uma infraestrutura central para armazenar tais informações, como é comum em 

sistemas de recomendações colaborativas que encontramos na Internet. É importante 

ressaltar, no entanto, que as limitações são essencialmente de natureza técnica. As 

recomendações colaborativas poderiam ser muito interessantes para o MyPersonal-EPG. 
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O funcionamento das recomendações colaborativas e das abordagens híbridas é 

apresentado no anexo B. 

 

2.5.1 Recomendações baseadas em conteúdo 

 

 Em sistemas que utilizam as recomendações baseadas em conteúdo, a utilidade u 

(c,s) do item s para o usuário c é estimada com base nas utilidades u (c,si) atribuídas 

pelo usuário c a itens si  S que são similares  ao item s. Um sistema de recomendação 

de filmes, por exemplo, tentaria encontrar filmes semelhantes aos que os usuários 

atribuem altas notas. A semelhança entre filmes pode então ser definida por atributos 

como: diretor, atores principais, gênero, etc. Dessa forma, o sistema de recomendação 

somente recomendaria filmes que tivessem um alto grau de similaridade com as 

preferências dos usuários.  

 Um dos aspectos importantes em um sistema de recomendação é o perfil do 

usuário, que contém informações sobre as preferências e necessidades dos usuários. 

Essas informações podem ser obtidas explicitamente, por exemplo, através de 

questionários, ou implicitamente, aprendendo com as escolhas que os usuários fazem ao 

longo do tempo que usam a aplicação. Normalmente, os usuários não apreciam 

responder questionários e por isso a técnica de aprender com as escolhas deles pode ser 

mais interessante, embora certamente mais complexa. 

 Vamos definir agora conteudo(s) como um perfil de item, ou seja, um conjunto 

de atributos que caracterizam o item s. Esse conjunto é normalmente computado pela 

extração das características do item s (seu conteúdo) e é usado para determinar se o item 

é apropriado para recomendar. Os sistemas que empregam a técnica de recomendações 

baseadas em conteúdo podem ser utilizados para recomendar itens textuais. O conteúdo 

desse tipo de item é normalmente descrito em termos de palavras-chave. A importância 

da palavra-chave ki no documento dj é determinada com uma medida de ponderação wij 

que pode ser definida de várias maneiras.  

   Uma das técnicas mais conhecidas e aceitas para ponderar o peso das palavras-

chave é a term frequency/inverse document frequency (TF-IDF) (Salton, 1989) que é 

definida da seguinte maneira. Considere que N é o número total de documentos que 

podem ser recomendados aos usuários e que a palavra-chave ki aparece em ni 

documentos. Além disso, considere que fi,j é o número de vezes que a palavra-chave ki 
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aparece no documento dj. Então TFi,j, é a term frequency da palavra-chave ki no 

documento dj e é definida como:  

TFi,j = 
    

         
, 

onde o máximo é computado sobre todas as freqüências fz,j de todas as palavras chaves 

kz que aparecem no documento dj. É importante lembrar, no entanto, que palavras-chave 

que aparecem em muitos documentos não são tão úteis em distinguir um documento 

relevante de outro irrelevante. Portanto, a medida de inverse document frequency (IDFi) 

é usada em combinação com a term frequency. A inverse document frequency para a 

palavra-chave ki é definida como: 

IDFi =    
 

  
. 

Dessa forma, a ponderação TF-IDF para a palavra-chave ki no documento dj é definido 

como:  

Wij = TFi,j x IDFi 

e o conteúdo do documento dj é definido como  

conteudo(dj) = (w1j,...,wkj). 

 Agora vamos definir conteudoperfil(c) como sendo o perfil do usuário c 

contendo os gostos e preferências desse usuário. Tais perfis são podem ser construídos 

explicitamente ou implicitamente, conforme já mencionamos. Podemos definir 

conteudoperfil(c) como um vetor de pesos (wc1, ..., wck), onde cada peso wci detona a 

importância da palavra-chave ki para o usuário c e pode ser computada de várias formas. 

 Em um sistema de recomendações para programas de TV, por exemplo, 

poderíamos construir esse vetor de pesos a partir da observação dos programas vistos 

pelos usuários. Imagine que o usuário assista a filmes regularmente. Uma possibilidade 

seria fazer com que, a cada vez que o usuário assistisse a um filme, o peso da palavra-

chave correspondente (gênero:filme) fosse aumentado por 1. Ao mesmo tempo, o 

usuário poderia explicitamente, através da resposta a questionários, que quer receber 

recomendações de filmes. O peso da palavra-chave poderia então ser aumentado em 5. 

Para refinar o sistema, é importante considerar os vários atributos do programa no vetor 

de pesos. Em um filme, por exemplo, poderíamos também considerar palavras-chave 

como: subgênero, diretor, atores principais, etc.  

 Em um sistema de recomendação baseado em conteúdo, a função utilidade u(c,s) 

é usualmente definida como:  

u (c,s) = escore (conteudoperfil(c), conteudo(s)). 
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 A função utilidade u é representada na literatura como uma função que retorna, 

heuristicamente, uma nota para um item em termos dos vetores wc (vetor do usuário) e 

ws (vetor do item), empregando, por exemplo, a medida de similaridade do cosseno:  

u (c,s) = 
     
 
       

      
  

         
  

   

, 

onde K é o número total de palavras-chave no sistema. Perceba então que o que a 

medida de similaridade do cosseno faz é verificar a “semelhança” entre o perfil do 

usuário c (que por sua vez foi construído com base em revisões anteriores feitas por ele 

e pela análise de que itens ele tem usado) e o conteúdo do item s. Dessa forma, a 

aplicação precisa apenas computar quais dos itens tem uma nota mais alta e recomendar 

um conjunto deles ao usuário.  

 Vamos agora discutir brevemente algumas das limitações dos sistemas de 

recomendação baseadas em conteúdo. 

 

2.5.1.1 Alto grau de especialização 

 

 Quando os sistemas de recomendação recomendam apenas itens que obtêm uma 

nota alta em relação ao perfil de um determinado usuário, o usuário fica limitado a 

receber recomendações a itens que são bastante similares aos que ele já revisou. Esse 

problema fica bastante evidente se pensarmos em um exemplo simples. Imagine que um 

usuário assista a muitos filmes de um determinado subgênero (por exemplo, ação). O 

sistema ficaria então muito inclinado a recomendar apenas filmes desse subgênero 

mesmo quando um filme de outro subgênero (por exemplo, aventura) tenha sido 

considerado muito bom pela crítica especializada. 

 Outro problema decorrente do alto grau de especialização é o fato de os itens 

recomendados serem muito similares entre si. Imagine que um usuário indicou que 

gosta dos filmes de um determinado ator. O sistema de recomendação pode ficar 

inclinado a recomendar um conjunto de filmes do referido ator, preterindo outros filmes 

interessantes do mesmo gênero. Umas das características desejadas em um sistema de 

recomendação é a diversidade entre os itens recomendados (assumindo que seja um 

conjunto de itens de tamanho considerável) (Zhang et al., 2002).  

 Uma das possíveis soluções para ambos os problemas é introduzir um elemento 

aleatório nas recomendações. Dessa forma, nem sempre os itens com notas mais altas 



46 
 

são recomendados, deixando espaço para itens com notas intermediárias serem também 

recomendados. 

 

2.5.1.2 Problema de novo usuário 

 

 Este problema é comum aos três os tipos de sistemas de recomendação. Um 

novo usuário tem de revisar um número suficiente de itens (ou, no exemplo de 

programas de TV, assistir a vários programas e indicar suas preferências) antes que o 

sistema de recomendação possa realmente compreender as preferências do usuário. 

Dessa forma, um usuário que tenha revisado poucos itens pode não receber 

recomendações precisas. 

 

2.6 Arquitetura da Aplicação de Guia Eletrônico (EGA) 

 

 Em (Moreno et al., 2009), os autores distinguem uma aplicação EPG/ESG, 

chamada de Aplicação de Guia Eletrônico (EGA), e o resultado de sua execução, a 

informação efetivamente apresentada pelo guia, chamada de Informação do Guia 

Eletrônico (EGI). Eles argumentam que, em geral, as EGAs apresentam os metadados 

de maneira adaptada, de acordo com os perfis dos usuários. Além disso, as EGAs 

comuns também permitem a adaptação do leiaute usado na apresentação dos dados. No 

entanto, dificilmente a EGA em si é adaptável. Algumas vezes é possível que ela sofra 

atualizações esporádicas, mas não que sejam adaptadas on-the-fly (em tempo de 

execução). Em resumo, normalmente as EGIs são adaptáveis, enquanto as EGAs não 

são. Para resolver esse problema, eles propõem uma arquitetura de EGA modular, que 

inclui um metaserviço responsável por permitir atualizações dinâmicas. 

 A arquitetura proposta por (Moreno et al., 2009) é dividida em oito 

componentes, conforme ilustra a Figura 7. Com exceção do componente Update 

Manager, responsável por realizar as atualizações dos demais componentes, e do 

componente EGD Player, responsável por executar os documentos que compõem a 

EGA (no nosso contexto, os documentos que compõem a EGA são documentos NCL e 

scripts em Lua), todos os seis outros componentes podem ser atualizados em tempo real. 

Essa característica é viabilizada pelo uso de comandos de edição ao vivo NCL (ABNT 

NBR 15606-2, 2007), os quais permitem a adição e remoção, em tempo de execução, de 



47 
 

elementos da linguagem NCL encontrados em componentes existentes. Os asteriscos (*) 

das Figuras 7 e 12 indicam os componentes que podem ser atualizados em tempo real. 

 O processo de geração do EGI é dividido em dois estágios: feeding e production. 

No estágio feeding, os metadados que serão processados e apresentados pelo EGI são 

obtidos e transformados em estruturas de dados internas chamadas Service Data, as 

quais são posteriormente passadas para o estágio production. No estágio production, são 

gerados os Documentos de Guia Eletrônico (EGDs) que são executados pelo EGD 

Player, normalmente providos pelo middleware, que no MyPersonal-EPG é o Ginga. 

 O feeding transforma os metadados obtidos por difusão, a partir das emissoras, 

ou sob demanda, a partir de provedores de conteúdo, em informações relevantes (como, 

por exemplo, os descritores de gênero e subgênero de um programa) para a EGA que 

serão armazenadas na estrutura Service Data. O componente Search Engine, que é 

controlado pelo componente Data Manager, é responsável por coletar essas 

informações passo a passo (orientado a eventos). Em cada passo, uma vez que a 

informação é coletada, ela é traduzida e adicionada à estrutura Service Data. Uma 

característica interessante é que as informações coletadas podem ser descartadas se, por 

ventura, não sejam consideradas relevantes para exibição. 

 A estrutura Service Data é, basicamente, uma lista de informações acerca dos 

programas ou serviços em um formato interno que é relevante para a EGA. Ela 

representa informações referentes aos programas, que podem ainda ser enriquecidas 

com conteúdo adicional obtido sob demanda pelo componente Search Engine. No 

MyPersonal-EPG, a estrutura Service Data é basicamente a lista de programas obtida 

junto às emissoras por difusão ou sob demanda. Cada entrada da lista contém 

informações sobre um determinado programa como, por exemplo: o nome, o canal e o 

horário em que será exibido, a duração e o gênero e subgênero. Tais informações são 

disponibilizadas para o estágio production bem como para o componente History 

Manager. A inserção da estrutura Service Data na arquitetura provê modularização, já 

que desacopla os estágios feeding e production, permitindo a substituição de qualquer 

componente do estágio feeding em tempo de execução 

 O componente History Manager pode fazer uso do componente Component 

Persistency para persistir informações, que serão usadas futuramente por outras 

aplicações, existentes na estrutura Service Data. Aplicações de auditoria e de 

recomendações de programas podem são exemplos de aplicações que poderiam fazer 

uso desse tipo de informação. 
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Figura 7. Arquitetura de EGA proposta por (Moreno et al., 2009) 

 

 O resultado do estágio production é um conjunto de documentos (arquivos) 

escritos em uma linguagem suportada pelo middleware. Os autores preocuparam-se em 

separar os aspectos de layout e de estrutura de apresentação de dados do EGD. O 

componente EGD Style Constructor é responsável por criar os estilos de apresentação 

que serão usados no momento em que as informações existentes no Service Data forem 

exibidas. O componente EGD Structure Constructor é responsável por organizar, 

estruturar e relacionar os conteúdos a serem apresentados. Na linguagem NCL, o 

componente EGD Style Constructor está relacionado a construtores como: <region> e 

<descriptor>, enquanto o componente EGD Structure Constructor está relacionado a 

construtores como: <media> e <link>. 

 O EGD é processado pelo EGD Player que então exibe o EGI. É importante 

observar que o próprio EGD Player pode realizar adaptações no EGI durante o 

processamento do EGD. 

 O componente Component Persistency é responsável, como podemos inferir 

pelo seu próprio nome, pela persistência de informações úteis para a EGA. Tais 

informações podem ser informações existentes na estrutura Service Data ou ainda 

versões dos componentes da própria EGA. 
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 O componente Update Manager é um metaserviço responsável por manter 

versões default de todos os outros componentes (com exceção do EGD Player, que é de 

responsabilidade do middleware) e por receber requisições para atualizá-los em tempo 

real. O processo de atualização de componente envolve a atividade de validação, a fim 

de garantir a consistência do sistema depois da atualização. As atualizações também 

podem ser feitas usando componentes persistentes que já estão presentes no Update 

Manager, ou ainda usando componentes baixados através de alguma rede. Questões de 

segurança e de direito de acesso também devem ser levadas em consideração pelo 

Update Manager, durante o processo de atualização dos componentes. 

 Essa arquitetura não contempla mecanismos para prover as funcionalidades de 

criação de grades de programação personalizadas e recomendações. Dessa forma, 

propomos uma extensão que será descrita em detalhes na seção 3.3. 
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3. MyPersonal-EPG  

 

 Neste capítulo, apresentaremos as características principais do MyPersonal-EPG 

(seção 3.1), o design da interface de usuário (IU) do MyPersonal-EPG (seção 3.2), a 

extensão da arquitetura (seção 3.3), o sistema de recomendações baseadas em conteúdo 

criado para o MyPersonal-EPG (seção 3.4) e algumas considerações os testes de 

qualidade das recomendações (seção 3.5),  a implementação do componentes adicionais 

necessários (seção 3.6), além de discutir algumas limitações tecnológicas enfrentadas no 

desenvolvimento da aplicação (seção 3.7). Abordaremos ainda o ambiente operacional 

necessário para executar a aplicação (seção 3.8). 

 

3.1 Características Principais 

 

O MyPersonal-EPG estende a arquitetura apresentada por  (Moreno et al., 2009), 

pela adição de dois novos componentes: Scheduler e Recommender. A principal 

motivação em empregar esta arquitetura modular é permitir que os componentes que 

compõem a aplicação possam ser adaptados sem que as mudanças em um componente 

afetem os demais. Além disso, tais mudanças devem poder ser feitas em tempo de 

execução para que a aplicação possa estar sempre em funcionamento, de forma que o 

usuário não precise aguardar por um processo de atualização demorado estando privado 

do uso da aplicação. 

 Neste trabalho, atualmente, existem recomendações feitas de maneira explícita e 

de maneira implícita. As recomendações explícitas são extremamente diretas e feitas 

com base nas seleções de categoria por parte do usuário. O processo de recomendação 

consiste basicamente em verificar se o gênero e subgênero dos programas (itens, nos 

termos de sistemas de recomendação) pertencem ao conjunto de gêneros e subgêneros 

selecionados pelos usuários. Em caso afirmativo, o programa será recomendado, em 

caso negativo, o programa não será recomendado. Existem também as recomendações 

implícitas, feitas com base na observação das ações que os usuários desempenham 

enquanto assistem ao aparelho de televisão. Tais recomendações são baseadas em um 

sistema precisamente definido na seção 3.4, apresentada posteriormente. 
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É interessante também que as recomendações sejam dadas tanto no momento em 

que o usuário está interagindo com a aplicação (de forma síncrona), quanto 

posteriormente, à medida que novos programas de interesse do usuário são 

disponibilizados nas grades de programação das emissoras (de forma assíncrona).   

   

 

Figura 8. Visão Geral do MyPersonal-EPG 

 

 A Figura 8 ilustra uma visão geral do contexto onde o MyPersonal-EPG 

enquadra-se. As tabelas EIT provenientes de diferentes emissoras são recebidas por 

receptores de TV Digital que contêm o middleware Ginga e o MyPersonal-EPG. 

Diversos usuários utilizam o MyPersonal-EPG para configurar sua própria grade de 

programação e registrar seus interesses em termos de programas e recomendações.  

Dessa forma, os diferentes usuários registrados no MyPersonal-EPG podem utilizar a 

sua EPG personalizada. 

 

3.2 Interface com o usuário 

 

 De forma a permitir a utilização do MyPersonal-EPG, foi desenvolvida uma 

aplicação cuja interface de usuário é descrita nessa seção. Esta interface de usuário foi 

implementada utilizando as tecnologias previstas no SBTVD e seguindo as diretrizes 

propostas em (Barbosa e Soares, 2008) e (BBC, 2002). O SBTVD prevê o uso da 

MyPersonal-EPG

Tabelas EIT de diferentes emissoras

EPGs personalizados

Ginga
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linguagem declarativa NCL, da linguagem de script Lua e do middleware Ginga no 

desenvolvimento de aplicações.  

 A Figura 9 mostra a tela inicial da interface do MyPersonal-EPG. A barra de 

informações exibe ao usuário dados importantes como: data, título e canal. Logo abaixo, 

há uma tabela que mostra os programas que serão exibidos juntamente com várias 

informações sobre eles. À direita, há um quadro que mostra quais programas foram 

selecionados pelos usuários até o momento. Na parte inferior, há a barra de interação 

que será usado pelos usuários para explorar as funcionalidades da aplicação. 

 
Figura 9. MyPersonal-EPG - Programas disponíveis (esquerda) e Programas 
Selecionados. 

  

 Um dos princípios de design que seguimos durante o desenvolvimento da IU foi 

o de mostrar ao usuário quais são os mecanismos de interação existentes com cada um 

dos elementos da tela. A barra de interação, por exemplo, possui 4 retângulos coloridos 

com texto indicando a ação correspondente sobre eles (um vermelho, um verde, um 

amarelo e um azul). As cores estão tentando mostrar que para realizar as devidas ações 

o usuário deve usar os respectivos botões coloridos do controle remoto. As setas 

mostradas na interface têm a intenção de indicar ao usuário que ele pode usar as setas do 

controle remoto para interagir com os elementos da interface. No caso da data mostrada 
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na barra de informações, por exemplo, ao utilizar as setas para cima e para baixo do 

controle remoto, o usuário perceberá que a data será modificada e os programas 

exibidos na tabela abaixo serão também modificados já que os programas exibidos estão 

associados à data que está sendo exibida no momento. 

 A inserção e remoção de programas da grade de programas selecionados são 

feitas de maneira bastante simples, a partir do uso das teclas coloridas do controle 

remoto. O usuário pode navegar entre os programas que estão em exibição usando as 

setas para cima e para baixo do controle remoto e, ao encontrar o programa desejado, 

simplesmente apertar a tecla vermelha para inseri-lo em sua grade de programação. Se, 

em um momento futuro, o usuário desistir de assistir a um programa que pertence à sua 

grade, basta selecionar o programa na grade e apertar o botão verde para removê-lo.  

 A borda de seleção branca (na tela inicial o primeiro programa - “Carros” - está 

selecionado) dá a noção de navegabilidade, que pode ocorrer quando o usuário aperta as 

setas para cima e para baixo do controle remoto. A única interação que fica implícita é o 

uso das setas para direita e para esquerda do controle remoto para alternar entre os 

menus. Existem, conceitualmente, três menus na tela inicial: o primeiro é representado 

pelos 5 botões laranja que aparecem à esquerda; o segundo é representado pelo quadro 

contendo a lista de programas selecionados; e o terceiro é representado pelo quadro 

contendo a data. A navegação entre os menus é feita de maneira circular. Para ir do 

menu com os botões laranjas para o menu com o quadro de programas selecionados, por 

exemplo, basta aperta a seta para direita. Apertando o mesmo botão novamente, o menu 

do quadro da data será selecionado. Apertando a seta para direita mais uma vez, o menu 

com os botões laranjas será novamente selecionado. Idéia análoga é empregada com a 

interação pela seta para esquerda. Em termos de mecanismos de interação, as demais 

telas (a tela 3 é ilustrada pela Figura 10) são semelhantes à tela 1 (Figura 9). Dessa 

forma, descrevemos apenas brevemente a tela 3. 
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Figura 10. MyPersonal-EPG - Categorias, Recomendações e Programas Selecionados 

  

 Na tela mostrada na Figura 10, há dois combo box brancos responsáveis por 

permitir aos usuários que eles selecionem as categorias desejadas. O texto escrito em 

cada combo box é modificado pelo uso das setas para cima e para baixo, conforme 

indicam as setas ao lado. Logo abaixo, há um quadro que exibe quais categorias estão 

cadastradas no presente momento. No centro da tela, há um quadro de programas 

recomendados pelo MyPersonal-EPG que foram disponibilizados pelos canais após o 

usuário ter cadastrado as categorias de interesse (modo assíncrono de recomendação). 

Estes programas podem ser movidos para o quadro de programas selecionados 

(mostrado à direita) de maneira bastante simples, basta apenas selecionar o programa na 

lista de programas recomendados e apertar a tecla vermelha do controle remoto. Uma 

vez movidos, os programas passam a fazer parte da lista de programas selecionados e a 

aplicação sintonizará os devidos canais no momento adequado. Todos os quadros 

presentes nesta tela (quadro de categorias selecionadas, programas recomendados e 

programas selecionados) permitem, quando estão devidamente selecionados, que o 

usuário possa navegar pela lista de valores usando as setas para cima e para baixo. O 
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valor atualmente selecionado terá o texto em cor branca para que o usuário possa 

perceber e podem ser removidos diretamente através da tecla colorida verde. 

 A tela mostrada na Figura 11 contém as opções de configuração da aplicação. As 

opções podem ser marcadas ou desmarcadas de acordo com o desejo do usuário. Para 

alternar a opção entre “Sim” e “Não”, o usuário deve apertar a tecla enter do controle 

remoto. 

 

Figura 11. MyPersonal-EPG  -  Opções de Configuração  

  

 Do ponto de vista de funcionalidades, a tela da Figura 9 está relacionada aos 

itens (i) e (ii) apresentados no inicio desta seção. A tela da Figura 10, por sua vez, aos 

itens (iii) e (iv). A tela de configurações, que se refere ao item (v), é apresentada na 

Figura 11. 
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3.3 Arquitetura do MyPersonal-EPG: novos componentes Scheduler e 

Recommender 

 

 A arquitetura do MyPersonal-EPG está ilustrada na Figura 12 e estende a 

arquitetura de  (Moreno et al., 2009) (Figura 7) incluindo dois novos componentes – 

Scheduler e Recommender -  para atender os requisitos descritos no início da seção 3.  

 O componente Scheduler é responsável por avaliar periodicamente (p.ex., a cada 

60 segundos) a lista de programas selecionados pelo usuário e tomar a ação 

correspondente. Para desempenhar sua função, esse componente precisa ter acesso à 

estrutura Service Data, à data e hora atuais e às informações de configuração do usuário. 

 A cada vez que procede a avaliação, o Scheduler verifica se algum dos 

programas selecionados está prestes a começar, com base na data e hora atuais. Em caso 

afirmativo, ele deve checar as informações de configuração para o usuário que está 

usando a aplicação no momento, especificamente a informação que indica se os 

programas selecionados devem ser automaticamente sintonizados ou não.  

 

Figura 12. Arquitetura do MyPersonal-EPG 

  

 Se o usuário tiver marcado a opção como “Sim”, o Scheduler dispara um evento 

responsável por sintonizar o canal correspondente. Caso contrário, ele exibe uma 

mensagem de aviso na tela da televisão, indicando ao usuário que o programa 

selecionado em questão já está sendo exibido. Se o usuário decidir, em um momento 
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posterior à exibição da mensagem, que deseja assistir o programa, basta apenas apertar a 

tecla enter do controle remoto e o Scheduler sintonizará o canal adequado. Se o usuário 

decidir que não deseja ir para o programa selecionado e que não deseja mais ver a 

mensagem de aviso, basta apenas apertar a tecla azul do controle remoto. 

 Do ponto de vista arquitetural, o componente Scheduler usa as informações 

armazenadas na estrutura de dados Service Data, havendo, portanto, dependência 

indireta em relação aos componentes do estágio feeding. 

 O componente Recommender é responsável por fazer recomendações de 

programas aos usuários, tanto, explicitamente, com base nas categorias selecionadas 

pelos mesmos, quanto, implicitamente com base nas ações tomadas pelos mesmos. Para 

produzir recomendações explicitamente, ele precisa ter acesso às categorias escolhidas 

pelo usuário (em termos de gênero e subgênero) e aos dados contidos na estrutura 

Service Data. O Recommender analisa os dados da Service Data e verifica se os 

programas devem ser adicionados ao quadro de recomendações. Se o gênero e 

subgênero do programa forem compatíveis com um dos gêneros e subgêneros 

selecionados pelo usuário, o programa será adicionado ao quadro de recomendações. 

Uma vez que são mostrados no quadro de recomendações, os programas podem ser 

transferidos para o quadro de programas selecionados pela interação do usuário com o 

controle remoto. O mecanismo de análise que acabamos de descrever é síncrono, já que 

é disparado sempre que uma nova categoria é inserida ou removida pelo usuário.  

 Existe, no entanto, a necessidade de garantir que as recomendações sejam 

atualizadas constantemente, sem que seja preciso para isso o usuário reinserir uma 

categoria. Dessa forma, desenvolvemos um mecanismo assíncrono para atualizar as 

recomendações. Este mecanismo é baseado na comunicação entre os componentes 

Search Engine e Data Manager e o componente Recommender. Sempre que recebe 

novas informações acerca de programas, o Search Engine e o Data Manager 

transmitem tais informações ao Recommender diretamente. De posse dessas 

informações e das informações de categoria do usuário, o Recommender é capaz de 

atualizar automaticamente o quadro de recomendações. Portanto, o usuário tem apenas 

de inserir as categorias desejadas uma única vez e as recomendações permanecem sendo 

atualizadas continuamente. 

 O componente Recommender também produz recomendações de maneira 

implícita (sem que os usuários tenham que selecionar categorias – gêneros e subgêneros 

- de programas), tomando como base um modelo que é construído levando em 
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consideração as ações dos usuários, como por exemplo, a que programas eles assistem. 

Mais detalhes sobre as recomendações implícitas podem ser vistas na seção seguinte, a 

seção 3.4.  

 

3.4 Sistema de recomendações baseadas em conteúdo no MyPersonal-

EPG 

 

 O sistema de recomendações baseadas em conteúdo proposto no MyPersonal-

EPG emprega dois métodos de distintos de aquisição de informações sobre as 

preferências dos usuários. Os usuários podem indicar explicitamente que desejam 

receber recomendações de um gênero e subgênero específico e a aplicação 

simplesmente provê recomendações síncronas e assíncronas de acordo com as 

categorias selecionadas. Por outro lado, a aplicação também analisa, implicitamente, as 

ações dos usuários e usa tais informações para construir um modelo dinâmico do 

usuário e assim prover recomendações. 

 

3.4.1 Modelo dinâmico do usuário 

 

 O modelo dinâmico do usuário leva em consideração o dia da semana e o 

horário em que os usuários estão usando a aplicação. Essas duas variáveis formam o 

contexto de uso da aplicação. Para cada estado do contexto, o modelo dinâmico do 

usuário armazena as pontuações de cada uma dos gêneros e subgêneros definidos na 

ontologia (prevista no apêndice C da norma ABNT NBR 15603-2).  

 A variável de contexto relativa ao dia da semana pode assumir qualquer valor 

entre os dias da semana enquanto a variável relativa ao horário pode assumir quatro 

valores: manhã (das 6h às 12h), tarde (das 12h às 18h), noite (das 18h às 23h) e 

madrugada (das 23h às 6h). Dessa forma, cada par (dia da semana, horário) forma um 

estado do contexto. Essa divisão é interessante porque permite que, na verdade, existam 

vários modelos para o mesmo usuário, de acordo com o contexto em que ele se 

encontra. É provável que o mesmo usuário goste de assistir a filmes e seriados no 

período da noite e telejornais no período da manhã ou ainda que prefira assistir a 

programas de auditório nos domingos. Sem essa contextualização, o modelo dos 
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usuários ficaria muito abrangente e a qualidade das recomendações provavelmente seria 

menor. 

 Para cada usuário e para cada estado do contexto, as pontuações para cada par 

(gênero, subgênero) são inicializadas com o mesmo valor (0,5). Essas pontuações são 

atualizadas implicitamente à medida que os usuários desempenham ações assistindo a 

TV.  

 Neste trabalho, empregamos o algoritmo de aprendizagem paramétrica 

apresentado em (Ardinosso et al., 2004). O algoritmo é centrado em duas equações 

básicas de atualização: 

(1) new_prob = (prev_prob * prev_exper + learn_rate) / new_exper; 

(2) new_prob = (prev_prob * prev_exper) / new_exper; 

 onde: 

 learn_rate é a taxa de aprendizagem da ação observada; 

 prev_prob é a probabilidade do item (formado pelo par gênero e subgênero) no 

contexto considerado, antes da ação executada; 

 prev_exper é a experiência no contexto, antes da ação executada; 

 new_exper = prev_exper + learn_rate é a nova experiência no contexto; 

 

 A equação (1) é usada apenas para o par (gênero, subgênero) sobre o qual a ação 

que está sendo executada. A equação (2) é usada para todos os demais pares. O uso das 

equações em conjunto permite que o par sobre o qual a ação está sendo executada 

aumente de valor, enquanto os demais pares têm o seu valor diminuído.  

 É importante observar também que a taxa de aprendizagem (learn_rate) é 

diferente para cada tipo de ação que pode ser desempenhada pelo usuário. As ações 

básicas disponíveis no MyPersonal-EPG são: assistir a um programa, aceitar uma 

recomendação sugerida pela aplicação e inserir um programa no quadro de programas 

selecionados. Várias outras ações são relevantes em um ambiente de TV Digital como, 

por exemplo: requerer informações adicionais acerca de um programa (o que poderia ser 

feito buscando por informações na Web), gravar um programa ou ainda avaliar um 

programa ao qual o usuário assistiu, mas tais ações ainda não são possíveis na versão 

atual da aplicação. Quanto maior a relevância da ação do usuário, maior deve ser a taxa 

de aprendizagem para tal ação. Assistir a um programa de um determinado par (gênero, 

subgênero) é bem mais indicativo do que simplesmente pedir informações adicionais 
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sobre ele e isso é refletido na taxa de aprendizagem. Os valores adotados para a taxa de 

aprendizagem (learn_rate) no MyPersonal-EPG foram: 1, para assistir a um programa; 

0.4, para aceitar uma recomendação sugerida; e  0,6 para inserir um programa no quadro 

de programas selecionados. Esses valores são parâmetros definidos por quem 

desenvolve o sistema de recomendação, de acordo com a importância subjetiva das 

ações. 

 Outro aspecto que deve ser levado em consideração no desenvolvimento de um 

sistema de recomendações baseadas em conteúdo é o grau de confiança nos modelos 

empregados. O modelo dinâmico do usuário usado no MyPersonal-EPG melhora a 

qualidade de suas predições à medida que a quantidade de ações tomadas pelos usuários 

aumenta. Dessa forma, é necessário que exista um número mínimo de ações para que o 

sistema comece a produzir recomendações. A confiança no modelo é estimada pela 

seguinte função: 

(3)                           

 

 onde: 

 k é um parâmetro que indica a quantidade de ações necessárias para que a 

confiança chegue ao valor de 0,5. Somente quando o valor da confiança chegar a 

0,5, o sistema começa a produzir recomendações. Na faixa de confiança entre 

0,5 e 0,7, o sistema só indica programas de pares (gênero, subgênero) com 

pontuação igual ou superior a 0,8. Quando a faixa de confiança supera 0,7, o 

sistema passa a sugerir também pares com pontuação entre 0,7 e 0,8. O valor 

empregado para k no MyPersonal-EPG é 30. 

 s define o quão rápido a função evolui. O valor empregado no MyPersonal-EPG 

é 0,1. 

 

 Para ilustrar o funcionamento do sistema, vamos imaginar que um usuário, no 

contexto: dia da semana – domingo e horário – noite, tomou as seguintes ações: assistiu 

a 2 telejornais (gênero – Jornalismo e subgênero – Telejornais), a 2 programas de 

auditório (gênero – Variedade e subgênero – Auditório) e 1 programa de turismo 

(gênero – Informação e subgênero – Turismo). Usando as equações (1) e (2), temos a 

evolução, apresentada na Tabela 3, das pontuações dos subgêneros (os demais pares 

estão sendo desconsiderados no exemplo). As ações possíveis foram mencionadas na 

página anterior. 
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Tabela 3. Exemplo de evolução das pontuações no sistema de recomendações  

Par / Ação Início 1ª ação 2ª ação 3ª ação 4ª ação 5ª ação 

Jornalismo/Telejornais 0,5 1,0 1,0 0,66 0,50 0,40 

Variedade/Auditório 0,5 0,0 0,0 0,33 0,50 0,40 

Informação/Turismo 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,20 

Confiança 0,047 0,052 0,057 0,063 0,069 0,076 

 

 Para efetivamente produzir as recomendações, as pontuações (exibidas na 

tabela) são normalizadas para o intervalo [0,1]. As recomendações são então produzidas 

e exibidas no quadro de recomendações do MyPersonal-EPG. Elas são exibidas 

ordenadas pelo valor da pontuação normalizada. As recomendações explícitas (as que 

são produzidas quando o usuário seleciona explicitamente uma categoria) são exibidas 

no topo da lista. 

 

3.5 Considerações sobre a avaliação da qualidade das recomendações 

 

 A avaliação da qualidade das recomendações é uma etapa importante no 

desenvolvimento de um sistema de recomendações. (Ávila e Zorzo, 2009) empregaram 

a métrica da eficácia para avaliar a evolução da qualidade das recomendações providas 

ao usuário por parte aplicação. A métrica da eficácia é definida como:  

    
 

 
  

Onde Ef é a eficácia do sistema de recomendação, α é a quantidade de 

recomendações aceitas pelos usuários e β é a quantidade total de recomendações 

propostas pela aplicação. Uma observação em relação à β é que a aplicação pode 

produzir recomendações que são mutuamente exclusivas (que não podem ser escolhidas 

simultaneamente em virtude de serem exibidas em horários conflitantes). Essa 

verificação deve ser realizada para não contabilizar esses conjuntos de programas 

mutuamente exclusivos na totalização de β.  

Usando a métrica da eficácia é possível determinar a qualidade das 

recomendações providas de uma maneira simples e direta. Em (Ávila e Zorzo, 2009), o 
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sistema de recomendações foi testado durante um mês inteiro e foi mostrada a evolução 

do sistema durante o mês. O sistema chegou a atingir patamares de 80% de eficácia.  

A mesma metodologia usada por (Ávila e Zorzo, 2009) poderia ser também 

empregada neste trabalho. No entanto, existem quatro limitações no contexto deste 

trabalho que dificultam a avaliação da qualidade das recomendações.  

A primeira, e mais importante, diz respeito ao ambiente operacional disponível. 

Existem apenas duas emissoras de TV Digital atualmente no estado do Rio Grande do 

Norte, afiliadas à rede Globo e à rede Bandeirantes.  O acompanhamento regular do 

sinal transmitido pelas emissoras indica que as tabelas referentes ao EPG têm sido 

transmitidas apenas esporadicamente e, além disso, inadequadamente. Ainda em 

setembro de 2010, verificou-se que a emissora afiliada à rede Globo estava enviando 

informações sobre apenas alguns poucos programas nas tabelas referentes à grade de 

programação.  

 

Tabela 4. Listagem de programas recebida pela emissora afiliada à rede Globo 

Programa Gênero Subgênero Horário Dia 

SESSÃO DA TARDE FILME FILME 15:15 13/01 

ARAGUAIA NOVELA NOVELA 18:10 13/01 

PASSIONE NOVELA NOVELA 21:15 13/01 

AMOR EM 4 ATOS MINISSÉRIE MINISSÉRIE 23:20 13/01 

CORUJÃO FILME FILME 02:20 13/01 

SESSÃO DA TARDE FILME FILME 15:15 14/01 

ARAGUAIA NOVELA NOVELA 18:10 14/01 

AMOR EM 4 ATOS MINISSÉRIE MINISSÉRIE 22:45 14/01 

24 HORAS SÉRIE SÉRIE 00:35 14/01 

CORUJÃO FILME FILME 03:35 14/01 

SESSÃO DE 

SÁBADO 

FILME FILME 14:26 15/01 

ARAGUAIA NOVELA NOVELA 18:07 15/01 

PASSIONE NOVELA NOVELA 20:55 15/01 

SUPERCINE FILME FILME 23:35 15/01 

24 HORAS SÉRIE SÉRIE 00:05 15/01 

CORUJÃO I FILME FILME 03:05 15/01 
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Além disso, algumas das informações básicas, como horário de início e duração, 

estavam efetivamente erradas. Durante os meses de novembro e dezembro de 2010, 

verificou-se que as informações de EPG simplesmente deixaram de ser transmitidas 

pelas emissoras. Durante o mês de janeiro de 2011, verificou-se que as tabelas 

referentes ao EPG voltaram a ser transmitidas pelas emissoras, mas ainda com os 

mesmos erros encontrados em setembro de 2010. Para se ter uma idéia mais precisa 

com que estamos tratando, apresentamos a seguir na Tabela 4, a listagem de programas 

enviados pela emissora afiliada à rede Globo do dia 13 ao dia 15 de janeiro de 2011. 

Analisando a Tabela 4, percebe-se que a quantidade de programas na listagem 

enviada está muito aquém da quantidade de programas realmente exibidos pela 

emissora nos referidos dias. Além disso, podemos verificar que existe uma concentração 

em programas dos gêneros: filme, série, minissérie e novela. Com uma limitação de 

opções de programas tão severa, não é difícil perceber que a avaliação do sistema de 

recomendações seria bastante superficial.  

A segunda limitação, ainda em relação ao ambiente operacional, é o ambiente 

disponibilizado pela instalação do middleware Ginga no Linux. Para se ter uma idéia, 

para modificar o canal sintonizado no momento, é preciso interromper o processo 

ginga, responsável pela recepção do sinal e modificar o arquivo de configuração 

isdbt.ini para alterar a ordem das freqüências sintonizadas pelo componente tuner. 

Diante dessas condições, seria bastante difícil, para os participantes da avaliação, 

selecionar um programa sendo exibido em outro canal.  

A terceira limitação diz respeito à pequena disponibilidade de canais para 

realizar uma avaliação considerável. Com apenas 2 canais disponíveis, as 

recomendações providas seriam muito diretas e a eficácia do sistema seria, 

provavelmente, elevada de maneira artificial. Imagine que um dos usuários assiste a 

programas cujo gênero é novela. O sistema será levado a prover recomendações óbvias 

como as outras novelas do canal. Naturalmente, o usuário vai selecionar as 

recomendações providas, se realmente apreciar o gênero de novelas, e o sistema de 

recomendações vai apresentar uma eficácia alta.  

Essa situação fica evidente quando se verifica a listagem apresentada na Tabela 

4. Imagine que o usuário selecione os programas Araguaia e Passione de gênero novela 

recorrentemente. Em pouco tempo, o sistema de recomendações verificaria que o 

usuário gosta do gênero novela e passaria a fazer recomendações de programas de 

mesmo gênero. O problema é que o canal exibe somente pouquíssimas novelas e, dessa 
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forma, as recomendações providas pelo sistema seriam justamente as novelas 

selecionadas pelos usuários, além das outras novelas exibidas pelas emissoras. Esse 

problema ainda é agravado pelo fato de as emissoras não enviarem a listagem completa 

dos programas exibidos. A mesma situação também pode ser verificada para programas 

dos outros gêneros: filme, série e minissérie.  

A quarta limitação é a mesma que impede a formação da grade de programação 

com os programas de todos os canais, sem precisar modificar o canal atualmente 

sintonizado. Para prover recomendações sobre todos os canais (neste caso 2), a 

aplicação precisaria receber os eventos referentes a todos os canais. No entanto, estando 

sintonizada em somente um canal, a aplicação receberá eventos apenas do canal 

atualmente sintonizado o que dificulta consideravelmente a avaliação do sistema de 

recomendações. 

Levando em consideração todas as limitações apresentadas, em especial a 

segunda limitação, a metodologia empregada para realizar a avaliação do sistema de 

recomendações foi coletar as listagens de programas enviadas pela emissora afiliada à 

rede Globo por 10 dias, armazenando-as na estrutura Service Data. Com esses dados, 

pediu-se que um usuário inserisse 30 programas desejados no quadro de programas 

selecionados. A inserção de programas no quadro de programas selecionados faz com 

que o sistema de recomendações possa construir o modelo do usuário em questão 

(conforme explicado na seção 3.4). Depois disso, pediu-se ao usuário que avaliasse 

quais, dentre os 10 programas sugeridos pelo sistema de recomendações, ele escolheria. 

Dos 10 programas sugeridos, 7 foram escolhidos pelo usuário e 3 foram rejeitados, o 

que resultaria em uma eficácia de 70%.  É evidente que, diante das limitações 

mencionadas, o valor da eficácia encontrado não tem uma precisão adequada. Em um 

ambiente sem as limitações mencionadas, seria interessante realizar a avaliação do 

sistema de recomendações em um período maior de tempo, de maneira continuada e 

com uma grande quantidade de canais e programas exibidos. 

 

3.6 Implementação 

 

 A implementação do MyPersonal-EPG foi realizada em NCL/Lua. O diagrama 

de componentes, exibido na Figura 13, apresenta os principais componentes da 

aplicação, em termos de artefatos de código e arquivos de dados.  
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 Um dos principais componentes da aplicação é o Main.ncl, responsável por: 

permitir a comunicação entre os demais componentes; estabelecer o posicionamento dos 

elementos de interface na tela; e definir elos que possibilitam a comunicação da 

aplicação com o middleware. Para não tornar a imagem na Figura 13 demasiadamente 

carregada de informações, não inserimos as dependências entre os componentes .lua e o 

Main.ncl. Podemos considerar que cada componente .lua possui dependência em 

relação ao Main.ncl. Alguns outros componentes merecem destaque nessa descrição. O 

componente Login.lua tem a função de prover acesso às funcionalidades da aplicação 

aos usuários. Ao realizar o login, cada usuário tem acesso às suas informações de perfil. 

O componente Login.lua acessa o arquivo Cadastros.txt a fim de inserir um novo 

usuário ou para verificar as informações submetidas em uma tentativa de login.  

 

Figura 13. Diagrama de componentes da aplicação 

  

 Os componentes CatSel.lua e ProgSel.lua são responsáveis por gerenciar, 

respectivamente, as categorias e os programas selecionados pelos usuários. O 

componente Opcoes.lua, por sua vez, tem o papel de gerenciar as configurações dos 
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usuários.  Os componentes RecSel.lua, RecSinc.lua e RecAssinc.lua estão relacionados à 

característica de recomendações provida pela aplicação. O primeiro gerencia o quadro 

de recomendações que pode ser usado pelos usuários para inserir a recomendação na 

lista de programas selecionados.  

Os dois últimos referem-se à obtenção de recomendações de maneira síncrona e 

assíncrona, respectivamente. As recomendações síncronas são produzidas a partir da 

análise da estrutura de dados Service Data (representada na Figura 13 como o 

componente BaseDados.txt), enquanto as recomendações assíncronas são produzidas 

diretamente pelo mecanismo de recepção de eventos assíncronos do tipo EPG, 

provenientes das emissoras. A diferenciação se faz necessária porque as categorias de 

gênero e subgênero escolhidas pelos usuários mudam constantemente. Dessa forma, 

sempre que um usuário seleciona uma nova categoria, o mecanismo de recomendações 

assíncronas passa a considerar imediatamente a nova categoria, considerando-a nos 

eventos que passam a ser recebidos a partir de então. No entanto, os programas já 

processados (recebidos em eventos anteriores), estão armazenados na estrutura Service 

Data e não foram analisados ainda de acordo com a nova categoria. Esse é 

particularmente o papel do componente responsável pelas recomendações síncronas. 

Ambos os tipos de recomendações empregam o mesmo sistema de recomendações que 

será descrito em detalhes na seção 3.7.  

O componente Emissora.lua foi desenvolvido no intuito de simular o papel das 

emissoras de conteúdo, responsáveis por enviar eventos indicando a disponibilidade de 

novos programas. É mostrado na Figura 13 em azul, por ser o único componente que foi 

implementado que não seria incluído em uma versão final da aplicação, implantada em 

um ambiente real de uso da aplicação. Esse componente pode ser usado para gerar 

assincronamente dados de programas sempre que a aplicação for executada sem o uso 

do dispositivo USB que recebe e processa o sinal de TV digital. Com o uso do 

dispositivo USB, os eventos indicando a disponibilidade de novos programas passam a 

ser enviados diretamente pelo middleware para a aplicação (a partir das tabelas SI 

enviadas pelas emissoras), sendo, portanto, desnecessário o uso do componente 

Emissora.lua. Com o uso do dispositivo USB, o componente RecAssinc.lua depende do 

componente Emissora.lua.  

O componente Scheduler é responsável por sintonizar os canais dos programas 

selecionados pelos usuários no momento adequado e de acordo com as configurações 
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estabelecidas. Mais detalhes em relação ao funcionamento dos componentes de 

recomendação e do componente Scheduler.lua serão vistos a seguir. 

 O trecho de código apresentado na Figura 14 ilustra o funcionamento do 

componente Scheduler. Alguns detalhes foram omitidos por questões de espaço. Na 

linha 1, o arquivo ProgSel.txt, que contém os programas selecionados pelo usuário, é 

aberto. O arquivo contém uma linha de texto para cada programa selecionado. Nesta 

linha estão escritos o nome do programa, o canal em que ele será exibido e o horário em 

que ele vai começar, em termos de horas e minutos (e eventualmente data). No laço que 

se inicia na linha 3 e termina na linha 16, a aplicação faz a leitura do arquivo, linha a 

linha. Na linha 4 é feito o parsing de cada linha do arquivo. O parsing é responsável por 

carregar a estrutura pro com os dados do programa selecionado. O atributo pro.name 

representa, portanto, o nome do programa tratado no momento. Na linha 8, a aplicação 

checa se a hora e o minuto do programa (proghour e progmin, respectivamente) 

correspondem a hora e o minuto atual (hour e min, respectivamente). Se isto for 

verdade, a aplicação continua sua execução a partir da linha 9. Caso contrário, a 

aplicação itera o laço da linha 3 e passar a analisar a próxima linha do arquivo (se 

houver). Na linha 10, o arquivo de configuração Opcoes.txt é aberto. Esse arquivo 

contém informações sobre as configurações da aplicação escolhidas pelos usuários. 

Neste trecho de código, somente a opção de configuração “Ir automaticamente para os 

programas selecionados” é importante. A aplicação checa se essa opção está com o 

valor “Sim” ou “Não”. A aplicação usará tal informação para tomar a decisão 

correspondente.  

 A partir da linha 14 (código omitido por razões de espaço) a aplicação sintoniza 

o canal correspondente imediatamente, caso a opção de configuração “Ir 

automaticamente para os programas selecionados” tenha o valor “Sim”. Caso contrário, 

a aplicação exibirá uma mensagem na tela, indicando ao usuário que o programa em 

questão já começou e que ele pode ir para o canal que está exibindo o referido programa 

apertando a tecla ENTER do controle remoto. 

 Até o presente momento, existe uma limitação tecnológica associada ao 

componente Scheduler. A API responsável por efetivamente sintonizar um canal 

qualquer na televisão do usuário não pode ser disponibilizada pelo middleware Ginga 

por questões de segurança (imagine que um desenvolvedor de aplicações mal 

intencionado produza aplicações que deliberadamente sintonizem canais específicos 

sem que os usuários assim desejem).  
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 Para que seja possível adicionar tal funcionalidade ao MyPersonal-EPG é 

preciso, portanto, fazer uso de uma API específica do fabricante do STB que permita a 

sintonização automática de canais. A aplicação teria que ser, então, uma aplicação 

residente (aplicação que é instalada diretamente no STB, em oposição a aplicações 

obtidas por difusão). Um dos problemas dessa abordagem é a necessidade de adequar a 

aplicação a cada fabricante diferente, se a APIs para sintonização de canais não forem 

padronizadas (o que é bastante provável). Até o momento, não tomamos conhecimento 

de nenhum fabricante de STB que forneça esse tipo de API, mas isso deve se tornar 

mais comum à medida que a TV Digital se difunde pelo Brasil. Uma possível solução 

paliativa para esse problema é simplesmente informar ao usuário que um dos programas 

do quadro de programas selecionados está para começar e sugerir a ele que mude para o 

canal correspondente (naturalmente, exibindo o número do canal na interface gráfica).    

1: local file = io.open('ProgSel.txt','r') 

2: if file ~= nil then 

3:     for line in file:lines() do  

4:      parseProg(line) 

5:      local j = string.find(pro.starttime,':') 

6:      local proghour = tonumber(string.sub(pro.starttime,1,j-1)) 

7:      local progmin = tonumber(string.sub(pro.starttime,j+1)) 

8:      if proghour == hour and progmin == min then 

9:          local type = ' ' 

10:           local file3 = io.open('Opcoes.txt','r') 

11:           if file3 ~= nil then 

12:               -- testa se mudança de canal é automática  

13:           end  

14:           -- código para ir para o canal correspondente  

15:      end   

16:    end 

17:end 

 Figura 14. Trecho de código do componente Scheduler 

  

 Os trechos de código apresentados nas Figuras 15, 16 e 17 ilustram a 

implementação do componente Recommender. Na figura 15, é apresentado o trecho de 

código referente às recomendações produzidas explicitamente, de acordo com as 

categorias escolhidas pelos usuários, conforme discutido na seção 3.4. Nas Figura 16 e 

17, são apresentados trechos de código referente às recomendações produzidas 

implicitamente, geradas a partir do modelo de usuário descrito em detalhes na seção 

3.4.1. É importante ressaltar que a Figura 15 ilustra o comportamento assíncrono das 
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recomendações explícitas, enquanto as Figuras 16 e 17 ilustram o comportamento 

síncrono das recomendações implícitas. Tanto as recomendações implícitas, quanto as 

recomendações explícitas possuem os mecanismos síncrono e assíncrono. 

Na Figura 15, nas linhas 1 a 31, está definida a função responsável por receber 

eventos por parte do middleware, mais especificamente eventos do tipo SI (Service 

Information). Na linha 32, a função é registrada usando o módulo event, que faz parte 

do Ginga. Na linha 2, a aplicação verifica se o evento recebido é efetivamente um SI. 

Em caso positivo, o processamento continua na linha 3. Na linha 3, o evento recebido é 

transformado em uma estrutura chamada nv, que será usada posteriormente. Na linha 4, 

a aplicação abre o arquivo CatSel.txt que contém a lista de categorias selecionadas pelo 

usuário, que será usada posteriormente para verificar se o evento recebido deve ou não 

ser inserido na lista de recomendações do usuário. No laço que se inicia na linha 6, a 

aplicação insere o evento recebido na lista de recomendações do usuário caso se 

enquadre nas categorias escolhidas (encontradas no arquivo CatSel.txt). O referido laço 

itera sobre o conjunto de categorias selecionadas, verificando se o evento recebido 

corresponde à categoria selecionada em análise.  

 Nas linhas 7 a 9, a aplicação faz o parsing das categorias, obtendo o gênero e o 

subgênero. A condição da linha 10 verifica se o evento recebido enquadra-se na 

categoria atualmente em análise. Em caso positivo, a execução da aplicação continua na 

linha 11. Nas linhas 12 a 14, a aplicação verifica se o evento recebido já faz parte da 

lista de recomendações do usuário. Se isso for verdade, não será necessário inseri-lo 

novamente. Caso contrário, a aplicação abre novamente o arquivo Recom.txt (desta vez 

para escrita) e insere o programa na lista de recomendações do usuário (linhas 15 a 37). 

Nas linhas 18 a 20, a aplicação envia um evento (de nome newrec) que indica à 

interface para atualizar-se, já que uma nova recomendação foi inserida. Finalmente, na 

linha 28, a aplicação indica ao middleware que terminou de tratar o evento e está pronta 

para receber novos eventos. Vale lembrar que o trecho de código refere-se ao 

mecanismo assíncrono do componente Recommender. Esse mecanismo garante que as 

recomendações sejam exibidas ao usuário à medida que são enviadas pela emissora. O 

mecanismo síncrono, por sua vez, faz com que, sempre que o usuário insira uma nova 

categoria, a aplicação busque por programas previamente armazenados em uma base de 

dados e os exiba ao usuário. 
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1:    function handler (evt)  

2:       if evt.class=='ncl' and evt.type=='attribution' and evt.name=='SI_Event' then 

3:          nv = stringtoTable(evt.value)    

4:          file = io.open('CatSel.txt', 'r') 

5:          if file ~= nil then 

6:              for line in file:lines() do 

7:         j = string.find(line,' ') 

8:        genero = string.sub(line,1,j-1) 

9:        subgenero = string.sub(line,j+1,line:len()) 

10:        if nv.genero == genero and nv.subgenero == subgenero then 

11:            local ins = true 

12:            file2 = io.open('Recom.txt','r') 

13:            if file2 ~= nil then 

14:                -- verifica se o evento já faz parte das recomendações 

15:                if ins == true then 

16:                    file2 = io.open('Recom.txt','a') 

17:                    if file2 ~= nil then 

18:                        event.post {class='ncl',type='attribution',name='newrec', 

19:                     action='start',value=evt.value,}   

20:                        event.post {class='ncl',type='attribution',name='newrec', 

21:                    action='stop',value = evt.value,} 

22:        end   

23:   end  

24:            end  

25:               end 

26:               file:close() 

27:            end 

28:            event.post {class = 'ncl',type = 'attribution',name = 'SI_Event', 

29:               action = 'stop',value = evt.value,} 

30:        end 

31:  end 

32:  event.register(handler) 

Figura 15. Trecho de código do componente Recommender referente às recomendações 
explícitas. 

 

Na Figura 16, nas linhas 1 a 51, está definida a função responsável por ordenar 

os pares (gênero,subgênero), com base no modelo de usuário definido na seção 3.4. Ao 

fim da execução dessa função, os pares (gênero,subgênero) estão ordenados em função 

da pontuação. Dessa forma, os programas que possuem o gênero e subgênero dos pares 

com maiores pontuações, serão apresentados mais acima no quadro de recomendações. 

Os programas recomendados pelo mecanismo de recomendações explícitas sempre 

ocupam as primeiras posições no quadro de recomendações e os programas 

recomendados pelo mecanismo de recomendações implícitas vêm em seguida, 
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ordenados de acordo com a pontuação obtida pelo par (gênero,subgênero) no qual 

enquadram-se.  

Nas linhas 3 a 16, é feito o pré-processamento da função, inicializando os 

valores das variáveis que serão usadas. No laço que compreende as linhas 19 a 27, 

determina-se qual a maior pontuação dentre todos os pares e esse valor é armazenado na 

variável maiorpontuacao. Esse valor é empregado para normalizar as pontuações 

obtidas fazendo com que elas sempre estejam no intervalo [0,1]. No laço que 

compreende as linhas 32 a 51, é feita a ordenação dos pares (gênero,subgênero). Na 

linha 35, verifica-se se a confiança no sistema de recomendação ainda é inferior a 0,5. 

Em caso afirmativo, o processamento é parado porque não existe confiança no sistema 

para que possam ser produzidas recomendações. Na estrutura elseif que vai da linha 37 

até a linha a 48, é feita a normalização das pontuações de cada par e a posterior inserção 

ordenada (empregando o algoritmo de ordenação insertion sort). Perceba que as linhas 

42 e 44 garantem as restrições especificadas na seção 3.4.1. Quando a confiança do 

sistema ainda está entre 0,5 e 0,7, somente pares com pontuação normalizada superior 

ou igual a 0,8 são considerados. Quando a confiança é superior a 0,7, pares com 

pontuação superior ou igual a 0,7 passam a ser considerados. Essa função é pré-

requisito para a função que efetivamente gera as recomendações implícitas (apresentada 

na Figura 17).  

1:   function ordenarParesGeneroSubgenero()  
2: 
3: local filelogado = io.open ('Logado.txt','r') 
4: local nomearquivo = '' 
5: for line in filelogado:lines() do 
6:  nomearquivo = line 
7: end  
8: filelogado:close() 
9: 
10: local filemodelo = io.open (nomearquivo,'r') 
11: local idx = 1 
12: local conf = 0 
13: local maiorpontuacao = 0 
14: local atual = 0 
15: local pontuacao = 0 
16: local str = '' 
17: 
18: idx = 1 
19: for line in filemodelo:lines() do  
20:  if idx >= 4 and idx % 2 == 1 then 
21:   atual = tonumber(line) 
22:   if atual > maiorpontuacao then 
23:    maiorpontuacao = atual 
24:   end     
25:  end 
26:  idx = idx + 1 
27: end 
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28: filemodelo:close() 
29:  
30: filemodelo = io.open (nomearquivo,’r’) 
31: idx = 1 
32: for line in filemodelo:lines() do  
33:  if idx == 2 then 
34:   conf = tonumber(line) 
35:   if conf < 0.5 then break end 
36: 
37:  elseif idx >= 4 then 
38:   if idx % 2 == 0 then -- genero-subgenero 
39:    str = line 
40:   elseif idx % 2 == 1 then -- pontuacao 
41:    pontuacao = tonumber(line) / maiorpontuacao 
42:    if conf >= 0.5 and conf <= 0.7 and pontuacao >= 0.8 then 
43:     inserir(str,pontuacao) 
44:    elseif conf > 0.7 and pontuacao >= 0.7 then 
45:     inserir(str,pontuacao) 
46:    end 
47:   end   
48:  end 
49:  idx = idx + 1 
50: end 
51: end 
Figura 16. Trecho de código do componente Recommender referente à ordenação dos 
pares (gênero,subgênero) nas recomendações implícitas. 

 

Na Figura 17, nas linhas 1 a 46, está definida a função responsável por gerar as 

recomendações implícitas, com base no modelo de usuário definido na seção 3.4. Essa 

função depende da função que ordena os pares (gênero,subgênero) de acordo com a 

relevância observada pela analise das ações dos usuários (mostrada na Figura 16). O 

vetor gensub possui a lista, já ordenada, com o nome dos pares. A função 

gerarRecomendacoes deve então percorrer a estrutura Service Data e adicionar os 

programas ao arquivo que contém as recomendações, de acordo com a ordenação dos 

pares. Perceba também que o limite, armazenado na variável limite, faz com que o 

sistema não produza tantas recomendações simultâneas, dificultando a análise das 

recomendações propostas por parte do usuário. 

Nas linhas 3 a 12, é feito o pré-processamento da função, inicializando os 

valores das variáveis que serão usadas. No laço que se estende das linhas 14 a 46, as 

recomendações são efetivamente geradas e inseridas no arquivo de recomendações. Nas 

linhas 15 a 17, é feito o parsing do par (gênero,subgênero), obtendo o nome do gênero e 

do subgênero separadamente. Depois disso, para cada par do vetor subgen (percorrido 

obedecendo à ordenação), é verificado na estrutura Service Data quais programas 

enquadram-se no par, em relação ao gênero e subgênero. Tal verificação é feita na linha 

30. Nas linhas 32 a 36, a recomendação é inserida no arquivo de recomendações no 

formato próprio.  
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1:    function gerarRecomendacoes()  
2: 
3:         local limite = 10 
4:         local total = 0 
5:         local file = io.open ('servicedata.txt','r') 
6:         local ctr = 1 
7:         local genero = '' 
8:         local subgenero = '' 
9:         local nomeprograma = '' 
10:       local genprograma = '' 
11:       local subgenprograma = '' 
12:       local horarioprograma = '' 
13: 
14:       while ctr <= #gensub do 
15:            local index = string.find(gensub[ctr],'-') 
16:            genero = string.sub(gensub[ctr],1,index-1) 
17:     subgenero = string.sub(gensub[ctr],index+1,#gensub[ctr]) 
18:     local tipo = 0 
19:     for line in file:lines() do  
20:          if tipo == 0 then 
21:               nomeprograma = line 
22:          elseif tipo == 1 then  
23:               genprograma = line 
24:          elseif tipo == 2 then 
25:               subgenprograma = line 
26:          elseif tipo == 3 then 
27:               horarioprograma = line 
28:          elseif tipo == 4 then 
29:   diamesprograma = line 
30:               if genprograma == genero and subgenprograma == subgenero then 
31:                    local filerecomendacoes = io.open (nomearquivorec,'a') 
32:                           filerecomendacoes:write(nomeprograma ..'*'..  
33:                           genprograma ..'*'.. subgenprograma ..'*'.. horarioprograma .. '*' .. 
34:                           diamesprograma .. '*' ..  '\n') 
35:                    filerecomendacoes:flush() 
36:                    filerecomendacoes:close() 
37:                    total = total + 1 
38:                    if total == limite then break end 
39:               end 
40:          end 
41:          tipo = tipo + 1 
42:          if tipo == 5 then tipo = 0 end 
43:     end   
44:            if total == limite then break end 
45:       end  
46:  end 

Figura 17. Trecho de código do componente Recommender referente à geração de 
recomendações implícitas. 
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Na linha 37, o total de recomendações já feitas é incrementado e na linha 38 

verifica-se se esse total foi atingido. Em caso afirmativo, a geração de recomendações é 

interrompida. Existe ainda um trecho da função, omitido na Figura 17, responsável por 

indicar à interface que novas recomendações foram produzidas e que por isso ela deve 

atualizar-se. 

 

3.7 Limitações tecnológicas 

 

 O desenvolvimento do EPG foi realizado utilizando a linguagem declarativa 

NCL (Nested Context Language) (ABNT NBR 15606-2, 2007), juntamente com a 

linguagem de script (imperativa) associada Lua (Ierusalimschy, 2008). O middleware 

Ginga-NCL contempla o uso das duas linguagens em conjunto. 

 De acordo com (Moreno et al., 2009), a linguagem NCL tem boas características 

para suportar o desenvolvimento de uma EGA adaptativo, tais como:  

 Uma separação bem definida entre o leiaute do documento (definido em NCL 

pelos elementos <region> e <descriptor>) e a estrutura do documento (definida 

em NCL pelos elementos <media> e <context>); 

 Um bom suporte declarativo para escolhas alternativas, tanto entre conteúdos 

quanto entre formas distintas de apresentar o mesmo conteúdo (definidos em 

NCL pelos elementos <switch> e <descriptorSwitch>, respectivamente); 

 Um suporte preciso para definir relações entre objetos de conteúdo NCL 

(definidos em NCL pelos elementos <link> e por atributos navegacionais); 

 A possibilidade de embutir código imperativo como um objeto NCL (como um 

elemento do tipo <media>). 

Apesar de todas as boas características mencionadas acima, a versão atual da 

linguagem NCL não parece ser tão adequada, por exemplo, para construir menus 

dinâmicos, como os que são mostrados na tela 1 do EPG (Figura 9). A linguagem não 

prevê o uso desse tipo de menu e, para tanto, é preciso usar a linguagem imperativa Lua 

para seu desenvolvimento. É preciso definir um objeto Lua e um objeto de mídia do tipo 

imagem para cada um dos itens do menu. O objeto de mídia é responsável por permitir a 

navegação (representado na Figura 9 pela borda de seleção branca), enquanto o objeto 

Lua é responsável por realizar o efeito de menu dinâmico (ao clicar na seta para baixo 

quando o último item de menu está selecionado, por exemplo, os textos em cada um dos 
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itens devem ser atualizados). Os textos devem ser escritos sobre as regiões das figuras 

(botões laranja) através do uso de uma API com um nível de abstração bastante baixo. 

Além disso, sempre que o texto precisa ser atualizado é preciso redesenhar o botão 

laranja sobre o texto anterior. A API empregada para tais funções é o módulo canvas 

disponível em Telemidia (2009). O módulo event, disponibilizado no mesmo local, 

também é utilizado no desenvolvimento deste trabalho. Para se ter uma idéia mais 

precisa do nível de abstração da API, basta dizer que os três parâmetros para escrever 

um texto na tela são: pixel inicial no eixo x, pixel inicial no eixo y e o texto em formato 

de string. 

1:  function handler (evt)  

2:     if evt.class == 'ncl' and evt.type == 'attribution' then 

3:         if var == 1 and evt.value == '-1' then  

4:              if index > pos then 

5:                   index = index - 1; 

6:               end 

7:          elseif var == number and evt.value == '1' then 

8:               if index < #lista - (number-pos) then 

9:                    index = index + 1; 

10:               end 

11:          elseif evt.value == '2' or evt.value == '-2' then 

12:               index = 1 

13:               var = 1 

14:          else 

15:               var = var + evt.value 

16:          end 

17:          event.post { 

18:              class = 'ncl', 

19:               type = 'attribution', 

20:               name = 'ind', 

21:               action = 'stop', 

22:               value = var, 

23:          } 

24:     end 

25:     redraw() 

26: end 

27: event.register(handler) 

Figura 18. Trecho de código de objeto Lua 

 

O trecho de código apresentado na Figura 18 faz parte do código do objeto Lua 

mencionado no parágrafo anterior. Nas linhas 1 a 26, está definida a função responsável 
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por receber eventos enviados pelo formatador NCL (entidade que faz parte do 

middleware). Essa função é registrada na instrução da linha 27. Na linha 2, é feita a 

checagem do tipo de evento. Se o evento for da classe e do tipo de interesse, então ele 

deve ser tratado. Conforme já mencionado, a função desse objeto Lua é tratar a 

característica de menu dinâmico. Para tanto, ele faz uso das variáveis: var, responsável 

por armazenar qual a posição da seleção atual (representado pela borda branca) e index, 

responsável por indexar em uma lista de nome de programas qual deve ser escrito. O 

objeto Lua é informado pelo formatador NCL sempre que o usuário aperta as teclas seta 

para cima, seta para baixo, seta para direita e seta para esquerda do controle remoto, 

representadas, respectivamente, pelos valores „1‟, „-1‟, „2‟, „-2‟ em evt.value. 

Nas linhas 3 a 16, as variáveis var e index são tratadas devidamente, de acordo 

com a tecla do controle remoto que foi apertada. Nas linhas 17 a 23, o objeto Lua indica 

ao formatador NCL que já tratou o evento recebido e que agora está disponível para 

receber outros eventos do mesmo tipo. Na linha 25, o objeto Lua chama a função 

apresentada na Figura 19, responsável por atualizar o texto com o nome do programa, se 

necessário. Observe que a chamada da função está fora do if iniciado na linha 2. Dessa 

forma, a função redraw é chamada sempre que o objeto Lua receber um evento de 

qualquer classe ou tipo. Podemos observar ainda que o trecho de código apresentado na 

Figura 18 precisa ser praticamente replicado para cada um dos 5 botões laranja 

apresentados na Figura 9. Essa característica é indesejável já que dificulta a manutenção 

da aplicação. 

1: function redraw ()  

2:    dx,dy = canvas:attrSize() 

3:    canvas:attrColor('orange') 

4:    canvas:drawRect('fill',3,3,dx-6,dy-6); 

5:    canvas:attrFont('vera',10) 

6:    canvas:attrColor('black') 

7:    canvas:drawText(dx*5/100,dy/4,lista[index]) 

8:    canvas:flush() 

9: end 

Figura 19. Trecho de código de função de redesenho 

 

O trecho de código apresentado na Figura 19 ilustra o nível de abstração do 

módulo canvas. Na linha 2, as variáveis dx e dy recebem o tamanho (respectivamente da 

componente horizontal e vertical) em pixels da região a que o objeto Lua em questão 

está associado. Na linha 3, a cor default recebe o valor „orange‟. A cor default é 
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empregada nas operações de desenho posteriores. Na linha 4, é desenhado um retângulo 

a partir da especificação dos seguintes parâmetros: tipo de preenchimento („fill‟ indica 

que o retângulo deve ser pintado por dentro), coordenada x, coordenada y, largura e 

altura. Na linha 5, a fonte default recebe o tipo de fonte „vera‟ com o tamanho 10. Na 

linha 6, a cor default é novamente modificada, dessa vez recebendo o valor „black‟. Na 

linha 7, o texto com o nome do programa é efetivamente desenhado sobre o retângulo 

laranja. Para isso, é usada a primitiva drawText, que recebe 3 parâmetros: coordenada x, 

coordenada y e o texto a ser escrito em formato de string. Diante do exposto, é possível 

perceber que o nível de abstração das APIs até então desenvolvidas é consideravelmente 

baixo. 

 A dificuldade observada no parágrafo anterior está intimamente relacionada com 

o fato de a NCL ter um foco bastante forte em mídias e nas interações entre elas. Os 

botões laranja apresentados no menu da Figura 9, são, na verdade, apenas imagens de  

quadrados retangulares com textos de nomes de programas sobre eles. O único elemento 

que está sendo empregado na Figura 9 que é efetivamente suportado pela linguagem 

declarativa é a navegação (representada pela borda de seleção branca). As mesmas 

observações são válidas para outros elementos apresentados na tela 1 (e, por 

conseqüência, nas demais telas). O quadro de programas selecionados, mostrado à 

direita na Figura 9, é, na verdade, uma imagem de quadrado retangular cinza (ou uma 

imagem estática qualquer) com elementos textuais e uma linha preta. A linha preta é 

desenhada com a primitiva drawLine do módulo canvas. Podemos perceber então que, 

quando estamos tratando com imagens de natureza estática, a linguagem declarativa 

provê um suporte adequado. No entanto, quando precisamos modificar tais elementos 

em virtude das interações do usuário, precisamos utilizar a linguagem imperativa com 

um grau de abstração bastante baixo. 

 Outra dificuldade tecnológica encontrada, que está mais relacionada à natureza 

do SBTVD do que às linguagens adotadas (NCL e Lua), é a de produzir um EPG capaz 

de obter e apresentar informações dos programas de todos os canais simultaneamente, 

sem que o usuário (ou a aplicação) tenha que mudar o canal sintonizado. Essa 

característica, muito comum em sistemas pagos de TV, não está disponível atualmente 

no SBTVD, pelo menos de maneira usual. Por enquanto, só é possível obter 

informações acerca dos programas que serão exibidos no canal sintonizado no 

momento. Isto acontece porque a arquitetura do middleware (e também dos STBs 

disponíveis) só prevê a existência de um sintonizador (tuner). O tuner é capaz de 
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sintonizar apenas uma freqüência do espectro de cada vez, o que impede a obtenção de 

informações dos diversos canais existentes.  

 Uma possível solução para esse problema é usar um segundo tuner para varrer o 

espectro de freqüências, sintonizando cada canal, um a um, de maneira que fosse 

possível obter e apresentar informações de todos os canais simultaneamente. Tal 

possibilidade depende, no entanto, da disponibilidade de um STB com um tuner extra e, 

possivelmente, da adequação do middleware para este fim. Uma outra possibilidade, 

esta menos intrusiva no que diz respeito à mudança em STBs e no middleware, é usar o 

canal de retorno para obter tais informações. Essa estratégia exige que exista uma 

aplicação Web capaz de obter e centralizar essas informações providas pelas emissoras. 

A aplicação do EPG, por sua vez, consultaria a aplicação Web para recuperar as 

informações dos programas de todos os canais e apresentá-las aos usuários.  

 

3.8 Ambiente operacional 

 

 Grande parte do desenvolvimento da aplicação MyPersonal-EPG foi feito 

usando como ambiente operacional a máquina virtual do Ginga-NCL disponível em 

(Telemídia, 2010) executando sobre o sistema operacional Windows XP. Essa máquina 

virtual corresponde à versão 0.11.2 do middleware Ginga-NCL.  Nessa versão do 

middleware, que é a versão atualmente disponibilizada pelos desenvolvedores, a 

obtenção de informações das tabelas SI ainda não está implementada. Além disso, ainda 

que estivesse, não seria possível obter tais informações executando a aplicação sobre 

uma máquina virtual já que o fato de executar o middleware em uma máquina virtual 

impede o uso de um dispositivo usado como STB que é capaz de sintonizar os canais 

com o auxílio de uma pequena antena e transmitir o fluxo de transporte ao middleware. 

O middleware, por sua vez, recebe o fluxo de transporte e obtém, além do vídeo e áudio 

principais, as informações das tabelas SI.   

 Para efetivamente testar a aplicação com informações transmitidas pelas 

emissoras e captadas pelo ar, foi preciso instalar o middleware manualmente em um 

sistema operacional Linux. No nosso caso, usamos a distribuição Ubuntu 9.04 com 

framebuffer habilitado e kernel de versão 2.6.28-11. Outras distribuições e versões do 

kernel também podem ser empregadas. Para instalar o middleware, é preciso várias 

ferramentas e pacotes adicionais. Alguns tutoriais auxiliam esse trabalho, mas mesmo 
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com o uso dos tutoriais, é preciso ter um conhecimento moderado de Linux para fazer a 

instalação corretamente e resolver os problemas e incompatibilidades que surgem. Os 

tutoriais disponíveis são também muitas vezes incompletos ou vagos, o que torna o 

processo ainda mais trabalhoso e enfadonho. No processo de instalação do middleware 

e do ambiente operacional como um todo, contamos com o auxílio de vários integrantes 

do laboratório Telemídia (PUC-RJ). Como já mencionado, a versão do middleware 

disponível na SVN do portal do software público (Portal de Software Público, 2010), é 

a versão 0.11.2, que não permite a obtenção de tabelas SI. Em contato com os 

integrantes do Telemídia, obtivemos a versão 0.12.1 (ainda em testes) do middleware, 

que permite a obtenção das tabelas SI. Outro dispositivo empregado no ambiente 

operacional é o STB da PixelView obtido junto à RNP e uma antena devidamente 

acoplada a ele. Outro elemento importante é o driver desenvolvido para esse dispositivo 

o qual obtive também junto aos integrantes do Telemídia.  

 Somente no ambiente operacional descrito é que foi possível efetivamente testar 

a aplicação obtendo informações transmitidas pelas emissoras e captadas diretamente 

pelo ar. Antes disso, a aplicação era alimentada por informações fictícias inicializadas 

em arquivos de texto. 

 A Figura 20, apresentada a seguir, ilustra o ambiente de testes em termos de 

equipamentos físicos necessários. O dispositivo USB que funciona como STB é 

responsável por decodificar o sinal digital recebido pela antena UHF e enviar o fluxo de 

transporte ao computador (que precisa do driver do dispositivo instalado). O 

computador, por sua vez, deve ter o middleware Ginga instalado. O fluxo de transporte 

é então devidamente processado pelo middleware e as tabelas SI são então enviadas às 

aplicações que requisitam tais informações, particularmente as aplicações de EPG. 

 

Figura 20. Equipamentos que compõem o ambiente de testes 
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4. Avaliação de usabilidade do MyPersonal-EPG 

 

 Neste capítulo, apresentaremos inicialmente uma breve introdução sobre a 

importância de realizar uma avaliação de usabilidade, especialmente em uma aplicação 

que será usada no contexto da TV Digital (seção 4.1). Em seguida, na seção 4.2, 

apresentaremos os objetivos da nossa avaliação de usabilidade. Na seção 4.3, 

abordaremos o design do experimento de avaliação. Na seção 4.4, apresentaremos as 

características dos participantes da primeira avaliação de usabilidade. Nas seções 4.5 e 

4.6, abordaremos, respectivamente, o ambiente em que é realizado a avaliação de 

usabilidade e os procedimentos empregados. Na seção 4.7, apresentaremos os resultados 

quantitativos da primeira avaliação de usabilidade e na seção 4.8, as análises e 

discussões qualitativas pertinentes a mesma. Na seção 4.9, serão apresentadas as 

mudanças na interface do MyPersonal-EPG decorrentes da primeira avaliação de 

usabilidade. Na seção 4.10, será apresentada a segunda avaliação de usabilidade. Na 

seção 4.11, serão apresentados os participantes da segunda avaliação de usabilidade. 

Nas seções 4.12 e 4.13, serão apresentados os resultados os quantitativos e qualitativos 

da segunda avaliação de usabilidade. Finalmente, na seção 4.14, apresentaremos as 

limitações dos experimentos realizados. 

 

4.1 Introdução 

 

 Neste trabalho, estamos tratando com um Guia Eletrônico de Programação 

(EPG) que possui características especiais de recomendações e montagem de grade 

programação pessoal, que normalmente não estão presentes em outros EPGs. Em uma 

aplicação que possui elementos inovadores, a necessidade de um design fácil de usar é 

ainda maior, já que, do contrário, os usuários provavelmente ficariam desestimulados 

logo que começassem a usar a aplicação e, conseqüentemente, parariam de usá-la 

rapidamente. Essa afirmação é especialmente verdadeira quando lidamos com usuários 

que nunca (ou pouco) tiveram acesso ao mundo digital. No Brasil, infelizmente, grande 

parte da população ainda se enquadra nesse grupo.    

Conforme dito na introdução, a solução apresentada foi construída utilizando 

tecnologias do padrão brasileiro e apresenta inúmeras restrições em relação aos modelos 
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de interações que existem em aplicações convencionais. Não existem os diversos 

recursos como caixas de texto, menus em cascata, janelas e vários outros.  

 Além da limitação tecnológica, um outro fator é a falta de diretrizes 

estabelecidas. No domínio de aplicações para TV Digital, existem algumas diretrizes 

que norteiam o desenvolvimento de aplicações, como o guia da BBC (BBC, 2002). Tais 

diretrizes, no entanto, são de propósito geral e citam elementos de interface como 

tamanho da fonte, cores, entre outros. O trabalho de Ahonen et al. (Ahonen et al., 2006) 

também produziu recomendações bastante abrangentes como: “Conheça o usuário, o 

contexto de uso da aplicação e os objetivos do usuário”; “Tenha certeza que a aplicação 

que está sendo desenvolvida apresenta alguma vantagem para chamar a atenção dos 

usuários”; “Dê tempo suficiente aos usuários”, “Torne as funções mais importantes 

mais visíveis”, “Empregue linguagem que seja familiar à audiência alvo”. 

 

4.2 Objetivos 

 

 As limitações tecnológicas para o desenvolvimento da interface, aliada à falta de 

diretrizes de design, determinou a necessidade de realizar um processo de avaliação que 

considerasse os aspectos de usabilidade convencionais (Nielsen, 1993) para identificar 

possíveis problemas no design do MyPersonal-EPG a fim de permitir mudanças no 

design que promovam melhor usabilidade.  

 Para a avaliação da usabilidade, empregamos os seguintes fatores (Nielsen, 

1993): 

 Eficiência de uso – a partir do momento que conhece os procedimentos para 

desempenhar as tarefas que deseja, o usuário exibe alta produtividade; 

 Facilidade de aprendizado – o usuário consegue aprender facilmente a 

desempenhar as tarefas que deseja; 

 Facilidade de memorização – mesmo após certo período em que não utilizou a 

aplicação, o usuário consegue lembrar o caminho necessário para desempenhar 

suas tarefas; 

 Baixa taxa de erros – o usuário apresenta uma taxa de erros pequena com o uso 

freqüente da aplicação; 

 Satisfação – o usuário sente-se satisfeito com a aplicação. 
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Os fatores apresentados por Nielsen foram apresentados para aplicações 

desenvolvidas especialmente para computadores, mas são igualmente importantes 

também no contexto da TV Digital. A eficiência de uso é desejada para que os usuários 

desempenhem as tarefas o mais rápido possível o que é importante para que eles 

considerem que a aplicação é prática. A facilidade de aprendizado, por sua vez, é 

bastante importante para que o usuário consiga usar a aplicação no mínimo de tempo 

possível e, de preferência, sem ter que recorrer à leitura de manuais ou textos 

excessivamente longos. A facilidade de memorização é importante para que os usuários 

não precisem ter que fazer a fatídica pergunta: “Eu já fiz isso antes. Como eu faço isso 

mesmo?”. A baixa taxa de erros é importante para evitar que os usuários irritem-se com 

a aplicação e deixem de usá-la. Esta intimamente ligada à eficiência de uso. Finalmente, 

a satisfação é o fator mais importante, embora seja também o mais difícil de aferir 

objetivamente. É preciso investigar os demais fatores e obter o sentimento geral dos 

usuários para tentar mensurá-lo.  

Podemos perceber que a satisfação do usuário com o sistema é, em parte, o 

resultado de como ele avalia os quatro outros elementos que caracterizam a usabilidade. 

Aliado a isto está a capacidade do sistema em atender às suas necessidades e 

expectativas. No caso do MyPersonal-EPG isto significa em permitir a utilização da 

grade de programação pessoal, configuração das recomendações e utilização da 

programação recomendada.  

 Assim, além da avaliação dos critérios básicos de usabilidade, foi avaliado o 

grau de satisfação dos usuários com o mecanismo de recomendações e com a grade de 

programação pessoal para saber se a aplicação oferece melhorias na experiência de 

interagir com as grades de programação. 

 

4.3 Design do experimento de avaliação 

 

 Para realizar a avaliação com os objetivos descritos acima, optou-se pela 

realização de testes empíricos associados a uma entrevista com cada um dos 

participantes. A opção por estas duas técnicas justifica-se pela necessidade de obter 

dados objetivos e subjetivos da experiência do usuário. 

Existe ainda outro fator que está relacionado a todos os outros: a qualidade da 

comunicação designer-usuário ou comunicabilidade (Prates et al., 2000). Esse elemento 
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diz respeito à quão bem o designer consegue transmitir as suas intenções para o usuário, 

através dos elementos de interface gráfica e textual que existem na aplicação. 

Compreender adequadamente todos esses elementos é essencial para o desenvolvimento 

de um design adequado para uma aplicação de TV Digital Interativa. 

 

Tarefas utilizadas 

 

Os testes foram realizados de forma controlada com os usuários realizando 

tarefas específicas planejadas para avaliar os fatores planejados.  

  

Tarefa 1 – Montar grade de programação a partir da listagem de programas 

Nesta tarefa, o usuário deve navegar na tabela de programas, mostrada na tela 

inicial do EPG, inserindo programas que ele deseja assistir na grade de programas 

selecionados e, se preciso, removendo aqueles pelos quais ele tenha perdido o interesse. 

  

Tarefa 2 – Selecionar categorias de interesse e montar grade de programação com 

base nas recomendações 

Para realizar esta tarefa, o usuário deve acessar a tela “Recomendações” do 

EPG. Quando o EPG exibe a tela “Recomendações”, o usuário pode inserir ou remover 

categorias de programas, na forma de gênero e subgênero. As categorias representarão o 

interesse do usuário em receber recomendações de programas que atendam às restrições. 

Vale lembrar que as categorias são persistentes. Sempre que o usuário chegar à tela 

“Recomendações”, as categorias previamente selecionadas estarão lá e as 

recomendações de programas correspondentes serão apresentadas. Os programas que 

pertencem à lista de programas recomendados podem ser inseridos nos programas 

selecionados a partir da tela “Recomendações”. 

  

Tarefa 3 – Modificar configurações do EPG 

Para realizar esta tarefa, o usuário deve acessar a tela “Configurações” do EPG. 

Quando o EPG exibe a tela “Configurações”, o usuário pode navegar pelas opções de 

configuração disponíveis. O usuário pode modificar a opção de configuração atual. São 

exemplos de opções de configuração: “Ligar a televisão automaticamente”, “Gravar os 

programas selecionados” e “Sintonizar automaticamente os programa selecionados”. 
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Roteiro da Entrevista 

Para complementar as tarefas, algumas questões foram feitas aos participantes, 

seguindo o roteiro abaixo. 

1. As funções providas pela aplicação são suficientes para atender suas necessidades 

como usuário? Você sentiu falta de poder fazer algo que desejava? 

2. O que você achou das recomendações assíncronas e da sintonização automática de 

canais? Em relação à sintonização automática de canais, o que você achou da forma 

como a aplicação avisa que o próximo programa selecionado está prestes a começar? 

3. Você sentiu dificuldade em planejar os passos necessários para realizar as tarefas 

propostas? 

4. Você acredita que os passos necessários para realizar as tarefas são de fácil 

memorização? 

5. A realização das tarefas foi um processo demorado ou tedioso? Você se sente 

cansado após a realização das tarefas? Imagine que você tivesse que realizar as tarefas 

várias vezes ao longo do dia. Você acredita que seria tedioso ou cansativo? 

6. Você teve dificuldade em entender o significado dos símbolos empregados no 

desenvolvimento da aplicação? Em sua opinião, existe algo símbolo que é incoerente 

com a ação correspondente ou simplesmente que não faz sentido? 

7. De maneira geral, você está satisfeito com a aplicação? A aplicação causou algum 

aborrecimento ou estresse? Quais seriam suas sugestões para o aperfeiçoamento da 

aplicação? 

 

4.4 Participantes da primeira avaliação 

 

 Em virtude da natureza acadêmica deste trabalho, os testes empíricos e as 

entrevistas foram realizados com a participação de pessoas voluntárias.  

 Os participantes foram selecionados de acordo com o público alvo de usuários 

esperado para a aplicação. Em uma aplicação de TV Digital Interativa, o público alvo é 

extremamente abrangente (praticamente qualquer pessoa). No entanto, em um 

experimento para planejar os testes, constatou-se que realizar os testes com qualquer 

perfil de usuário nesta fase do projeto não seria vantajoso. Isto porque, a aplicação em 

questão, uma grade de programação eletrônica, ainda não é um produto conhecido por 
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uma grande parcela da população. Os conceitos de grades pessoais e de recomendações 

não existem em qualquer tipo de sistemas e o esforço de aprendizado por pessoas sem 

experiências não permitiria atingir os objetivos da avaliação. No planejamento, 

participantes apresentaram extrema dificuldade em entender as tarefas e o conceito da 

aplicação em geral, tornando impraticável a sua participação no teste.  

 Assim, foram escolhidos participantes com o seguinte perfil geral. Os 

participantes devem ter, no mínimo, ensino médio completo. A idade deles pode variar 

entre 20 e 55 anos e podem ser do sexo masculino ou feminino. 

Outro aspecto extremamente importante que deve ser considerado durante a 

seleção de participantes foi o grau de interesse e experiência que cada um tem em fazer 

uso de dispositivos e/ou aplicações digitais. Muitas vezes, esse grau de interesse e 

experiência não está diretamente relacionado à escolaridade do usuário. Existem 

pessoas com ensino superior completo que apresentam mais dificuldades do que pessoas 

que não completaram ensino básico. Pessoas com o mesmo nível de escolaridade podem 

apresentar grau de interesse e experiência completamente distintos, dependendo da área 

de conhecimento que apresentam interesse. Dessa forma, foram selecionados 

participantes com baixo, médio e alto grau de interesse e experiência.  

 No experimento realizado, foram escolhidos cinco participantes. O número de 

cinco participantes não é apenas mera coincidência. Nielsen (Nielsen, 2000) mostrou a 

partir de dados obtidos em vários projetos em que participou que com esse número de 

participantes é possível encontrar cerca de 85% dos problemas de design. Como o 

projeto do MyPersonal-EPG é de caráter acadêmico e está numa fase exploratória, 

consideramos que este número é suficiente. No entanto, outros experimentos precisam 

ser realizados posteriormente após os ajustes indicados por este primeiro experimento. 

 O perfil dos participantes da avaliação é o seguinte: 

 Participante 1 – Sexo feminino, 22 anos, Ensino superior completo em curso de 

computação, grau de interesse e experiência alto; 

 Participante 2 – Sexo masculino, 55 anos, Ensino superior completo e pós-

graduação em área de ciências exatas, grau de interesse e experiência médio; 

 Participante 3 – Sexo masculino, 25 anos, Ensino superior completo em área 

tecnológica, grau de interesse e experiência alto; 

 Participante 4 – Sexo masculino, 33 anos, Ensino superior completo em área de 

ciências humanas, grau de interesse e experiência médio; 
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 Participante 5 – Sexo feminino, 26 anos, Ensino superior completo em área de 

ciências biológicas, grau de interesse e experiência baixo. 

 

4.5 Recursos e ambiente de avaliação 

 

 Os testes foram realizados em um laboratório, empregando como ferramentas 

apenas um computador com tela de 15”,  mouse, teclado e microfone. Para executar a 

aplicação foi usado um software que permite a emulação do middleware de TV Digital 

em um ambiente de computador. Para documentar o experimento, foi utilizado um 

software capaz de salvar em arquivos de vídeo as ações do usuário no desempenho da 

tarefa.  

 Evidentemente, a infra-estrutura utilizada não é ideal. Para minimizar estes 

problemas e tentar simular um ambiente mais próximo da realidade em que os testes 

deveriam ser executados, as teclas do teclado que são mapeadas em botões do controle 

remoto durante a execução da aplicação, receberam um rótulo indicativo adequado. As 

teclas F1, F2, F3 e F4, por exemplo, que representam os botões coloridos do controle 

remoto (vermelho, verde, amarelo e azul) receberam um papel de cartolina com a cor 

adequada. 

 A Figura 21, apresentada a seguir, ilustra as adaptações mínimas realizadas no 

teclado para produzir um ambiente de avaliação um pouco mais próximo do ambiente 

real. 

 

Figura 21. Fotografia do teclado adaptado no ambiente de avaliação 
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4.6 Procedimento 

 

 Os participantes receberam apenas uma breve descrição da aplicação e das 

tarefas que deveriam realizar e começaram então a tentar desempenhar as tarefas 

solicitadas.  

 Na tarefa 1, o usuário deve fazer 5 inserções e 3 remoções de programas na lista 

de programas selecionados. Na tarefa 2, o usuário deve fazer 5 inserções e 3 remoções 

na lista de categorias selecionadas e fazer 5 inserções e 3 remoções de programas 

selecionados a partir da lista de programas recomendados. Na tarefa 3, o usuário deve 

modificar a opção atual de todas as opções de configuração. É importante ressaltar que 

as tarefas não são extremamente simples como apenas apertar um botão. O participante 

deve primeiramente entender a interface da aplicação e as tarefas também envolvem a 

racionalização sobre que programas devem ser escolhidos (ou removidos) e isso 

envolve determinar que programas são mais interessantes (ou não).  

 Em alguns casos, os participantes tiveram alguma dificuldade em entender as 

tarefas solicitadas e foi preciso que o especialista explicasse em detalhes os 

procedimentos. As dúvidas foram tiradas sempre antes do início do contato dos 

participantes com a aplicação e visavam o perfeito entendimento das tarefas.  

 Após a realização das tarefas, cada participante participou de uma entrevista. A 

intenção era obter dados subjetivos acerca da experiência de utilizar a aplicação.  As 

entrevistas foram realizadas logo após os testes feitos pelos participantes para garantir 

que suas opiniões foram bem embasadas por lembranças recentes. As perguntas foram 

feitas uma a uma e as respostas foram devidamente anotadas.  

 Para obter informações mais precisas acerca dos testes, foi pedido que os 

participantes repetissem a realização de cada tarefa por cinco vezes. A avaliação do 

aprendizado pode ser diretamente relacionada ao número de erros e ao tempo gasto 

pelos usuários na primeira realização de cada tarefa. As realizações posteriores tentam 

avaliar qual o ganho de desempenho, em termos de número de erros cometidos e tempo 

necessário, de um usuário que já sabe realizar a tarefa, com alguma experiência.  

 A avaliação da memorização precisaria ser feita de maneira mais sistemática. 

Uma possibilidade seria pedir aos usuários que utilizassem a aplicação após certo 

período de tempo (por exemplo, dois meses) após um treinamento inicial. Dessa 

maneira, seria possível investigar se os usuários conseguiram de fato memorizar como 
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fazer uso da aplicação. Talvez essa característica não seja imprescindível em uma 

aplicação de EPG, em geral usada constantemente pelos usuários. 

 Os vídeos produzidos foram então submetidos à análise para a coleta de métricas 

como: número de erros cometidos em cada tarefa, tempo para realizar a tarefa, tempo 

para aprender uma tarefa por exploração e avaliar a compreensão dos usuários em 

relação às mensagens, ícones, símbolos e vocabulário. 

 

4.7 Resultados da primeira avaliação 

 

 Nesta seção, vamos apresentar os resultados qualitativos e as opiniões por parte 

dos participantes obtidos durante a primeira avaliação de usabilidade e, na seção 

seguinte, apresentaremos as análises que puderam ser inferidas a partir dos resultados. 

 Nas Tabelas 5, 6 e 7, mostradas a seguir, apresentamos os resultados de 

desempenho obtidos. Os resultados são apresentados em função de dois indicadores: 

tempo necessário para realizar a tarefa e número de erros cometidos durante a 

realização. A fim de avaliar o tempo gasto no processo de aprendizagem das tarefas, 

apresentamos o tempo gasto para realizar a tarefa pela primeira vez e o tempo médio 

gasto e o desvio padrão para realizar as quatro vezes seguintes. A mesma estrutura é 

utilizada para mostrar o número de erros cometidos na realização de cada tarefa. Para 

fins de computação do número de erros, duas situações foram consideradas erro: 

pressionamento de tecla incorreta e realização incompleta ou errônea da tarefa. 

  

Tabela 5. Resultados quantitativos da tarefa 1 da primeira avaliação 

 Tarefa 1 

Tempo Erros 

1ª(s) TM(s) DP 1ª EM DP 

Participante 1 38 17,5 3,53 1 0 0 

Participante 2 94 23 4,24 2 0,5 0,70 

Participante 3 20 13,5 2,12 0 0 0 

Participante 4 45 22 2,82 1 0 0 

Participante 5 97 40 1,41 1 0,75 0,95 
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Tabela 6. Resultados quantitativos da tarefa 2 da primeira avaliação 

 Tarefa 2 

Tempo Erros 

1ª(s) TM(s) DP 1ª EM DP 

Participante 1 121 52,5 17,66 0 0 0 

Participante 2 167 66 50,99 3 1,5 0,70 

Participante 3 57 28,5 4,94 0 0,5 0,70 

Participante 4 107 45,5 3,53 1 0 0 

Participante 5 144 75,5 7,77 1 0 0 

 

Tabela 7. Resultados quantitativos da tarefa 3 da primeira avaliação 

 Tarefa 3 

Tempo Erros 

1ª TM DP 1ª EM DP 

Participante 1 6 2,5 0,70 0 0 0 

Participante 2 40 3,5 0,70 2 0 0 

Participante 3 5 2 0 1 0 0 

Participante 4 25 4 1,41 4 0 0 

Participante 5 35 5,5 1,29 2 0 0 

  

 Os resultados das entrevistas estão apresentados na forma de comentários sobre 

as respostas dadas a cada uma das perguntas feitas na entrevista. Os comentários são 

feitos de maneira geral já que houve consenso em grande parte das respostas dadas 

pelos participantes. 

 Em relação à questão 1, os participantes responderam que as funções providas 

pela aplicação são suficientes para realizar as tarefas. Um dos participantes, no entanto, 

levantou a possibilidade de que a aplicação permita remover todas as categorias de um 

mesmo gênero (por exemplo, esportes) de uma vez só, ao apertar o botão remover se o 
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menu gênero estiver selecionado. Essa característica tornaria o uso da aplicação mais 

prático e parece interessante. 

 Em relação à questão 2, surgiram opiniões interessantes por parte dos 

participantes. De modo geral, eles desaprovaram a sintonização automática de canais, 

preferindo receber um aviso por parte da aplicação quando o próximo programa da lista 

estivesse começando. Em outras palavras, a maioria dos participantes preferiu 

desabilitar a opção de configuração “Ir automaticamente para programas selecionados”. 

Um dos participantes sugeriu ainda que essa opção pudesse ser configurada para cada 

programa inserido na lista, ao invés de ser uma opção que controlasse o comportamento 

da aplicação. A idéia parece interessante, mas os usuários poderiam considerar 

cansativo ter de configurar essa opção para cada programa selecionado. 

 A idéia de prover recomendações assíncronas foi bem avaliada pelos 

participantes. Alguns dos participantes mencionaram ainda que essa característica da 

aplicação permite aos usuários conhecer novos canais que exibem programas 

relacionados às categorias de interesse até então desconhecidos pelos usuários, 

permitindo a identificação dos usuários com tais canais. 

 A maioria dos participantes considerou satisfatória a forma como a aplicação 

avisa que o próximo programa selecionado está prestes a começar (a aplicação exibe 

uma tarja laranja no centro da tela com o seguinte texto escrito: “Aperte ENTER para ir 

para o próximo programa selecionado”). Alguns participantes, no entanto, mencionaram 

que seria melhor exibir a tarja na parte inferior da tela para não atrapalhar a visão da 

cena corrente, a não ser quer o programa fizesse uso de legendas. 

 Os participantes também responderam que não sentiram dificuldades em 

planejar os passos necessários para realizar as tarefas e que a realização das mesmas não 

era um processo tedioso ou cansativo, a menos que eles tivessem que realizá-las 

repetidamente, o que não é necessário no uso normal da aplicação. 

 Praticamente todos os participantes afirmaram que tiveram dificuldade em 

entender algum dos signos empregados na interface. Na próxima seção é feita uma 

discussão mais aprofundada sobre o assunto. 

 Por fim, os participantes disseram que estavam moderadamente satisfeitos com a 

aplicação e que ela não causou nenhum aborrecimento ou estresse, além do que é 

naturalmente causado quando se tem dificuldade no entendimento de algum signo ou 

não se percebe o mecanismo de interação projetado. Alguns participantes fizeram 
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sugestões para o aperfeiçoamento da aplicação, conforme discutiremos na próxima 

seção. 

 

4.8 Análises e discussões da primeira avaliação 

 

 Em virtude do estado atual de desenvolvimento da aplicação (ainda sem ter 

havido avaliação de usabilidade anteriormente) e da natureza dos participantes 

(conforme já discutido na seção anterior), podemos afirmar que os resultados 

qualitativos – resultantes das entrevistas e observações durante os testes – foram mais 

relevantes do que os dados quantitativos medidos durante os testes.  

 Analisando os dados mostrados nas Tabelas 5, 6 e 7, vimos que o tempo gasto 

para realizar qualquer uma das tarefas pela primeira vez é consideravelmente superior 

ao tempo gasto para as vezes posteriores. Esse fenômeno já era esperado. O tempo 

necessário para realizar uma tarefa qualquer quando ainda estamos aprendendo é 

normalmente superior ao tempo para realizá-la quando já o fizemos previamente. O que 

é interessante observar é que alguns participantes (em especial o participante 2) 

apresentam uma relação entre o tempo gasto para realizar tarefa pela primeira vez e o 

tempo médio gasto para realizar as vezes posteriores bastante elevado. Os participantes 

que têm essa característica apresentam uma dificuldade bem maior de entender os 

signos e interagir com a interface. Coincidentemente ou não, o participante 2, o qual 

apresentou a maior relação entre tempo de aprendizagem e tempo de repetição, é o que 

possui idade mais elevada. Mas para isso ser comprovado, a avaliação precisa ser 

repetida com um número maior de participantes. Como era esperado, em virtude da sua 

baixa aptidão natural no uso de aplicações digitais, o participante 5 obteve um tempo 

médio superior aos demais participantes em todas as tarefas. Apesar disso, o tempo de 

realização das tarefas ainda foi satisfatório. 

 Outro ponto que vale ressaltar é que o número de erros cometidos foi 

relativamente baixo para todos os participantes. Alguns participantes foram mais 

cuidadosos e praticamente não cometeram erros, enquanto outros, por não entendimento 

dos termos da tela, desconcentração ou erro motor, cometeram um número maior de 

erros. 

 É possível perceber também que a tarefa 2 levou bem mais tempo para ser 

realizada do que as demais. Isso provavelmente ocorreu em virtude da quantidade de 



92 
 

elementos existentes na interface da tela “Recomendações”. Os participantes se 

deparavam com um conjunto de informações e conceitos maior e precisavam de mais 

tempo para absorver a informação e iniciar a realização da tarefa. 

 A tarefa 3 foi facilmente entendida pelos participantes e por isso considerada a 

mais simples em comparação com as outras duas. A única dificuldade apresentada por 

alguns participantes foi aprender que para alterar o estado atual dos itens de 

configuração era preciso apertar a tecla enter (equivalente a OK no controle remoto). 

 De modo geral, concluímos que o tempo de aprendizagem para realização das 

tarefas não foi elevado e que o tempo de repetição de tarefa foi satisfatório, 

considerando que não foram feitas tantas repetições por cada participante. O tempo de 

repetição de tarefa é o tempo médio gasto em execuções posteriores à primeira de 

qualquer tarefa. Por exemplo, o participante 5 gastou 97 segundos para realizar a tarefa 

1 pela primeira vez e 40 segundos em média para realizar a mesma tarefa nas execuções 

posteriores. 

 Vamos agora partir para as análises de natureza qualitativa. Essas análises foram 

obtidas tanto pela observação dos participantes durante a realização dos testes quanto 

pelo que eles responderam nas pesquisas de opinião. 

 As principais observações feitas em relação ao design da aplicação foram as 

seguintes:  

a) Alguns participantes apresentaram dificuldades em entender o significado das 

setas pretas (uma para cima, outra para baixo) nas caixas de gênero e subgênero 

de categoria. Para o designer, as setas tinham a intenção de indicar para os 

usuários que, ao pressionar as teclas seta para cima ou seta para baixo, o gênero 

ou subgênero que está sendo exibido no momento seria modificado. Para alguns 

participantes, as setas indicavam que, ao pressionar as teclas seta para cima ou 

seta para baixo, o menu selecionado no momento seria alterado, o que, na 

verdade, é feito pela utilização das teclas seta para esquerda e seta para direita; 

b) Alguns participantes tiveram dificuldades em aprender que as teclas seta para 

esquerda e seta para direita são empregadas para navegar entre os menus das telas 

de interface de maneira circular. No entanto, depois de terem aprendido tal 

característica do design da aplicação, os participantes se sentiram satisfeitos com 

o uso dessas teclas para navegar entre os menus. O fato apresentado mostra que 

pode ser interessante tentar apresentar novos signos para indicar essa forma de 

interação de maneira mais explícita; 
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c) Quase todos os participantes tiveram dificuldade em perceber que, ao pressionar 

a tecla enter, o estado atual do item de configuração selecionado no momento 

seria alterado. Alguns deles tentaram utilizar praticamente todas as outras teclas 

(teclas coloridas, setas, menu, info) para alterar o estado do item de 

configuração. Pode ser preciso mostrar com mais clareza que a tecla que 

modifica o estado atual dos itens de configuração é a tecla enter. 

d) Alguns participantes afirmaram ter dificuldade em entender o que significa com 

exatidão os termos “Recomendações”, “Programas Selecionados”, “Inserir”, 

“Remover”, “Categorias Selecionadas”, entre outros. Quando indagados sobre 

que sugestões eles teriam para substituir tais termos, eles disseram que realmente 

é difícil tentar exprimir o sentido desejado com apenas uma (ou poucas) 

palavras. Um deles sugeriu que fosse feito algo semelhante aos tooltips, tão 

comuns em interfaces de aplicativos de computador. No entanto, limitações 

técnicas inviabilizam essa solução. Uma outra possibilidade levantada foi a de 

inserir uma barra de informações na interface. Quando o usuário apertasse uma 

tecla qualquer, a barra de informações traria um pequeno texto explicando em 

detalhes para que serve a tecla pressionada no contexto da aplicação.  

e) Alguns participantes afirmaram que o mecanismo de navegação circular entre os 

menus utilizando as teclas seta para direita e seta para esquerda não é intuitivo, 

especialmente quando um menu encontra-se acima ou abaixo de outro (como, 

por exemplo, na tela “Recomendações” nos menus de gênero e subgênero de 

categoria). Para eles, a disposição do leiaute com um menu acima (ou abaixo) de 

outro sugere que as teclas seta para cima e seta para baixo deveriam ser usadas 

para alternar entre os menus (e não as teclas seta para direita e seta para 

esquerda). Em poucas palavras, os participantes sugeriram que a navegação 

entre os menus fosse feita com base no leiaute da aplicação. Existem, no entanto, 

alguns problemas com essa solução. Primeiramente, em várias situações, haveria 

ambigüidade, já que mais de um menu pode estar à esquerda ou à direita de 

outro e, dessa forma, o usuário ficaria em dúvida sobre qual deles seria 

selecionado em caso de uso das teclas seta para esquerda ou seta para direita. 

Além disso, para um usuário experiente, o menu circular é bem mais fácil de 

usar e facilita a automatização. Em uma navegação baseada no leiaute, os 

usuários (até mesmo os experientes) teriam que constantemente verificar a 
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posição do menu atual selecionado e calcular qual menu seria selecionado em 

seguida. 

 

4.9 Mudanças na interface do MyPersonal-EPG decorrentes da 

primeira avaliação de usabilidade 

 

 A primeira avaliação de usabilidade, discutida das seções 4.1 a 4.9, produziu 

mudanças significativas na interface do MyPersonal-EPG. Para se ter idéia mais 

aproximada das mudanças realizadas, basta comparar a versão anterior da tela 3 

apresentada na Figura 22 (à esquerda), mostrada a seguir, e a versão atual, também 

mostrada na Figura 22 (à direita). 

 A primeira alteração que pode ser verificada é a mudança na localização da barra 

da data apresentada na interface. Na versão anterior, a barra da data localizava-se no 

lado esquerdo. Na versão atual, ela foi movida para o lado direito. Essa alteração foi 

realizada foi resultante da avaliação heurística de acordo com as diretrizes encontradas 

em (Gomes e Aragão, 2008).  

 Outras duas mudanças foram motivadas pela mesma avaliação heurística: a 

substituição do termo “inserir” pelo termo “adicionar” e a substituição das cores dos 

botões remover e adicionar (que substituiu o botão inserir). Na versão anterior o botão 

inserir tinha cor vermelha enquanto o botão remover tinha cor verde. Essa convenção 

violava a diretriz “Ser consistente com as associações que os usuários farão entre as 

cores e suas culturas, seus trabalhos, os conteúdos apresentados na tela ...” uma vez que 

a cor verde está mais próxima, em termos culturais, de adicionar do que de remover.  

 A substituição do termo “inserir” pelo termo “adicionar” visou simplificar o 

vocabulário e aproximá-lo do contexto dos usuários. Outra mudança que pode ser 

observada é a presença da data (dia e mês) ao lado do horário de cada programa a ser 

exibido para que os usuários possam ter acesso direto a essa informação. Por fim, outra 

mudança que pode ser observada é a adição do símbolo de menu no canto inferior 

esquerdo da interface. Essa mudança está intimamente ligada à dificuldade de entender 

o conceito de menu circular empregado no design da interface, apresentada pelos 

usuários na primeira avaliação de usabilidade. 

 Outra mudança na interface, que não pode ser identificada somente pela 

inspeção da Figura 22, é referente a uma sugestão feita por um participante da primeira 
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avaliação de usabilidade. Um dos participantes havia sugerido que a aplicação permita 

remover todas as categorias de um mesmo gênero (por exemplo, Jornalismo) de uma só 

vez, ao apertar o botão remover se o menu do gênero estiver selecionado. Essa 

característica foi implementada na aplicação. 

 

 

Figura 22. Versão anterior da tela 3 do MyPersonal-EPG (à esquerda) e versão atual da 
tela 3 (à direita). 

 

4.10 Segunda avaliação de usabilidade 

 

 Em função das limitações apresentadas na primeira avaliação de usabilidade 

(discutidas nas seções 4.1 a 4.9), surgiu a necessidade de realizar uma segunda 

avaliação de usabilidade que pudesse ser mais abrangente e mais precisa em relação aos 

resultados quantitativos e às análises e discussões que podem ser levantadas. Em relação 

aos itens 4.1 a 4.3, 4.5 e 4.6, a segunda avaliação de usabilidade é semelhante à 

primeira. A diferença fundamental diz respeito aos participantes envolvidos, aos 

resultados e às análises e discussões que podem ser obtidas.  

 Vale salientar, no entanto, que já na primeira avaliação de usabilidade, verificou-

se que a simplicidade e a intuitividade da interface da aplicação contribuíram para que o 

número de erros fosse consideravelmente reduzido. Como pode ser verificado na seção 

4.12, essa tendência dos resultados foi novamente observada na segunda avaliação. 

 

4.11 Participantes da segunda avaliação de usabilidade 

 

Uma das principais limitações da primeira avaliação foi o número de 

participantes disponíveis e a classificação deles em grupos de especial interesse. Nessa 
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segunda avaliação, estiveram disponíveis 9 participantes, classificados em três grupos: 

pequena experiência em aplicativos digitais, média experiência em aplicativos digitais e 

usuários com experiência em aplicativos do tipo EPG e com boa experiência em 

aplicativos digitais. O grupo com experiência em EPGs e com boa experiência em 

aplicativos digitais é importante para estabelecer um parâmetro de comparação com os 

demais grupos, tanto do ponto de vista de tempo gasto quanto do ponto de vista de erros 

cometidos durante a realização das tarefas.  

Em condições ideais, o número de participantes deveria ser 20, com um grupo 

contendo usuários sem nenhuma experiência em aplicativos digitais e com o tamanho 

de cada grupo igual a 5. Infelizmente, é difícil contar com a disponibilidade de todas as 

pessoas necessárias. Além disso, seria relativamente complicado tentar explicar os 

conceitos envolvidos no MyPersonal-EPG para pessoas sem nenhuma experiência em 

aplicativos digitais.  

O grau de experiência em uso de aplicativos digitais diz respeito à freqüência de 

uso e facilidade com que manuseia aplicativos em computadores pessoais, celulares e 

afins. O grau de cada participante foi determinado mediante conhecimento prévio do 

perfil do participante e da auto-avaliação que o participante faz nesse quesito. 

Na composição dos participantes da segunda avaliação, buscou-se diversificar o 

perfil dos participantes também em relação ao grau de escolaridade. Na primeira 

avaliação, todos os participantes haviam concluído no mínimo o ensino superior, 

enquanto nesta, existem participantes com ensino superior incompleto e até mesmo com 

ensino médio incompleto. 

É importante ressaltar que os participantes 1 e 5 também participaram da 

primeira avaliação de usabilidade realizada. Esse fato será abordado na seção 4.13, nas 

discussões sobre a avaliação dos aspectos de memorização no uso da aplicação. É 

importante ressaltar também que o participante 3 usa rotineiramente a aplicação e, 

portanto, representa um usuário experiente na aplicação. A presença dele na avaliação é 

importante para servir como parâmetro para avaliar as diferenças entre um usuário 

iniciante e um usuário experiente. 

 O perfil dos participantes da avaliação é o seguinte: 

f) Participante 1 – Sexo masculino, 27 anos, ensino superior completo, grande 

experiência em aplicativos digitais e experiência em uso de EPGs; 

g) Participante 2 – Sexo masculino, 21 anos, ensino superior incompleto, grande 

experiência em aplicativos digitais e experiência em uso de EPGs; 
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h) Participante 3 – Sexo masculino, 24 anos, ensino superior completo, grande 

experiência em aplicativos digitais e experiência em uso de EPGs; 

i) Participante 4 – Sexo feminino, 23 anos, ensino superior completo, média 

experiência em aplicativos digitais; 

j) Participante 5 – Sexo masculino, 55 anos, ensino superior completo e pós-

graduação, média experiência em aplicativos digitais; 

k) Participante 6 – Sexo feminino, 22 anos, ensino superior incompleto, média 

experiência em aplicativos digitais; 

l) Participante 7 – Sexo feminino, 22 anos, ensino superior incompleto, pequena 

experiência em aplicativos digitais; 

m) Participante 8 – Sexo feminino, 26 anos, ensino médio incompleto, pequena 

experiência em aplicativos digitais; 

n) Participante 9 – Sexo feminino, 26 anos, ensino superior completo, pequena 

experiência em aplicativos digitais. 

 

4.12 Resultados da segunda avaliação 

 Nesta seção, vamos apresentar os resultados qualitativos e as opiniões por parte 

dos participantes obtidos durante a segunda avaliação de usabilidade e, na seção 

seguinte, apresentaremos as análises que puderam ser inferidas a partir dos resultados. 

  Nas Tabelas 8, 9 e 10, mostradas a seguir, apresentamos os resultados de 

desempenho obtidos pelos 9 participantes. As mesmas considerações em relação aos 

indicadores empregados e à forma de aferição de erros mencionadas na seção 4.7 são 

válidas aqui.  
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Tabela 8. Resultados quantitativos da tarefa 1 da segunda avaliação 

 Tarefa 1 

Tempo Erros 

1ª(s) TM(s) DP 1ª EM DP 

Participante 1  10 12 4,242641 0 0,5 0,707107 

Participante 2  24 18,5 0,707107 1 0,5 0,707107 

Participante 3  8 6 1,414214 0 0 0 

Participante 4  77 37,5 7,778175 0 0 0 

Participante 5  30 20 2,828427 0 0 0 

Participante 6  28 15 1,414214 0 0 0 

Participante 7 62 16 8,485281 1 0,5 0,707107 

Participante 8 115 36 1,414214 4 0 0 

Participante 9 38 25 1,414214 1 0 0 

 

Tabela 9. Resultados quantitativos da tarefa 2 da segunda avaliação 

 Tarefa 2 

Tempo Erros 

1ª(s) TM(s) DP 1ª EM DP 

Participante 1 56 22,5 0,707107 1 1,5 0,707107 

Participante 2 45 30 7,071068 1 0 0 

Participante 3 21 16 1,414214 1 0 0 

Participante 4 105 48 7,071068 0 0,5 0,707107 

Participante 5 62 45,5 2,12132 1 0 0 

Participante 6 56 27,5 6,363961 2 0,5 0,707107 

Participante 7 31 32,5 3,535534 1 0 0 

Participante 8 102 67,5 30,40559 1 0 0 

Participante 9 63 44 4,242641 1 0,5 0,707107 
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Tabela 10. Resultados quantitativos da tarefa 3 da segunda avaliação 

 Tarefa 3 

Tempo Erros 

1ª TM DP 1ª EM DP 

Participante 1 9 1,5 0,707107 0 0 0 

Participante 2 12 2,5 0,707107 1 0 0 

Participante 3 2 1 0 0 0 0 

Participante 4 9 2,5 0,707107 1 0 0 

Participante 5 35 3,5 0,707107 0 0 0 

Participante 6 10 1,5 0,707107 1 0 0 

Participante 7 20 4 1,414214 2 0,5 0,707107 

Participante 8 33 3,5 0,707107 2 0 0 

Participante 9 45 4 1,414214 1 0 0 

  

 A Figura 23, apresentada a seguir, apresenta a evolução da primeira para a 

segunda avaliação de usabilidade, por meio de gráficos, dos tempos médios gastos pelos 

participantes 1 e 5 ao executar as tarefas sugeridas. Os gráficos permitem uma 

visualização mais direta da evolução dos resultados e conseqüentemente da qualidade 

da interface da aplicação. 
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Figura 23. Evolução dos tempos médios dos participantes 1 e 5 

 

Os resultados das entrevistas estão apresentados na forma de comentários sobre 

as respostas dadas a cada uma das perguntas feitas na entrevista. Os comentários são 

feitos de maneira geral já que houve consenso em grande parte das respostas dadas 

pelos participantes. 

 Em relação à questão 1, os participantes responderam, assim como na primeira 

avaliação, que as funções providas pela aplicação são suficientes para realizar as tarefas.   

 Em relação à questão 2, 7 dos 9 participantes preferiram desabilitar a opção “Ir 

automaticamente para os programas selecionados”. Um dos participantes explicou a 

razão pela qual fez tal escolha. Para ele, muitas vezes, o ato de assistir a programas de 

TV é algo informal e a percepção que ele tem dos programas é muito dinâmica. Ele 

pode começar a assistir a um programa enquanto aguarda por um dos programas 
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selecionados, por exemplo, e passar a gostar do programa ao qual está assistindo no 

momento. Desse modo, ele considera o comportamento de mudar automaticamente o 

canal muito intrusivo, preferindo somente um aviso de que o programa irá começar. Ele 

argumenta também que a mudança pode acontecer em uma cena importante do 

programa atual e essa característica é indesejada. Essencialmente, essa característica é 

indesejada, pois restringe o controle que o usuário tem sobre o aparelho de TV e é muito 

intrusiva.  

 Ainda em relação à questão 2, a maioria dos participantes considerou satisfatória 

a forma como a aplicação avisa que o próximo programa selecionado está prestes a 

começar (a aplicação exibe uma tarja laranja no centro da tela com o seguinte texto 

escrito: “Aperte ENTER para ir para o próximo programa selecionado”).  

 Em relação à questão 3, todos os participantes responderam que não sentiram 

dificuldades em planejar os passos necessários para realizar as tarefas requisitadas. É 

importante ressaltar que a observação dos participantes durante a realização dos testes 

corrobora o que foi dito por eles na entrevista. 

 Em relação à questão 4, todos os participantes responderam que os passos 

necessários para realização das tarefas são de fácil memorização. A resposta dada pelos 

participantes é corroborada pelo desempenho apresentado pelos participantes 1 e 5, que 

também fizeram parte da primeira avaliação de usabilidade.  

 Em relação à questão 5, os participantes tiveram resposta semelhante à 

observada na primeira avaliação. Eles afirmaram que a realização das tarefas não é um 

processo tedioso ou cansativo, a menos que eles tivessem que realizá-las repetidamente 

(como fizeram durante a avaliação de usabilidade), o que não é necessário no uso 

normal da aplicação. 

 Em relação à questão 6, todos os participantes (com exceção do participante 3 

que é um usuário experiente da aplicação) afirmaram que tiveram dificuldade de 

entender que a imagem do botão enter, mostrado na barra de interação da Figura 11, 

indicava que a tecla enter do teclado (simulando a tecla enter do controle remoto) devia 

ser pressionada para mudar a configuração do item selecionado. Se compararmos às 

respostas obtidas na primeira avaliação, verificamos que houve uma melhora 

significativa no entendimento da interface da aplicação.  

 Por fim, em relação à questão 7, os participantes disseram que estavam 

satisfeitos com as funcionalidades apresentadas pela aplicação e que os requisitos 

atendidos pela aplicação são realmente relevantes e que facilitariam o uso da TV 
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Digital. Eles também afirmaram que o uso da aplicação não causa estresse ou 

aborrecimento e que a aplicação é relativamente simples, o que consideramos um 

aspecto positivo. Assim como na primeira avaliação, alguns participantes fizeram 

sugestões para o aperfeiçoamento da aplicação, conforme discutiremos na próxima 

seção. 

 

4.13 Análises e discussões da segunda avaliação 

 

 Na segunda avaliação, diferentemente do que ocorreu na primeira avaliação, os 

dados quantitativos obtidos nos testes podem ser analisados com mais profundidade. A 

participação de usuários com grande experiência no uso de aplicativos digitais e, 

especialmente, no uso de EPGs torna viável comparar, em termos de tempo para 

realização das tarefas e em número de erros cometidos, o desempenho dos participantes. 

Em outras palavras, é possível dizer com mais precisão se o tempo gasto pelos 

participantes para realizar as tarefas foi alto ou não.  

 Analisando os dados apresentados nas Tabelas 8, 9 e 10, podemos inferir várias 

informações relevantes. Os participantes 1 e 5, que também fizeram parte da primeira 

avaliação, apresentaram tempos gastos consideravelmente menores, se comparados com 

os obtidos na primeira avaliação, em todas as tarefas. O participante 5, por exemplo, 

quando convidado para participar novamente da avaliação, pediu apenas que fosse 

relembrado do procedimento para realização das tarefas. Se analisarmos o tempo de 

primeira realização tarefa 1 e o tempo médio das demais realização para o participante 

1, verificaremos que não existe diferença considerável, contrariando o que acontece 

com os demais participantes. Além disso, o tempo de primeira execução do participante 

1é semelhante ao tempo de execução do participante 3 que é um usuário experiente. 

Todos esses fatos indicam que a memorização foi um fator que contribuiu para a 

diminuição dos tempos de realização das tarefas dos participantes 1 e 5. Outro fato 

interessante associado à questão de memorização é que o participante 5 apresentou uma 

queda significativa no tempo médio em relação ao tempo de primeira realização, mesmo 

na tarefa 1, diferentemente do participante 1. Este fato pode estar relacionado à 

capacidade de memorização do participante 5, em virtude de sua idade. Um aspecto 

curioso em relação ao participante 1 é que a relação entre tempo de primeira execução e 
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tempo médio só é próxima a 1 na tarefa 1, o que indica que a memorização não pode 

ajudá-lo em todas as tarefas. 

 Fazendo uma análise da relação entre os tempos de realização das tarefas dos 

usuários do grupo de pequena experiência e dos usuários do grupo de grande 

experiência em aplicações digitais (e experiência em EPG), podemos perceber que a 

relação é relativamente alta, chegando a aproximadamente 5, por exemplo, na 

comparação entre os tempos de primeira realização da tarefa 2 do participante 3 e do 

participante 8. Esse dado mostra que um participante iniciante e com pequena 

experiência em aplicações digitais é realiza a tarefa muito mais lentamente do que um 

participante avançado e com grande experiência. Um dado animador em relação a isso é 

que, se compararmos os tempos médios para os mesmos participantes e para a mesma 

tarefa, a relação cai para aproximadamente 4 e a tendência é que continuasse a cair à 

medida que o participante 8 se tornasse mais experiente no uso da aplicação.  

 Um dos participantes que destoa completamente dos demais participantes que 

fazem parte do mesmo grupo é o participante 4.  Apesar de estar no grupo de 

participantes com média experiência em aplicações digitais, o participante apresenta 

tempos superiores a participantes do grupo com baixa experiência. Na primeira 

realização da tarefa 2, por exemplo, o participante 5 gastou 105 segundos, enquanto o 

participante do grupo de baixa experiência com pior desempenho gastou 102 segundos. 

No momento do teste, verificou-se que o participante 4 apresenta um comportamento 

diferente dos demais, em relação a como ele encara a realização das tarefas. A maioria 

dos participantes teve a mentalidade de terminar a tarefa o quanto antes, enquanto o 

participante 4 não parecia se preocupar com o tempo gasto. A mentalidade do 

participante 4 era de escolher os programas que realmente queria assistir, mesmo 

sabendo que estava inserido em uma avaliação de usabilidade e não iria de fato assistir 

ao programa. Em suma, a maior parte do tempo gasto pelo participante 4 na realização 

das tarefas foi gasto na busca de programas (e categorias no caso da tarefa 3) realmente 

desejados e não por problemas em manusear a aplicação ou no entendimento de sua 

interface.  

 Outro caso peculiar é o dos participantes 7 e 8. Praticamente todos participantes 

gastaram mais tempo na primeira realização da tarefa 1 do que na primeira realização da 

tarefa 2, com exceção dos participantes 7 e 8. Essa questão pode explicada pelo fato de 

que a aplicação mantém o mesmo design de interface em todas as telas. Dessa forma, 

apesar de a realização da tarefa 3 ser mais complexa, parte da dificuldade aprender os 
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princípios empregados no design já foi absorvida na realização da primeira tarefa, 

tornando a realização da tarefa 3 mais rápida. É importante ressaltar que os participantes 

7 e 8 fazem parte do grupo de baixa experiência em aplicativos digitais o que indica que 

o fenômeno deve estar relacionado a essa condição. 

 Um aspecto que pode ser observado pela análise comparativa dos resultados da 

primeira e da segunda avaliação de usabilidade é que houve uma diminuição 

considerável no tempo gasto para realização das tarefas 1 e 2. Esse fato foi causado, 

pelo menos em parte, pelas mudanças no design da interface decorrentes da primeira 

avaliação de usabilidade. Na observação dos participantes durante os testes, verificou-se 

que vários deles expressaram verbalmente que o símbolo do menu adicionado na barra 

de interação (ver Figura 9) foi essencial para pudessem entender que existia esse 

mecanismo de interação. Comparando o comportamento dos participantes nas duas 

avaliações, foi possível perceber também que a simples substituição do termo “Inserir” 

por “Adicionar” contribuiu para o exato entendimento da funcionalidade do botão. 

Diante de tudo isso, podemos afirmar que houve uma significativa diminuição da 

dificuldade em entender alguns signos da interface. Essas observações mostram também 

que pequenas alterações na interface podem produzir melhorias consideráveis no tempo 

gasto por parte dos usuários para aprender a usar a aplicação. 

 A situação observada no parágrafo anterior não foi válida na realização da tarefa 

3. Mesmo com a adição do símbolo representando o botão enter na barra de interação 

(ver Figura 10), a maioria dos participantes continuou com dificuldade em determinar 

que é necessário apertar o botão enter para alterar a configuração do item atual. Pela 

observação do comportamento dos participantes e pelo que alguns expressaram 

verbalmente, percebeu-se que essa dificuldade ocorre por dois motivos: a) alguns 

participantes não associam o símbolo representando o botão enter do controle remoto 

com a tecla enter do teclado; b) alguns participantes afirmam que simplesmente não 

viram o símbolo do botão enter na barra de interação. O item a) não apresenta 

propriamente um problema uma vez que seria facilmente eliminado em uma simulação 

em um ambiente real. O item b), no entanto, apresenta uma preocupação relevante. O 

fato de os participantes afirmarem não ver o símbolo do botão enter indica que eles não 

compreendem bem o conceito da barra de interação, uma vez que a idéia da barra da 

interação é mostrar todos os mecanismos possíveis de interação que o usuário possui 

naquela tela. Se os participantes compreendessem a real intenção da barra de interação, 

recorreriam a ela sempre que tivessem dificuldade em interagir com a aplicação. 
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 Analisando o comportamento dos participantes, percebeu-se que, assim como na 

ocorreu na primeira avaliação de usabilidade, alguns deles têm a concepção prévia de 

que a navegação entre os menus da aplicação é baseada no leiaute dos elementos 

gráficos. Durante certo tempo, eles tentam entender (apertando as setas direita e 

esquerda) qual a idéia empregada na navegação pelos menus. Quando finalmente 

entendem, o número de erros e o tempo gasto na realização das tarefas caem 

consideravelmente. Outro fato observado é que, mesmo depois de aprender que a 

navegação entre os menus é circular, alguns participantes continuam, eventualmente, a 

se confundir e cometer erros. Isso mostra que é preciso certa prática no uso da aplicação 

para se habituar a esse conceito.  

 Em relação ao ponto a), discutido na seção 4.8, grande parte dos participantes 

não apresentou a mesma dificuldade verificada na primeira avaliação. Essa observação 

está, provavelmente, relacionada ao fato de os participantes terem compreendido melhor 

a noção de menu circular e verificado as caixas de gênero e subgênero correspondem a 

dois menus distintos. 

 Os demais pontos abordados na seção 4.8 b), c), d) e e) foram devidamente 

discutidos nos parágrafos anteriores. 

 Alguns participantes fizeram sugestões para o aprimoramento da aplicação: 

a) Na mensagem “Aperte ENTER para ir para o próximo programa selecionado”, 

que aparece quando um programa selecionado inicia-se e a opção “Ir 

automaticamente para os programas selecionados está desabilitada”, o texto 

“ENTER” deve ser substituído pela imagem com o botão enter empregada na 

barra de interação da tela 4 (Figura 11). Essa sugestão foi acatada e 

implementada na aplicação; 

b) Em todos os quadros da aplicação (quadro de programas selecionados, quadro 

de categorias escolhidas e quadro de recomendações), acrescentar uma barra de 

rolagem (scroll bar). Essa sugestão é consideravelmente complexa para o 

ambiente operacional no qual se encontra a aplicação e não foi aceita. Quando a 

quantidade de programas existentes no quadro supera o espaço máximo vertical, 

somente a quantidade máxima é exibida e os demais podem ser acessados com 

as setas para cima e para baixa, de maneira análoga ao que acontece na exibição 

dos programas e suas informações (gênero, subgênero e horário de início); 

c) Exibir, além do nome do programa e da hora de início, o dia em que o programa 

será exibido. Essa informação é importante porque permite distinguir, tanto no 
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quadro de programas selecionados quanto no quadro de recomendações, dois 

programas de mesmo nome que são exibidos em dias diferentes. Um exemplo 

muito comum dessa situação são as novelas que são exibidas diariamente e 

possuem o mesmo nome no campo “nome do programa”. Essa sugestão foi 

prontamente aceita e já implementada na aplicação conforme podemos ver nas 

Figuras 9 e 10. 

d) Alguns participantes sugeriram que fosse possível inserir e remover todos os 

programas de uma série ou com mesmo nome que fossem exibidos em dias e 

horários distintos. Essa funcionalidade é interessante, especialmente, para 

programas de gênero série, minissérie ou novela. Imagine que se deseje assistir a 

todos os programas da série “24 horas” que serão exibidos ou ainda de uma 

novela qualquer. O mecanismo de interface dessa funcionalidade é o seguinte: se 

o usuário selecionar um programa e adicioná-lo usando o botão “Adicionar” 

somente o programa atualmente selecionado é adicionado. No entanto, se o 

usuário adicionar novamente um programa já presente na lista de programas 

selecionados, a aplicação interpretará isso como a intenção de adicionar todos os 

programas da série ou programas de mesmo. Mecanismo análogo funciona para 

remoção de programas de uma série ou simplesmente de mesmo nome. A 

sugestão foi aceita e implementada na aplicação. É importante ressaltar, no 

entanto, que a aplicação somente adicionar os programas da série ou de mesmo 

nome que já estiverem presentes na estrutura Service Data. Se novos da mesma 

série ou de mesmo nome forem registrados na estrutura Service Data 

posteriormente, eles não serão automaticamente adicionados. 

 

Ao fim desta seção, vale à pena recapitular os fatores de usabilidade 

apresentados na seção 4.2 e analisar se os fatores foram atendidos pela aplicação. A 

Tabela 11, mostrada a seguir, apresenta a análise realizada em relação a cada fator de 

usabilidade. 
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Tabela 11. Análise dos fatores de usabilidade 

Fator Análise 

Eficiência de uso Diante dos resultados obtidos, podemos afirmar que 

os participantes, de modo geral, apresentaram boa 

produtividade à medida que se familiarizaram com a 

aplicação. 

Facilidade de aprendizado A facilidade de aprendizado é um fator de difícil 

avaliação. Os resultados apontam que alguns 

participantes conseguiram desempenhar rapidamente 

a primeira execução da tarefa, enquanto outros 

demoraram consideravelmente. Dessa forma, 

podemos concluir que alguns participantes 

conseguiram entender rapidamente os signos da 

interface e apresentaram facilidade no aprendizado, 

enquanto outros não.  

Facilidade de memorização A facilidade de memorização pôde ser verificada 

pela melhoria apresentada nos resultados dos 

participantes 1 e 5 entre a primeira e a segunda 

avaliação de usabilidade. Os resultados mostraram 

que os participantes conseguiram boa memorização 

em relação à maneira como as tarefas devem ser 

realizadas. 

Baixa Taxa de erros A taxa de erros dos participantes apresentada no 

desempenho das tarefas foi relativamente baixa, 

conforme podemos observar nos resultados.  

Satisfação A satisfação dos participantes é algo subjetivo e não 

pode ser depreendida diretamente pelos resultados 

quantitativos. Os resultados qualitativos (entrevistas) 

indicam que os participantes tiveram boa aceitação 

em relação à aplicação. 

 

4.14 Limitações das avaliações de usabilidade 

 

 O ambiente em que os testes ocorreram (um computador simulando um 

ambiente de televisão) e o fato de os participantes serem voluntários e em número 

reduzido foram as principais limitações do experimento. Alguns participantes não 

demonstraram tanta motivação nos testes pelo fato de saber que a aplicação estava 
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sendo executada em um ambiente simulado e que nem todas as funcionalidades 

pretendidas estavam completamente em funcionamento.  

 Os testes empíricos foram realizados por participantes voluntários. Na primeira 

avaliação, a fim de testar o desempenho dos usuários em interagir com a interface, foi 

pedido aos participantes que repetissem cada uma das tarefas proposta cinco vezes.  

Durante a realização dos testes, foi possível perceber que os participantes apresentavam 

certo grau de insatisfação em repetir as tarefas. Para eles, a repetição das tarefas era algo 

cansativo e desestimulante e essa questão certamente influenciou o tempo gasto para 

realizar as tarefas de maneira negativa (aumentando o tempo gasto e o número de erros 

cometidos). Esse fenômeno poderia ser evitado se tivessem sido utilizados nos 

experimentos participantes remunerados. Os participantes voluntários tendem a encarar 

o ato de realizar as tarefas como uma ajuda e ficam insatisfeitos em ter que repetir as 

tarefas por várias vezes. Em virtude do exposto, na segunda avaliação, reduziu-se o 

número de repetições da tarefa para três. Apesar de o valor estatístico dos resultados da 

avaliação ser diminuído, os participantes se mostraram mais solícitos em cumprir as 

tarefas e isso certamente afetou o desempenho apresentado. O mesmo fenômeno não foi 

observado em relação à participação nas pesquisas de opinião. Os participantes foram 

bastante solícitos em responder às perguntas e fizeram várias sugestões. 
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5. Trabalhos relacionados 

 

 Nesta seção, apresentamos trabalhos relacionados à arquitetura da aplicação, ao 

sistema de recomendação desenvolvido para a aplicação e à avaliação de usabilidade 

realizada no contexto deste trabalho.    

Em (Moreno et al., 2009), os autores definem uma arquitetura de referência para 

aplicações de EPG sensíveis ao contexto da apresentação. O trabalho apresenta os 

componentes da arquitetura, suas respectivas funções e o relacionamento entre eles. Os 

autores apresentam também trechos de código dos componentes referentes à 

implementação de referência em NCL-Lua. O trabalho proposto em (Moreno et al., 

2009) foi apresentado detalhadamente na seção 2.6. No nosso trabalho, estendemos a 

arquitetura proposta por (Moreno et al., 2009), acrescentando os componentes 

Scheduler e Recommender, descritos nas seções anteriores. Desenvolvemos também a 

implementação de um EPG com funcionalidades adicionais e muito úteis como a 

seleção e recomendação de programas, além da funcionalidade essencial de um EPG: a 

exibição da lista de programas em exibição ou que ainda serão exibidos.   

Em (Ehrmantraut et al., 1996), os autores propõem a criação de um Guia 

Eletrônico de Programação Pessoal com base na definição de perfis de usuários e na 

descrição dos programas. Os autores alegam que a partir de tais informações é possível 

produzir um EPG contendo apenas programas relevantes para os usuários, o que evita 

que usuários precisem navegar entre os canais ou ler os guias de programação 

impressos.  

 Os programas são descritos por meio de três classes de atributos: estatísticos, 

gênero/categoria e qualidade. Os atributos estatísticos dependem do gênero do 

programas. Um programa cujo gênero é esporte, por exemplo, tem como atributos 

estatísticos: título, moderador, importância, jogadores ou oponentes, local, ao vivo 

(indica se o programa será exibido ao vivo ou não) e custo (para comprar o programa). 

Em termos de gêneros, existem as seguintes opções: filmes, notícias, esporte, música, 

educação, viagem, propaganda e espetáculo (show). Em termos de qualidade, são 

considerados os seguintes atributos: suspense, humor, ação e sexualidade. Cada 

programa recebe um valor que varia de 0 a 100% nos atributos de qualidade. 
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 Os perfis dos usuários, que expressam os desejos e necessidades dos usuários, 

são descritos empregando lógica Fuzzy. A especificação dos perfis é similar a 

especificação dos programas, com exceção do fato de que cada atributo contém também 

uma informação de prioridade. O valor zero em um atributo significa que o usuário não 

tem nenhum interesse por ele, enquanto que o valor 100 aponta o maior interesse 

possível. Se um usuário gosta, por exemplo, de filmes de humor independentemente dos 

atores, tal preferência é expressada no perfil dando uma alta prioridade ao atributo do 

gênero (vamos supor, 90) e dando prioridade 0 ao atributo “atores”. De posse do perfil 

do usuário e das descrições dos programas, os autores aplicam algoritmos de casamento 

(matching) para produzir um guia de programação adequado, de acordo com as 

preferências dos usuários. Para mais detalhes em relação aos algoritmos de casamento 

em si, veja (Ehrmantraut et al., 1996). 

 Os autores mencionam que os perfis dos usuários podem ser criados e 

atualizados de maneira automática através da coleta de informações estatísticas de que 

canais têm sido acessados pelos usuários e do uso de algoritmos de clustering. Na etapa 

de criação do perfil, existem três modos disponíveis: manual, semi-automática e 

automática. No modo manual, o usuário precisa preencher o perfil completamente. A 

administração do perfil é complexa devido ao alto número de parâmetros para serem 

especificados. Por isso, o modo semi-automático foi desenvolvido. Nesse modo, um 

conjunto de perfis iniciais é disponibilizado e, de acordo com a idade e a profissão, o 

usuário escolhe um deles. Nos dois modos mencionados (manual e semi-automático), é 

preciso fazer atualizações manualmente.  

 No modo automático, a inicialização e a atualização dos perfis são feitas sem 

que o usuário tenha que participar de forma ativa. A partir da observação dos programas 

selecionados, as preferências e demandas dos usuários são analisadas. Um histórico de 

todas as seleções é mantido. A partir do momento que uma quantidade mínima de 

seleções for detectada, o perfil inicial é calculado. Programas que foram vistos 

freqüentemente serão considerados como “interessantes”, enquanto programas que não 

foram selecionados ou foram interrompidos desaparecerão. A fase de atualização dos 

perfis é chamada de fase de clustering. O clustering é capaz de juntar perfis semelhantes 

em um único cluster, detectar novos interesses, unir novos sub-perfis aos perfis 

existentes, atualizar os perfis existentes e remover interesses antigos dos perfis. De 

maneira geral, podemos dizer que os métodos de clustering combinam um conjunto de 
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perfis em um superconjunto contendo elementos similares. Para maiores informações 

acerca dos métodos de clustering, veja (Ehrmantraut et al., 1996). 

 Comparando com o MyPersonal-EPG, o trabalho de (Ehrmantraut et al., 1996) 

tem um escopo centrado em desenvolver algoritmos de matching e de clustering, o que 

não fez parte dos objetivos do nosso trabalho. O MyPersonal-EPG, por outro lado, tem 

um escopo mais amplo, visando atender a vários requisitos básicos dos usuários de um 

EPG, além das recomendações.   

 O trabalho de (Ávila e Zorzo, 2009) propõe um sistema de recomendações de 

programas de TV baseado em uma abordagem de mineração de dados que tem como 

entrada as interações dos usuários com o controle remoto (basicamente, os canais que 

são selecionados pelos usuários). A implementação foi desenvolvida como uma 

extensão do middleware Ginga, especificamente o Ginga-NCL. O módulo 

Recommender foi adicionado ao Ginga Common Core (Ginga-CC) para prover as 

funcionalidades de recomendação necessárias para a aplicação EPG que foi 

desenvolvida.  

 O módulo Recommender foi dividido em 4 partes: (i) Agent Local: responsável 

por monitorar e armazenar em um banco de dados as interações dos usuários com o 

controle remoto. Ele é essencial para a construção implícita dos perfis dos usuários. (ii) 

Agent Scheduler: responsável por, periodicamente, acionar o algoritmo de Data Mining. 

Como o Data Mining demanda um alto custo de processamento, é impraticável executá-

lo sempre que os usuários precisam de recomendações. Dessa forma, os autores 

sugerem que ele seja executado a cada 24 horas, de preferência à noite, quando o STB 

está em stand-by. (iii) Agent Mining: realiza o procedimento de Data Mining a partir de 

informações existentes nos perfis dos usuários e das tabelas EIT (Event Information 

Table) e SDT (Service Description Table) armazenadas em cache. (iv) Agent Filter & 

Agent Data: a informação retornada pelo Agent Mining precisa ser filtrada para só então 

ser armazenada nos perfis dos usuários. Essas funções são, respectivamente, do Agent 

Filter e do Agent Data.   

 Em relação aos algoritmos de Data Mining, os autores realizaram testes com três 

deles: C.45, Naive Bayesian e Apriori. Eles avaliaram os algoritmos em termos de 

quantidade de memória requerida e capacidade de processamento necessária. Os testes 

mostraram que o algoritmo Apriori obteve os melhores resultados e, por isso, foi 

escolhido para ser empregado no módulo Agent Mining, mencionado anteriormente. 
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 Diferentemente do MyPersonal-EPG, a abordagem proposta em (Ávila e Zorzo, 

2009) não faz uso de informações diretamente providas pelos usuários, e sim da análise 

histórica dos programas vistos por eles. A aplicação proposta também não permite a 

montagem do quadro de programação e não realiza a sintonização automática dos 

programas. Uma das limitações do trabalho é o tempo que a aplicação leva para 

“aprender” de que tipo de programa os usuários gostam. Os autores realizaram testes 

que mostram que na quarta semana de uso, a aplicação passa a ter uma eficácia 

(definida como a relação entre recomendações aceitas e recomendações feitas) de 80%, 

apresentando relevante aumento de eficácia em comparação com a primeira semana em 

que a eficácia era 30%. Os testes mostraram também que a diferença entre a quarta 

semana e a quinta semana é pouco significativa. Dessa forma, alguns usuários podem 

não estar dispostos a usar a aplicação até que ela finalmente passe a fazer boas 

recomendações. 

 Em (Gomes e Aragão, 2008), é realizada uma avaliação de usabilidade de 

interfaces de TV Digital para o software de Copa do Mundo 2006, que foi 

disponibilizado no período de 06 de junho a 09 de julho de 2006, no canal de TV 

SportTV. A metodologia de avaliação empregada é semelhante a que foi empregada 

neste trabalho. Os autores realizaram a avaliação com usuários que recebiam três tarefas 

pré-determinadas criadas por um especialista. As tarefas eram relativamente simples e 

consistiam basicamente em fazer com que os usuários encontrassem informações 

disponibilizadas pelas aplicações. Um exemplo de tarefa: “Identificar o nome do 

jogador que usou a camisa 07 na seleção da Itália na copa do mundo de 2006”. Os 

resultados da avaliação eram tabelados e eram apontados e discutidos problemas no 

design da interface, estabelecendo-se, para cada problema, um nível de gravidade 

associado à porcentagem de usuários que apresentou o determinado problema.   

 Um dos aspectos mais interessantes do trabalho de (Gomes e Aragão, 2008) é o 

levantamento e a adequação ao ambiente de TV Digital de diretrizes para o design de 

interfaces. Foram levantadas 63 diretrizes divididas em 10 grupos. Além da avaliação 

com os dados obtidos pelas tarefas realizadas pelos usuários, a aplicação também foi 

avaliada pelo especialista com base nas diretrizes levantadas. Essas diretrizes são 

importantes porque permitem nortear o design de interfaces para outras aplicações de 

TV Digital. Várias delas foram levadas em consideração para reformular a interface da 

aplicação desenvolvida neste trabalho, como, por exemplo: “Ser consistente com as 

associações que os usuários farão entre as cores e suas culturas, seus trabalhos, os 
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conteúdos apresentados na tela ...”, “Indicar com setas verticais ou horizontais que o 

usuário pode usar as setas do controle remoto, dispensando a utilização de ícones 

complexos”, “Utilizar ícones simples acompanhados de palavras, se necessário” e 

“Informações como data e hora devem se posicionar no canto superior direito ou no 

canto inferior esquerdo”. 
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6. Conclusões 

 

6.1 Contribuições do trabalho 

 

 O presente trabalho apresenta uma série de contribuições relevantes. O design da 

interface da aplicação, por exemplo, pode servir de base para outras aplicações de Guia 

Eletrônico de Programação no contexto do SBTVD ou até mesmo em outros sistemas 

de TV. A extensão da arquitetura da aplicação de EGA originalmente proposta em 

(Moreno, 2009) pode ser empregada em outras aplicações de EPG e pode também 

inspirar novas extensões que venham a tornar a arquitetura ainda mais interessante.  

O modelo de EPG proposto neste trabalho é, portanto, uma contribuição por si 

só, ainda que as limitações tecnológicas tenham eventualmente limitado a 

implementação do protótipo da aplicação. Esse modelo de EPG pode ser empregado 

tanto no SBTVD como em outros sistemas de TV Digital, de maneira que os fabricantes 

de STB façam uso das APIs específicas de hardware disponíveis para produzir uma 

aplicação residente atenda ao modelo.  

 As idéias de prover recomendações de programas de TV e permitir a seleção de 

programas e a sintonização automática dos canais correspondentes podem inspirar a 

criação de aplicações de EPG mais ricas em termos de funcionalidades, indo além da 

simples aplicação de exibição de grade de programação tão comum em sistemas de TV. 

 O próprio desenvolvimento da aplicação no contexto do SBTVD sobre o 

middleware Ginga e seu ambiente declarativo (linguagem declarativa NCL e linguagem 

imperativa Lua) e empregando suas APIs de baixo nível mostra que, apesar das 

dificuldades discutidas, é possível desenvolver aplicações que vão além da apresentação 

de mídias de áudio e vídeo encadeadas e com uma interatividade simples. Por outro 

lado, o mesmo desenvolvimento foi capaz de evidenciar diversas limitações 

tecnológicas do Ginga, discutidas mais profundamente na seção 2.4 e 3.6. A descoberta 

de tais limitações é também, por si só, uma contribuição relevante. 

 Outra contribuição relevante deste trabalho é apontar que as emissoras, que são 

responsáveis por enviar as informações relativas aos programas que estão exibindo e 

que vão exibir num futuro próximo, não estão desempenhando essa atividade de 
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maneira adequada, conforme discutido na seção 3.5. Tal condição dificulta tanto a 

implementação quanto a avaliação de sistemas de recomendações adequados. 

A implementação de referência do MyPersonal-EPG é também uma contribuição 

no sentido de que pode ser estendida e as implementações atuais de seus componentes 

podem ser substituídas por outras implementações desenvolvidas por pessoas 

interessadas no trabalho. O componente de recomendações, por exemplo, pode ser 

substituído por outro componente de recomendações que implemente um sistema de 

recomendações completamente diferente do apresentado neste trabalho, desde que 

respeite as interfaces estabelecidas.  

 Conforme discutido na seção que trata de aplicações residentes (seção 2.4), é 

possível também produzir uma aplicação que usa os recursos do middleware Ginga e, 

ao mesmo tempo, usa os recursos de APIs específicas de fabricantes de plataforma de 

hardware, produzindo uma aplicação residente. O MyPersonal-EPG poderia ter uma 

versão residente (se tivesse acesso às APIs específicas) e também uma versão não-

residente (com funcionalidades limitadas).  

 Apesar das limitações, as avaliações de usabilidade realizadas mostraram a 

importância de realizar uma avaliação de usabilidade no processo de desenvolvimento 

de uma aplicação que será empregada por diversos tipos de usuários. A avaliação de 

usabilidade permitiu identificar problemas no design da interface e os conseqüentes 

ajustes necessários. A metodologia empregada na avaliação pode também servir como 

base para outras avaliações de usabilidade a serem realizadas. 

  

6.2 Trabalhos Futuros 
 

 Em (Flores et al., 2008), os autores definem, entre outras coisas, uma 

Metodologia para Testes de Usabilidade para o SBTVD e aplicam tal metodologia em 

uma aplicação-piloto com o intuito de validar a própria metodologia. A metodologia 

para testes de usabilidade proposta é bastante completa e trata de todos os aspectos 

relevantes em uma avaliação de usabilidade.  

A metodologia especifica, por exemplo, o contexto de uso mínimo e típico para 

o SBTVD, que trata de questões como ambiente físico, equipamentos, usuários, idade 

dos usuários, contexto social e tarefas. Em relação ao ambiente físico, por exemplo, é 

indicado que a avaliação seja realizada em uma sala de estar com, no mínimo: sofá, 
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poltronas e uma TV. Em relação aos equipamentos, é indiciado que sejam empregados: 

o controle remoto da TV, um STB e o controle remoto do STB.  

Em relação às técnicas empregadas, a metodologia sugere a seguinte seqüência: 

1º) Inspeção de conformidade com Recomendações, 2º) Avaliação Heurística, 3º) 

Ensaios de interação e 4º) Questionários de Satisfação. De forma geral, a metodologia 

sugerida em relação às técnicas empregadas é a mesma utilizada neste trabalho. A 

distância entre a metodologia proposta em (Flores et al., 2008) e a empregada neste 

trabalho concentra-se nas questões de ambiente físico e equipamentos disponíveis.  

Dessa forma, um dos trabalhos futuros sugeridos é realizar uma avaliação de 

usabilidade da aplicação ainda mais completa, levando em consideração todos os 

aspectos apontados em (Flores et al., 2008), em especial os aspectos de ambiente físico 

e equipamentos disponíveis.  

Na seção 3.5, foram feitas considerações sobre o teste da qualidade das 

recomendações. Tais considerações apresentaram diversas dificuldades encontradas 

para realizar um teste adequado da qualidade das recomendações providas pela 

aplicação. Essas dificuldades estão relacionadas a limitações de natureza tecnológica 

enfrentadas pela aplicação e também a limitações impostas pelas emissoras locais que 

não enviam adequadamente informações sobre seus programas para construir a grade de 

programação. Quando as limitações existentes forem suplantadas, é preciso realizar um 

teste da qualidade das recomendações mais elaborado e mais preciso. 

Outro trabalho futuro, intimamente relacionado ao trabalho futuro apresentado 

no parágrafo anterior, é solucionar as limitações tecnológicas apresentadas nas seções 

2.4 e 3.5, mais especificamente a limitação de não poder montar as grades de 

programação de todos os canais simultaneamente sem que seja precisar mudar o canal 

sintonizado e a limitação do componente scheduler de efetivamente mudar o canal 

sintonizado quando necessário. Conforme discutimos na seção 2.4, a solução técnica 

viável para solucionar as limitações encontradas é fazer uso das APIs especificas que as 

plataformas de STB e TV disponibilizam para as aplicações residentes. 

Outro aspecto relevante que merece ser destacado diz respeito à aquisição de 

pequeno teclado numérico para simular melhor o controle remoto em posteriores 

avaliações de usabilidade. Esse teclado substituiria o ambiente apresentado na Figura 

21. 
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ANEXO A 

 

A.1 Codificação do áudio 

 

 Um sinal digital de áudio carrega, normalmente, muita informação redundante. 

Se diminuirmos essa redundância, conseguiremos reduzir significativamente a 

quantidade de bits gerados. Em um sistema de TV digital, assim como em outros 

sistemas que façam uso do áudio (por exemplo, o armazenamento de músicas digitais 

em formato mp3), são usadas técnicas de compressão sem perdas, se levarmos em 

consideração o modelo psicoacústico humano. Dessa forma, é possível gerar um áudio 

de alta qualidade e baixa taxa de bits.  

 O sistema americano de TV digital usa o padrão de codificação AC3/ATSC 

(ATSC AC-3, 2005). A codificação é proprietária da empresa Dolby e faz uso de 6 

canais de áudio, sendo 5 de alta qualidade (20 Hz a 20 KHz) e um apenas para baixas 

freqüências (20 a 120 Hz). O sistema europeu de TV digital, por sua vez, usa o padrão 

MP2 (MPEG-1 Layer 2) (ISO/IEC 11172-3, 1993), mas algumas implementações 

seguem o padrão MPEG-2 AAC (ISO/IEC 13818-7, 1997), também adotado pelo 

sistema japonês.  

 O MPEG-2 Advanced Audio Coding (AAC), também conhecido como MPEG-2 

Parte 7, ou MPEG-4 Parte 3, é considerado o estado da arte para áudio de alta qualidade 

com uma taxa de 128 Kbps. Abaixo dessa taxa, a qualidade do áudio começa a se 

deteriorar. Para compensar tais efeitos, são usadas técnicas de melhoramento, como 

SBR (Spectral Band Replication) e PS (Parametric Stereo). A SBR é uma técnica de 

extensão que permite a mesma qualidade de áudio requerendo apenas aproximadamente 

metade da taxa de bits (64 Kbps). A combinação de AAC e SBR é conhecida como HE-

AAC (High Efficiency – AAC) versão 1 (ISO/IEC 14496-3, 2004). A técnica PS 

aumenta ainda mais a eficiência de codificação, pelo uso de uma representação 

paramétrica da imagem estéreo de um sinal de entrada. A combinação de AAC, SBR e 

PS é chamada de HE-AAC versão 2 (ISO/IEC 14496-3, 2004). 

 O sistema brasileiro de TV digital adotou o padrão MPEG-4 para a codificação 

do áudio principal de um programa (ABNT NBR 15602-2, 2007). Os detalhes são 

apresentados na Tabela A.1, mostrada a seguir. 
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Tabela A.1. Padrões de codificação de áudio do SBTVD  

 Receptores fixos e móveis Receptores portáteis 

Padrão ISO/IEC 14496-3 (MPEG-4 AAC) ISO/IEC 14496-3 (MPEG-4 AAC) 

Nível@Perfil AAC@L4 (áudio 5.1) 

HE-AAC v1@L4 (estéreo) 

HE-AAC v2@L3 (dois canais) 

Taxa de 

amostragem 

48KHz 48KHz 

 

A.2 Codificação do vídeo 

 

 Um sinal de vídeo digital carrega muita informação redundante, tanto 

espacialmente (intra-quadro) quanto temporalmente (inter-quadros). Em um quadro de 

vídeo não ocorre, normalmente, mudança abrupta de um pixel para outro pixel 

adjacente, exceto nos contornos dos objetos. Podemos empregar a codificação JPEG 

(ISO/IEC 10918-1, 1994) em cada quadro de vídeo para tirarmos proveito dessa 

redundância espacial. Essa técnica, quando aplicada quadro a quadro, constitui a base da 

codificação MJPEG (Motion JPEG). Se empregarmos essa codificação, estaremos 

ignorando a redundância temporal (entre quadros consecutivos) que normalmente é 

bastante acentuada. Esse tipo de redundância é explorada no padrão MPEG vídeo. 

 No padrão MPEG-2 vídeo (ISO/IEC 13818-2, 1997), cada bloco (agrupamento 

de 8x8 pixels) pode ser codificado usando apenas a informação intra-quadro. Quadros 

em que todos os blocos são codificados dessa forma são denominados quadros I. 

 Um macrobloco (agrupamento de 16x16 pixels) pode ser codificado de forma 

preditiva. A predição MPEG pode se basear em quadros passados e em quadros futuros 

da seqüência de um vídeo. Quando a predição se baseia em quadros passados, é 

codificado o erro de predição (diferença do macrobloco que se quer codificar para o 

macrobloco de referência do quadro passado), usando os mesmos procedimentos para os 

macroblocos intra-quadros e o vetor de movimento (que dá a posição relativa do 

macrobloco que se quer codificar para o macrobloco de referência do quadro passado). 

Quadros codificados usando esse tipo de predição são chamados quadros P. No MPEG-

2 vídeo, a predição é sempre baseada no primeiro quadro I ou P anterior. Quadros do 

tipo B são aqueles cuja codificação tem como referência a interpolação dos quadros 

anterior e posterior.   



124 
 

 O padrão MPEG-2 vídeo admite vários formatos de quadro e diferentes 

resoluções para os componentes de crominância (elemento do sinal de vídeo que se 

refere ao valor das cores, enquanto a luminância diz respeito ao “brilho” – cores branca 

e preta – do sinal de vídeo). De fato, o MPEG-2 especifica vários conjuntos de 

parâmetros de restrição, que são definidos nos seus perfis e níveis. O perfil especifica as 

facilidades de codificação que serão utilizadas (por exemplo, tipos de quadros, 

subamostragem, etc.). O nível especifica a resolução dos quadros, as taxas de bits, entre 

outras coisas. Para a TV digital, MPEG-2 vídeo define o perfil principal (utiliza os 

quadros I, P e B e uma subamostragem de cor 4:2:0) e os níveis principal (720 

pixels/linha x 480 linhas x 30 quadros/seg) e alto (1920 pixels/linha x 1080 linhas x 30 

quadros/seg), respectivamente para SDTV e HDTV. Os sistemas americano, europeu e 

japonês de TV digital adotam o MPEG-2 vídeo como seu padrão de codificação de 

vídeo.  

 O sistema brasileiro, no entanto, adota uma técnica de codificação mais recente: 

o H.264 (ISO/IEC 14496-10, 2005), também conhecido como MPEG-4 Part 10 ou 

MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding). O objetivo do projeto H.264/AVC foi criar 

um padrão capaz de prover vídeo de boa qualidade a uma taxa substancialmente mais 

baixa do que os padrões anteriores (incluindo o MPEG-2), sem aumentar muito sua 

complexidade, para facilitar uma implementação barata e eficiente. Um objetivo 

adicional era fornecer flexibilidade suficiente para permitir a sua aplicação em uma 

variedade de sistemas com baixas e altas taxas de transmissão e com baixas e altas 

resoluções de vídeo. O H.264 possui várias novas facilidades que permitem uma 

compressão de vídeo muito mais eficiente e flexível. As técnicas empregadas fazem do 

H.264 um padrão significativamente melhor do que os padrões anteriores sob várias 

circunstâncias e ambientes de aplicação, especialmente no ambiente de TV digital, em 

que oferece um desempenho significativamente melhor do que o MPEG-2 vídeo, em 

especial nas situações em que são empregadas resoluções altas e taxas de bits altas. 

Nessas situações, o H.264 gera uma taxa de bits de aproximadamente 50% (ou até 

mesmo menos) da gerada pelo MPEG-2. O padrão H.264 também é dividido em perfis e 

níveis. No caso do SBTVD, são usados os perfis alto (HiP) para os receptores fixos e 

móveis e o perfil base (BP) para receptores portáteis (ABNT NBR 15602-1, 2007), 

como podemos ver na Tabela A.2, mostrada a seguir. 
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Tabela A.2. Padrões de codificação de vídeo do SBTVD 

 Receptores fixos e móveis Receptores portáteis 

Padrão ITU-T H.264 (MPEG-4 AVC) ITU-T H.264 (MPEG-4 AVC) 

Nível@Perfil HP@L4.0 BP@L1.3 

Número de 

linhas do 

nível 

480 (4:3 e 16:9), 720 (16:9), 1080 

(16:9) 

SQVGA (160x120 ou 160x90), 

QVGA (320x240 ou 320x180) e CIF 

(352x288); todos em 4:3 e 16:9 

Taxa de 

quadros 

30 e 60 Hz 15 e 30 Hz 

 

A.3 Modulação 

 

 Um dos padrões mais importantes em um sistema de TV digital é o que define o 

processo de modulação, responsável por receber um fluxo de transporte e posicioná-lo 

em um canal de freqüência. As técnicas de modulação digital podem ser divididas em 

dois grupos: as que usam portadora única e as que usam múltiplas portadoras. Como 

exemplo de técnicas que usam portadora única destacam-se a 8-VSB (Vestigial Side 

Band/ATSC (ATSC A-53, 2007) usada no sistema americano e a 4-16 ou a 64-OQAM 

(Quadrature Amplitude Modulation)/ADTB (ADTB, 2001) usadas no sistema chinês. 

São exemplos de técnicas que usam múltiplas portadoras a COFDM/DVB-T (ETSI EN 

300 744 V1.1.2, 1997) usada no sistema europeu e a BST-OFDM/ISDB-T (ISDB-T, 

1998) usada no sistema japonês. O sistema japonês ainda prevê o uso da modulação em 

fase pelas técnicas QPSK, 16QAM, 64QAM ou da modulação por deslocamento de fase 

com a técnica DQPSK. O sistema brasileiro BST-OFDM/SBTVD-T (ABNT NBR 

15601, 2007) utiliza a mesma modulação do sistema japonês.  

 A acomodação de um canal HDTV numa banda de freqüência de apenas 6 MHz 

exige não apenas técnicas eficientes de compressão, mas também técnicas de modulação 

com múltiplos níveis (cada símbolo transporta múltiplos bits). Alguns sistemas simples 

de modulação digital transportam apenas um bit por símbolo. Outros sistemas podem ter 

muitos estados possíveis para cada símbolo (transmitindo, portanto, múltiplos bits em 

um mesmo símbolo). O 4QAM, por exemplo, é uma técnica de modulação que 

transmite 2 bits por símbolo já que existem 4 níveis possíveis (00,01,10,11). Sempre 

que aumentamos o número de bits de informação transmitidos por símbolo, estamos 

aumentando também o número de níveis existentes e diminuindo a “distância” entre 

eles, fazendo com que a comunicação seja mais susceptível a erros na presença de 
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ruídos. Dessa forma, o ideal é usar uma técnica de modulação que permita a transmissão 

de máximo possível de bits por símbolo, desde que seja respeitada a restrição de manter 

a taxa de erros de bit abaixo de um limiar aceitável.  

 Nas técnicas de portadora única, os símbolos digitais são transmitidos 

serialmente, o que significa que o intervalo de sinalização associado a cada símbolo é 

muito pequeno quando as taxas de transmissão são altas. As propostas atuais de HDTV, 

que usam taxas de aproximadamente 19,3 Mbps, trazem problemas técnicos de difícil 

resolução para a radiodifusão, onde são inevitáveis os fenômenos de múltiplos 

percursos. Quando o intervalo de sinalização é muito pequeno, também aumenta a 

sensibilidade a ruído impulsivo. O combate a esses problemas exige o uso de 

equalizadores adaptativos muito complexos (o que implicaria altos custos). O 

desempenho dos equalizadores é essencial para manter o sistema em operação.  

 As técnicas de múltiplas portadoras apresentam um desempenho muito melhor 

em relação ao ruído impulsivo e múltiplos percursos, uma vez que cada símbolo ter o 

seu período de transmissão aumentado de tal maneira que seja muito maior que a 

duração dos impulsos de ruído e o intervalo de dispersão da propagação. Para tanto, um 

fluxo digital de alta taxa de bits é dividido em um grande número de canais de 

freqüência de baixa taxa de bits. Esses canais são usados para modular as subportadoras 

individuais e são transmitidos “em paralelo”, isto é, simultaneamente, em contraposição 

ao que ocorre nas técnicas de portadora única, em que os bits são transmitidos “em 

série”.  

 

A.4 Canal de retorno 

 

 Um sistema de TV digital terrestre pode operar sem canal de retorno. Nesse 

caso, as aplicações podem usar apenas dados transmitidos por difusão. Caso as 

aplicações permitam a interação do usuário, o serviço oferecido é chamado de 

interatividade local.  

 Padrões de referência de um sistema de TV digital podem incluir o uso de um 

canal de retorno. O canal de retorno pode ser unidirecional, permitindo ao receptor 

apenas o envio de dados. O envio de dados concede ao usuário telespectador um 

segundo nível de interatividade, em que lhe é permitido, por exemplo, votar em uma 

enquete ou escolher um determinado produto. O canal de retorno também pode ser 
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bidirecional assimétrico (a assimetria está relacionada ao fato de que a banda de 

download é bem superior à banda de upload do enlace), possibilitando ao receptor fazer 

o carregamento (download) de dados utilizados pelos aplicativos. Dessa forma, um 

aplicativo pode receber dados por difusão ou pelo canal de retorno. Essa característica 

provê um terceiro nível de interatividade, permitindo que os usuários, possam, por 

exemplo, navegar na Web a partir de um aplicativo browser instalado em seu ambiente. 

Um canal de retorno bidirecional (simétrico) pode também permitir o envio de dados 

em banda larga (upload). Dessa forma, o usuário pode passar a se comportar como uma 

pequena emissora, produzindo seu próprio conteúdo e disponibilizando para outros 

usuários. Esse nível de interatividade é chamada de interatividade plena e permite o 

estabelecimento do que vem sendo chamado de “TV social (social TV)” ou “TV 

comunitária (community TV)”. O sistema brasileiro de TV Digital permite, em suas 

normas, os quatro níveis de interatividade, assim como os sistemas americano, europeu 

e japonês. 
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ANEXO B 

 

B.1 Recomendações colaborativas 

 

 Os sistemas de recomendações colaborativas, diferentemente dos sistemas de 

recomendações baseadas em conteúdo, tentam predizer a utilidade de itens para um 

usuário com base nas revisões feitas anteriormente por outros usuários. A utilidade u 

(c,s) do item s para o usuário c é estimada com base nas utilidades u (cj,s) atribuídas ao 

item s pelos usuários cj  C que são similares ao usuário c, em termos dos atributos 

presentes no perfil dos usuários.  

 Um sistema de recomendação para programas de TV, por exemplo, tentaria 

encontrar usuários pares (que possuem gostos semelhantes) em relação ao usuário c e 

então recomendaria os programas que foram revisados com boas notas pelos usuários 

pares ao usuário c. 

 Muitos sistemas de recomendações colaborativas foram desenvolvidos tanto pela 

academia quanto pela indústria. Um dos exemplos mais conhecidos de sistemas de 

recomendações colaborativas é o sistema usado pela Amazon.com (Amazon.com, 

2010), usado para recomendar uma grande quantidade de itens de tipos diferentes 

(livros, CDs, eletrônicos, etc.).  

 De acordo com (Breese et al., 1998), os algoritmos empregados em sistemas de 

recomendações colaborativas podem ser agrupados em duas classes: baseados em 

memória (ou baseados em heurísticas) e baseados em modelo. Os sistemas baseados em 

modelo usam o conjunto de notas atribuídas pelos usuários para aprender um modelo, 

que é então usado para fazer predições acerca de itens que não foram revisados pelos 

usuários. Neste trabalho abordaremos especificamente os algoritmos baseados em 

memória pela sua maior simplicidade. Maiores informações sobre os algoritmos 

baseados em modelo podem ser encontrados em (Adamovicius e Tuzhilin, 2005). 

 Os algoritmos baseados em memória são, essencialmente, heurísticas que fazem 

predições das notas dos itens com base no conjunto de notas de itens já revisados pelos 

usuários. Isto é, o valor da nota desconhecida rc,s para o usuário c do item s é computada 

como um agregado das notas dadas pelos N usuários pares de c para o mesmo item s. 

Em termos matemáticos: 
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rc,s =     
     

 
    , 

onde C
*
 detona o conjunto de N (o valor de N é arbitrário e definido heuristicamente) 

usuários pares de c que revisaram o item s. Na literatura são encontradas várias 

maneiras de definir a função de agregação. Apresentamos três delas: 

(a) rc,s = 
 

 
            , 

(b) rc,s =                          , 

(c) rc,s =                                   , 

 

onde k serve como um fator de normalização e normalmente é definido como k = 

 
                  
 , e a nota média atribuída pelo usuário c,   , em (c) é definida 

como 

         
            , onde                   }. 

 

 No caso mais simples (a), a agregação é apenas uma média simples das notas 

atribuídas pelos usuários pares. Entretanto, a agregação mais utilizada é a apresentada 

em (b), que é basicamente a média ponderada das notas atribuídas pelos usuários pares. 

A ponderação é feita levando em consideração a similaridade entre os usuários.  

 A medida de similaridade entre os usuários c e   ,          , é essencialmente a 

medida de distância entre os usuários. A medida de similaridade é, portanto, um artefato 

heurístico que é usado para introduzido níveis de similaridade diferentes entre os 

usuários. Dessa forma, quanto mais similar for o usuário   com o usuário c, maior será a 

sua influência na nota final agregada e, portanto, nas recomendações feitas para o 

usuário c.  

 Várias abordagens já foram empregadas para computar a similaridade           

entre dois usuários em sistemas de recomendações colaborativas. Na maioria dessas 

abordagens, a similaridade é baseada nas notas atribuídas por eles para itens que ambos 

revisaram. As duas abordagens mais populares na literatura são correlação e baseada em 

cosseno. Para apresentá-las, precisamos definir Sxy como sendo o conjunto de todos os 

itens que foram revisados por ambos os usuários x e y. Em termos matemáticos: 

                            . Esse conjunto é usado para posteriormente atribuir 

as notas aos itens não revisados pelos usuários.  



130 
 

 Na abordagem baseada em correlação, o coeficiente de correlação de Pearson 

(Resnick et al., 1994), (Shardanand e Maes, 1995) é usado para mensurar a 

similaridade: 

         
                        

           
 
                     

. 

 Na abordagem baseada em cosseno (Breese et al., 1998), (Sarwar et al., 2001), 

os dois usuários x e y são tratados como vetores em um espaço m-dimensional, em que 

       . Dessa forma, a similaridade entre os dois vetores pode ser mensurada pela 

computação do cosseno do ângulo entre eles, ou seja: 

         
              

      
 

           
 

     

. 

 É preciso levar em consideração também que sistemas de recomendação 

diferentes podem usar abordagens distintas a fim de implementar os cálculos de 

similaridades dos usuários e estimar as notas dos itens da maneira mais eficiente 

possível. Uma estratégia comum é calcular todas as similaridades entre os usuários 

        (incluindo o cálculo de    ) de antemão e recalcular tudo de vez em quando, 

considerando que a rede de usuários pares não muda drasticamente de maneira 

constante. Assim, sempre que um usuário precisar de uma recomendação as notas para 

os itens podem ser eficientemente calculadas sob demanda usando similaridades pré-

computadas. 

 Assim como os sistemas de recomendações baseados em conteúdo, os sistemas 

de recomendações colaborativas também apresentam algumas limitações. Além do 

problema de novo usuário, já mencionado anteriormente, outras duas limitações serão 

discutidas aqui: problema de novo item e o problema de esparsidade (sparsity). 

 

B.1.1 Problema de novo item 

 

 Novos itens são adicionados regularmente em um sistema de recomendação. Os 

sistemas colaborativos se baseiam exclusivamente nas preferências dos usuários para 

fazer recomendações. Dessa forma, até que um novo item tenha sido revisado por um 

conjunto significativo de usuários, o sistema não será capaz de recomendá-lo. Esse 

problema pode ser contornado usando-se abordagens híbridas para sistemas de 

recomendação. 
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B.1.2 Esparsidade 

 

 Em qualquer sistema de recomendação, o número de revisões feitas pelos 

usuários é muito pequeno em comparação com o número de predições que precisam ser 

feitas. O sucesso dos sistemas de recomendações colaborativas depende também de uma 

quantidade crítica de usuários. Se o número de usuários for pequeno, a eficiência das 

recomendações será certamente prejudicada.  

 Em um sistema de recomendação de programas de TV, por exemplo, pode haver 

alguns programas que tenham sido revisados por poucos usuários e, por isso, 

dificilmente tais programas seriam recomendados pelo sistema, mesmo que os poucos 

usuários que tenham revisados os programas em questão tenham dado notas altas para 

eles. Isto acontece porque na função de agregação um item não revisado provavelmente 

ficaria com a nota mínima, contribuindo para a sua baixa avaliação média. Outra 

situação que gera problemas é a de usuários que possuem gostos incomuns, em 

comparação com a grande maioria dos usuários. Nesse caso, a qualidade das 

recomendações seria baixa, porque o conjunto de usuários pares desse usuário particular 

não teria preferências efetivamente semelhantes às dele.  

 Uma das maneiras de contornar esse problema é usar a informação do perfil dos 

usuários quando se está calculando a similaridade entre usuários. Dois usuários podem 

ser considerados similares não apenas se revisam os mesmos itens de maneira 

semelhante, mas também se pertencem ao mesmo segmento demográfico. Em (Pazzani, 

1999), usa-se atributos como gênero, idade, grau de escolaridade e informações de 

emprego dos usuários para recomendar restaurantes. Essa extensão as técnicas de 

filtragem colaborativa é conhecida na literatura como filtragem demográfica. Existem 

ainda outras maneiras de contornar esse problema. Maiores informações podem ser 

obtidas em (Adamovicius e Tuzhilin, 2005).   

 

B.2 Abordagens híbridas 

 

 Vários sistemas de recomendação têm empregado abordagens híbridas, 

combinando recomendações colaborativas e baseadas em conteúdo, para evitar as 

limitações naturais de cada um dos tipos.  
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 De acordo com (Adamovicius e Tuzhilin, 2005), existem diferentes maneiras de 

combinar as recomendações colaborativas e baseadas em conteúdo para formar um 

sistema de recomendação híbrido: 

 implementar os métodos colaborativos e baseados em conteúdo 

separadamente e combinar as suas predições (normalmente através de uma 

média simples); 

 incorporar algumas características dos métodos baseados em conteúdo na 

abordagem colaborativa; 

 incorporar algumas características dos métodos colaborativos na abordagem 

baseada em conteúdo; e 

 construir um modelo geral unificado que incorpora características dos 

métodos colaborativos e dos métodos baseados em conteúdo. 

 Neste trabalho não vamos detalhar cada uma das abordagens híbridas possíveis. 

Mais detalhes podem ser encontrados em (Adamovicius e Tuzhilin, 2005). 
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ANEXO C 

 

No anexo C, apresentamos a Tabela C.1 que representa a tabela C.2 do apêndice 

C da norma ABNT NBR 15603-2. Nela, podemos encontrar as 16 classificações de 

gênero e as respectivas classificações de subgênero para cada uma delas.  

 

Tabela C.1. Classificações de gênero previstas na norma 15603-2 

Classificação de gênero Classificação de subgênero Descritor de conteúdo 

0x0 Não utilizado Jornalismo 

0x0 0x00 Telejornais 

0x0 0x01 Reportagem 

0x0 0x02 Documentário 

0x0 0x03 Biografia 

0x0 0x04  

0x0 0x05  

0x0 0x06  

0x0 0x07  

0x0 0x08  

0x0 0x09  

0x0 0x0A  

0x0 0x0B  

0x0 0x0C  

0x0 0x0D  

0x0 0x0E  

0x0 0x0F Outros 

   

0x1 Não utilizado Esportes 

0x1 0x00 Esporte 

0x1 0x01  

0x1 0x02  

0x1 0x03  
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0x1 0x04  

0x1 0x05  

0x1 0x06  

0x1 0x07  

0x1 0x08  

0x1 0x09  

0x1 0x0A  

0x1 0x0B  

0x1 0x0C  

0x1 0x0D  

0x1 0x0E  

0x1 0x0F Outros 

   

0x2 Não utilizado Educativo 

0x2 0x00 Educativo 

0x2 0x01  

0x2 0x02  

0x2 0x03  

0x2 0x04  

0x2 0x05  

0x2 0x06  

0x2 0x07  

0x2 0x08  

0x2 0x09  

0x2 0x0A  

0x2 0x0B  

0x2 0x0C  

0x2 0x0D  

0x2 0x0E  

0x2 0x0F Outros 

   

0x3 Não utilizado Novela 

0x3 0x00 Novela 
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0x3 0x01  

0x3 0x02  

0x3 0x03  

0x3 0x04  

0x3 0x05  

0x3 0x06  

0x3 0x07  

0x3 0x08  

0x3 0x09  

0x3 0x0A  

0x3 0x0B  

0x3 0x0C  

0x3 0x0D  

0x3 0x0E  

0x3 0x0F Outros 

   

0x4 Não utilizado Minissérie 

0x4 0x00 Minissérie 

0x4 0x01  

0x4 0x02  

0x4 0x03  

0x4 0x04  

0x4 0x05  

0x4 0x06  

0x4 0x07  

0x4 0x08  

0x4 0x09  

0x4 0x0A  

0x4 0x0B  

0x4 0x0C  

0x4 0x0D  

0x4 0x0E  
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0x4 0x0F Outros 

   

0x5 Não utilizado Série/Seriado 

0x5 0x00 Série 

0x5 0x01  

0x5 0x02  

0x5 0x03  

0x5 0x04  

0x5 0x05  

0x5 0x06  

0x5 0x07  

0x5 0x08  

0x5 0x09  

0x5 0x0A  

0x5 0x0B  

0x5 0x0C  

0x5 0x0D  

0x5 0x0E  

0x5 0x0F Outros 

   

0x6 Não utilizado Variedade 

0x6 0x00 Auditório 

0x6 0x01 Show 

0x6 0x02 Musical 

0x6 0x03 Making of 

0x6 0x04 Feminino 

0x6 0x05 Game show 

0x6 0x06  

0x6 0x07  

0x6 0x08  

0x6 0x09  

0x6 0x0A  
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0x6 0x0B  

0x6 0x0C  

0x6 0x0D  

0x6 0x0E  

0x6 0x0F Outros 

   

0x7 Não utilizado Reality show 

0x7 0x00 Reality show 

0x7 0x01  

0x7 0x02  

0x7 0x03  

0x7 0x04  

0x7 0x05  

0x7 0x06  

0x7 0x07  

0x7 0x08  

0x7 0x09  

0x7 0x0A  

0x7 0x0B  

0x7 0x0C  

0x7 0x0D  

0x7 0x0E  

0x7 0x0F Outros 

   

0x8 Não utilizado Informação 

0x8 0x00 Culinária 

0x8 0x01 Moda 

0x8 0x02 Rural 

0x8 0x03 Saúde 

0x8 0x04 Turismo 

0x8 0x05  

0x8 0x06  

0x8 0x07  
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0x8 0x08  

0x8 0x09  

0x8 0x0A  

0x8 0x0B  

0x8 0x0C  

0x8 0x0D  

0x8 0x0E  

0x8 0x0F Outros 

   

0x9 Não utilizado Humorístico 

0x9 0x00 Humorístico 

0x9 0x01  

0x9 0x02  

0x9 0x03  

0x9 0x04  

0x9 0x05  

0x9 0x06  

0x9 0x07  

0x9 0x08  

0x9 0x09  

0x9 0x0A  

0x9 0x0B  

0x9 0x0C  

0x9 0x0D  

0x9 0x0E  

0x9 0x0F Outros 

   

0xA Não utilizado Infantil 

0xA 0x00 Infantil 

0xA 0x01  

0xA 0x02  

0xA 0x03  

0xA 0x04  
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0xA 0x05  

0xA 0x06  

0xA 0x07  

0xA 0x08  

0xA 0x09  

0xA 0x0A  

0xA 0x0B  

0xA 0x0C  

0xA 0x0D  

0xA 0x0E  

0xA 0x0F Outros 

   

0xB Não utilizado Erótico 

0xB 0x00 Erótico 

0xB 0x01  

0xB 0x02  

0xB 0x03  

0xB 0x04  

0xB 0x05  

0xB 0x06  

0xB 0x07  

0xB 0x08  

0xB 0x09  

0xB 0x0A  

0xB 0x0B  

0xB 0x0C  

0xB 0x0D  

0xB 0x0E  

0xB 0x0F Outros 

   

0xC Não utilizado Filme 

0xC 0x00 Filme 

0xC 0x01  



140 
 

0xC 0x02  

0xC 0x03  

0xC 0x04  

0xC 0x05  

0xC 0x06  

0xC 0x07  

0xC 0x08  

0xC 0x09  

0xC 0x0A  

0xC 0x0B  

0xC 0x0C  

0xC 0x0D  

0xC 0x0E  

0xC 0x0F Outros 

   

0xD Não utilizado Sorteio, televendas, 

premiação 

0xD 0x00 Sorteio 

0xD 0x01 Televendas 

0xD 0x02 Premiação 

0xD 0x03  

0xD 0x04  

0xD 0x05  

0xD 0x06  

0xD 0x07  

0xD 0x08  

0xD 0x09  

0xD 0x0A  

0xD 0x0B  

0xD 0x0C  

0xD 0x0D  

0xD 0x0E  

0xD 0x0F Outros 
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0xE Não utilizado Debate/entrevista 

0xE 0x00 Debate 

0xE 0x01 Entrevista 

0xE 0x02  

0xE 0x03  

0xE 0x04  

0xE 0x05  

0xE 0x06  

0xE 0x07  

0xE 0x08  

0xE 0x09  

0xE 0x0A  

0xE 0x0B  

0xE 0x0C  

0xE 0x0D  

0xE 0x0E  

0xE 0x0F Outros 

   

0xF Não utilizado Outros 

0xF 0x00 Desenho adulto 

0xF 0x01 Interativo 

0xF 0x02 Político 

0xF 0x03 Religioso 

0xF 0x04  

0xF 0x05  

0xF 0x06  

0xF 0x07  

0xF 0x08  

0xF 0x09  

0xF 0x0A  

0xF 0x0B  

0xF 0x0C  
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0xF 0x0D  

0xF 0x0E  

0xF 0x0F Outros 

 


