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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Brasil atualmente passa pelo processo da transição da transmissão analógica para a 

transmissão digital. Essa nova tecnologia, além de disponibilizar uma qualidade 

altíssima de áudio e vídeo, também possibilita a execução de aplicativos na televisão. 

Equipamentos chamados conversores digitais são necessários para permitir a recepção 

desse novo sinal além de criar o ambiente apropriado necessário para a execução desses 

aplicativos. A princípio a única forma de interagir com esses aplicativos se dá por meio 

do controle remoto. Entretanto, o controle remoto apresenta graves problemas de 

usabilidade ao ser utilizado em alguns tipos de aplicações. A partir desse problema, esse 

trabalho propõe a implementação de recursos de software capazes de permitir que essa 

interação possa ser realizada com a ajuda de smartphones. Além dessa implementação, 

é realizado um estudo comparativo entre o uso do controle remoto e do smartphone para 

promover interação com as aplicações da televisão digital, levando em consideração 

parâmetros relacionados à usabilidade. Após a análise dos dados coletados por essa 

comparação é possível identificar qual dispositivo possibilita uma experiência interativa 

mais interessante aos usuários. 

 

 

Palavras-chaves: Televisão Digital, Interação Humano-Computador, Usabilidade, 

Dispositivos Móveis, Sistemas Embarcados. 



ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil is going through the process from analogical transmission to digital transmission. 

This new technology, in addition to providing a high quality audio and video, also 

allows applications to execute on television. Equipment called Set-Top Box are needed 

to allow the reception of this new signal and create the appropriate environment 

necessary to execute applications. At first, the only way to interact with these 

applications is given by remote control. However, the remote control has serious 

usability problems when used to interact with some types of applications. This research 

suggests a software resources implementation capable to create a environment that 

allows a smartphone to interact with applications. Besides this implementation, is 

performed a comparative study between use remote controle and smartphones to 

interact with applications of digital television, taking into account parameters related to 

usability. After analysis of data collected by the comparative study is possible to 

identify which device provides an interactive experience more interesting for users. 

 

 

Keywords: Digital Television, Human-Computer Interaction, Usability, Mobile 

Devices, Embedded Systems. 
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Capítulo 1 
 

Introdução 
 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Desde o final do ano de 2007 o Brasil passa pela fase de implantação do sistema 

digital de televisão. Esse sistema levará à digitalização dos canais de televisão, 

proporcionando mudanças no envio e na recepção desse fluxo de informações, assim 

como um grande avanço na qualidade de som e imagem. O decreto presidencial n.º 

5.820 informa que no ano de 2016 todas as emissoras deverão finalizar suas 

transmissões analógicas e passar a transmitir somente o sinal digital. 

A partir dessa digitalização da transmissão, a qualidade da imagem e do som irá 

sofrer grandes mudanças em relação ao que se tem atualmente com a transmissão 

analógica. Os problemas dos “chuviscos” nas imagens, finalmente irão desaparecer e 

detalhes que antes não eram visualizados agora estarão à vista dos tele-espectadores. 

Além de que a qualidade do som será igual à encontrada nos CDs. 

É necessária a utilização de conversores digitais (Set-Top Boxes) externos ou 

mesmo embutidos nos televisores para a decodificação desse novo tipo de fluxo de 

informações que é enviado pelas emissoras para que a recepção ocorra em sua 

plenitude. 

 O padrão brasileiro além de garantir que o sinal de altíssima qualidade de 

imagem e som seja disponibilizado gratuitamente para toda a população, também prevê 

a execução de aplicações interativas. Essas aplicações são executadas sobre uma 
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camada intermediária de software, também conhecida como middleware, que é capaz de 

acessar as funcionalidades do hardware do conversor e fornecer todo o ambiente 

necessário para que elas possam ser executadas. Esse middleware foi batizado com o 

nome Ginga. 

 O Ginga é o ponto alto do sistema brasileiro, pois permite a execução de 

aplicativos enviados pelas emissoras aos tele-espectadores em determinados momentos 

da programação. Esses aplicativos podem ser utilizados em diversos tipos de contextos, 

como consultas, enquetes, votações, vendas de produtos, dentre outras utilidades. 

 De acordo com [26], o Ginga também é capaz de utilizar diversos dispositivos 

de entrada e saída como fonte de eventos interativos, além do já consolidado controle 

remoto como: celulares, PDAs, teclados convencionais, microfones, câmeras de captura 

de vídeo, dentre outros. 

 

 

1.1. LIMITAÇÕES DE INTERAÇÃO COM A TV DIGITAL 

 

 Apesar da possibilidade da utilização de diversos tipos de dispositivos, o 

controle remoto reina soberano entre os usuários por vários motivos. Um deles se deve 

ao fato que esse dispositivo foi inventado há 60 anos e já faz parte do cotidiano das 

pessoas há 30 [31], tornando-se por sua vez um equipamento bastante conhecido. Outro 

motivo para isso é que os celulares, por exemplo, estão há bem menos tempo no 

mercado e foram criados para fins de intercomunicação entre as pessoas e não com o 

objetivo de controlar uma televisão ou qualquer outro dispositivo eletrônico. Além 

disso, a grande maioria dos aparelhos de televisão não é capaz de estabelecer qualquer 

tipo de comunicação com outros dispositivos além do seu controle remoto. 

 Entretanto, a televisão digital requer um nível mais avançado de interatividade, 

pois os novos recursos, como a utilização de um browser para navegação web ou 

mesmo a presença da interatividade por meio das aplicações desenvolvidas em NCL, 

Java [14] ou mesmo aplicações nativas, necessitam de uma participação maior e mais 

complexa para sua manipulação por parte do telespectador. Então é nesse momento que 

as limitações do controle remoto são evidenciadas.  

 Movimentar um cursor em um navegador de páginas Web por meio dos 

limitados botões do controle remoto se torna uma tarefa bastante cansativa [16]. Em 

relação à entrada de texto, o controle remoto não consegue ser uma ferramenta intuitiva 
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e amigável, pois os botões presentes no controle não são capazes de fazer o 

mapeamento as letras do alfabeto de forma direta como, por exemplo, é possível ao 

utilizar um teclado convencional. 

 Outra limitação exposta ao se utilizar o controle remoto como fonte dos eventos 

interativos ocorre no caso em que várias pessoas compartilham o uso de uma mesma 

televisão ao mesmo tempo, ou seja, somente uma delas terá o controle sobre o conteúdo 

apresentado [8], inviabilizando a criação de aplicativos que suportem múltiplos usuários 

simultaneamente. 

 O controle remoto possui um alcance limitado e necessita de visada direta com a 

televisão para seu perfeito funcionamento, ou então o usuário terá problemas em enviar 

os comandos desejados. 

 

 

1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

 Devido a essas dificuldades e levando em consideração que o trabalho de [26] – 

que discute que o sistema brasileiro de televisão digital prevê o uso de dispositivos 

auxiliares para promover a interação como, celulares, teclados, PDA’s – o smartphone 

pode ser uma boa alternativa para solucionar esses problemas de usabilidade e até 

mesmo para contornar as limitações técnicas.  

A tendência atual aponta para o desenvolvimento de celulares que possuem cada 

vez mais recursos, tanto de hardware, como dispositivos com grande poder de 

processamento e com grandes telas touchscreen, quanto de software, como programas 

que são capazes de indicar a localização do indivíduo em tempo real através dos dados 

fornecidos por seu GPS embutido. Alguns exemplos de celulares com essas 

características são o IPhone da Apple (www.apple.com/iphone) e o Nexus One da 

Google (www.google.com/phone/?hl=en&s7e=) ilustrados na figura 1. 
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Figura 1. À esquerda o Nexus One (Google). À direita o IPhone (Apple). 

 

Este trabalho propõe um estudo investigativo sobre a viabilidade e as vantagens 

em se utilizar o smartphone em alternativa ao controle remoto para promover a 

interatividade nas tarefas surgidas com a implantação do sistema de televisão digital.  

Será levada em consideração a maior amplitude de interatividade que o celular é 

capaz de proporcionar ao utilizar seus recursos disponíveis como: o touchscreen e a 

possibilidade de comunicação por protocolos sem fio. Segundo o trabalho de [30], a 

amplitude de interação é um parâmetro que se refere ao número de possibilidades de 

ações em cada momento. 

Devido à falta de suporte para permitir que o smartphone tivesse a capacidade de 

enviar eventos que pudessem ser recebidos e interpretados pelo conversor digital, foi 

necessário o desenvolvimento de recursos de software capazes de estabelecer a 

comunicação e permitir as trocas de informações entre os dispositivos em questão.  

O software desenvolvido por este trabalho leva em conta as limitações de 

hardware presentes nos conversores digitais encontrados atualmente, como baixo poder 

de processamento, pouca quantidade de memória disponível, dentre outros. Além de 

necessitar ser transparente para o usuário, pois esse usuário deve sentir-se totalmente à 

vontade para passar a usar o seu celular ao invés do seu tão conhecido controle remoto. 

O sistema foi dividido em dois subsistemas. Um deles residente no conversor 

digital e outro no smartphone. Para permitir a troca de informações foi necessária a 

definição de um protocolo sobre o Wifi.  

 O celular (ou smartphone) foi o escolhido dentre os diversos dispositivos 

possíveis, pois de acordo com dados fornecidos pela Anatel em fevereiro de 2010 

existiam mais de 176 milhões de celulares [1] habilitados no país, ou seja, é um 

equipamento com um enorme alcance populacional. 
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 Para que resultados consistentes fossem atingidos ao fim desse trabalho foi 

necessário primeiro identificar e delimitar o escopo a ser considerado como alvo dos 

testes e análises. Isso implicou em esclarecer os requisitos e limitações existentes assim 

como conhecer e entender o problema a ser atacado. Após definir o problema a ser 

atacado, uma solução foi proposta e desenvolvida com o objetivo de tentar contornar os 

obstáculos existentes. Após a implementação dessa solução, testes foram utilizados para 

comprovar ou não a utilidade da solução proposta. 

 As conclusões obtidas são capazes de orientar qual a melhor opção entre os dois 

dispositivos (o controle remoto e o smartphone) para a realização das tarefas 

especificadas nos estudos de casos. 

 É importante lembrar que esse trabalho levou em consideração a utilização de 

smartphones que possuam recursos de hardwares suficientes para a viabilidade desse 

estudo. Dessa forma restringe-se bastante a quantidade de celulares que atendem aos 

requisitos mínimos. Contudo, deve-se lembrar do espantoso avanço tecnológico que 

vem ocorrendo em relação aos produtos eletrônicos, ou seja, em poucos anos a maioria 

da população possuirá smartphones com os recursos requeridos nesta pesquisa. 

 

 

1.3. ESTRUTURA DO TEXTO  

 

 O capítulo 2 discute as características e limitações do Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital. Conceitos como o conversor digital e o middleware Ginga são 

introduzidos, além de apresentar os problemas de usabilidade existentes atualmente nas 

aplicações que podem ser executadas nos televisores.  

 O capítulo 3 é o local onde a motivação e o detalhamento do problema é 

discutido. Esse capítulo acaba por delimitar o escopo da pesquisa, apresentando os 

problemas que foram atacados pela solução proposta. 

Os trabalhos relacionados a esta pesquisa estão presentes no capítulo 4. Essa 

comparação tem por objetivo ressaltar quais as contribuições que este trabalho pretende 

dar à área científica a que pertence.  

No capítulo 5 tem-se a visão geral da solução proposta para resolver os 

problemas de usabilidade encontrados ao usar o controle remoto como fonte de eventos 

para interagir com as aplicações da televisão digital. Nesse capítulo também se comenta 

sobre o protocolo de comunicação utilizado para promover a comunicação necessária 
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para o funcionamento. Ele também contém a descrição mais detalhada da solução 

proposta, apresentando os dois subsistemas que compõem a solução, primeiramente o 

subsistema cliente – EasyControlTV – e em seguida o subsistema servidor – 

MobileEventManager. Detalhes de funcionamento e de tecnologia são mencionados a 

fim de facilitar o entendimento de como a arquitetura realiza as ações que se propõe. 

Nesse capítulo também é apresentado o smartphone escolhido para ser utilizado durante 

os testes, comentando sobre suas características de hardware e software. 

O capítulo 6 foi o escolhido para a discussão sobre todas as etapas que 

compuseram a avaliação realizada. Esse capítulo contém as informações de como foram 

definidos os perfis dos conjuntos de indivíduos que avaliaram o sistema, quais métodos 

de avaliação foram utilizadas para obter dados, comentários sobre o ambiente de 

avaliação e os estudos de caso propostos como base para a realização dos testes. 

No capítulo 7 está presente a análise dos dados obtidos após a aplicação dos 

testes. Esses dados foram agrupados e tratados a fim de permitir que conclusões úteis 

sobre qual dos dois dispositivos levados em consideração proporcionou uma melhor 

experiência interativa para os usuários na realização das tarefas propostas pelos estudos 

de caso. Para facilitar a compreenssão se fez a utilização de gráficos em barras, pizza e 

de tabelas. 

Por fim, o capítulo 8 apresenta as conclusões obtidas após a análise dos 

resultados obtidos no processo avaliativo, assim como a proposição de possíveis 

trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 
 

O SBTVD: Suas Características e Limitações 
 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Este capítulo apresenta os conceitos básicos que fundamentam toda a pesquisa. 

Inicialmente o Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) é apresentado 

superficialmente. Essa apresentação discute algumas de suas características e limitações 

relacionadas à interação com as interfaces gráficas.  

Em seguida o conversor digital e sua tecnologia embutida são levados em 

consideração.  

O middleware Ginga também é discutido brevemente. Em seguida, os tipos de 

aplicações que podem ser executados nos conversores digitais são classificados. 

O próximo ponto discutido é o problema da usabilidade existente em se executar 

aplicações nos televisores e utilizar o controle remoto como único meio de interação. 

Por fim o controle remoto é posto em discussão e suas limitações na realização 

das tarefas são detalhadas. 
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2.1. O SBTVD 

 

SBTVD, sigla para Sistema Brasileiro de Televisão Digital, é um padrão técnico 

para teledifusão digital, criado e utilizado no Brasil e adotado recentemente no Peru, 

Argentina, Chile, Venezuela e Equador. Ele é baseado no padrão japonês ISDB-T e 

entrou em operação comercial em 2 de Dezembro de 2007 em São Paulo, Brasil [32].  

O projeto do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD), conduzido pelo 

Ministério das Comunicações, trata das questões técnico-econômicas para subsidiar a 

tomada de decisão a respeito do padrão de TV digital brasileiro [27]. 

De acordo com [32] algumas características do padrão SBTVD são: 

• Imagens de alta qualidade e alta definição, com o máximo de 1920x1080 pontos, 

imagem entrelaçada; 

• Áudio de alta qualidade com sistema 5.1; 

• Recepção de TV em alta definição e em receptores portáteis (aparelhos 

celulares, adaptadores para notebook, etc) em definição padrão; 

• Ótimo tratamento contra interferências, imagens sem chuviscos e sem 

distorções; 

• Interatividade, ou seja, o telespectador poderá interagir com o programa de 

televisão através do controle remoto ou outros dispositivos, usando aplicações 

como acesso a bancos, compras, votação em programas, programação do dia, 

dentre outras; 

• Multiprogramação, ou seja, um mesmo canal físico pode possuir vários canais 

virtuais, podendo apresentar conteúdos ou mesmo resoluções diferentes. 

 

A transmissão analógica brasileira trabalha com 640x480 linhas de resolução e 

razão de aspecto 4:3 (SDTV – Standard Definition Television), enquanto que a 

transmissão digital elevará a quantidade de linhas de resolução para 1920x1080 e a 

razão de aspecto utilizada será a 16:9 (HDTV – High Definition Television), que é 

semelhante às utilizadas nas telas dos cinemas. A figura 2 retirada de [9] apresenta a 

comparação entre uma imagem em SDTV (figura 2, imagem à esquerda) e em HDTV 

(figura 2, imagem à direita). 
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Figura 2. À esquerda tem-se uma imagem em SDTV (aspecto 4x3), enquanto que à direita tem-se a 

mesma imagem em HDTV (aspecto 16x9). 

 

A transmissão digital também contemplará o uso de dispositivos portáteis. Esses 

dispositivos captarão um sinal de baixa definição (LDTV – Low Definition Television), 

mas também usufruirão de vantagens como imagens sem “chuviscos” e execução de 

aplicações interativas. 

 

 

2.2. O CONVERSOR DIGITAL 

 

O conversor digital (em inglês, Set-Top Box), demonstrado pela figura 3, nada 

mais é do que um computador dedicado à recepção do sinal digital. Ele possui algumas 

limitações de hardware que existem com o propósito de barateá-lo no momento da 

venda aos consumidores finais. Algumas dessas limitações são: baixo poder de 

processamento, quantidade restrita de memória RAM, capacidade limitada de 

armazenamento, dentre outras.  

 
Figura 3. Conversor Digital. 
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 Uma configuração que serve de exemplo de um conversor digital posto a venda 

atualmente é a seguinte: 

• 32 MB de memória não-volátil (memória flash); 

• Processador de 400 MHz; 

• 256 MB de memória RAM.  

Entretanto, por ser dedicado a um fim específico, ele possui alguns componentes 

de hardware que dificilmente são encontrados em computadores pessoais como, por 

exemplo: sintonizador de canais em alta definição, saída HDMI, e decodificadores de 

vídeo e de áudio integrados, que melhoram bastante o desempenho do hardware. 

 Alguns televisores já estão sendo vendidos com conversores embutidos, mas 

também existe a possibilidade da compra desse equipamento separadamente para que 

seja possível a sua utilização em televisores que não possuem tecnologia alinhada com 

as especificações do sinal digital. 

 Além de possuírem os requisitos tecnológicos de hardware para a recepção e 

decodificação do novo sinal, eles também disponibilizam um ambiente propício para a 

execução de aplicativos enviados pelo sinal e previstos pelo padrão brasileiro, ou seja, 

permitem que a interatividade possa ser utilizada. 

 A figura 4 apresenta uma arquitetura genérica de um conversor digital que é 

composta por com seus componentes de hardware, como demodulador, demultiplexador 

(Demux), decodificador (Decod), memória, CPU, etc. As suas interfaces com a 

televisão, o sistema de som, o controle remoto, a antena externa de captura do sinal, etc. 

E o sistema operacional embarcado (representado pelo termo OS – Operating System), 

que na grande maioria das vezes é o Linux. 

 

 
Figura 4. Arquitetura genérica do conversor digital. 
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Como apontado na introdução, o conversor além de possibilitar a recepção dos 

canais digitalizados deve também ser capaz de criar o ambiente necessário para a 

execução das aplicações interativas digitais. Esse ambiente é constituído do hardware, 

do sistema operacional e de uma camada intermediária chamada de Ginga que é 

discutida na seção a seguir. 

 

 

2.3. O GINGA 

 

A interface responsável pela implementação de interatividade e novos serviços 

interativos, chamada de middleware, é o Ginga, que foi formado pela união do 

middleware FlexTV, desenvolvido pela UFPB, e o middleware Maestro criado pela 

PUC-Rio [24]. 

 O padrão brasileiro normatizou o Ginga, que é um conjunto de APIs que 

fornecem suporte ao desenvolvimento dessas aplicações.  

As aplicações baseadas nesse middleware são classificadas em duas categorias: 

as aplicações declarativas e as aplicações procedurais. Essa categorização é feita de 

acordo com a linguagem de programação utilizada. As aplicações declarativas são 

desenvolvidas utilizando as APIs do Ginga-NCL, enquanto que as aplicações 

procedurais utilizam as APIs do Ginga-J [25]. 

 A figura 5 apresentada a seguir ilustra de forma abstrata as camadas que 

compõem o ambiente necessário para a execução das aplicações interativas do padrão 

brasileiro. 

 

 
Figura 5. Camadas que compõem o ambiente de execução das aplicações interativas. 
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 Como pode ser visualizado a camada do Ginga está sobre a camada do common 

core e no mesmo nível das aplicações nativas. O common core é o sistema responsável 

pelas operações básicas do conversor digital como, por exemplo, trocar canais, 

sintonizar canais, aumentar volume, executar aplicações residentes, instanciar o 

middleware Ginga a fim de executar uma aplicação NCL, dentre outras. Esse sistema é 

descrito em maiores detalhes no capítulo 5. 

 

 

2.4. TIPOS DE APLICAÇÕES 

 

 Os usuários da tecnologia da televisão digital poderão interagir com o seu 

conversor por meio de dois tipos de aplicações: as residentes (também chamadas de 

nativas) ou as desenvolvidas utilizando as APIs fornecidas pelo Ginga – chamadas neste 

trabalho de aplicações (ou aplicativos) interativas (os). 

 As aplicações residentes possuem algumas diferenças das aplicações interativas, 

dentre elas, duas são as mais importantes:  

• A primeira é que sua camada está no mesmo nível do middleware, ou 

seja, sobre a camada do common core, dessa forma as interfaces 

fornecidas pelo Ginga não são utilizadas em seu desenvolvimento;  

• A segunda diferença está em seu propósito. Elas são aplicações que 

podem ser utilizadas sem qualquer relação com o vídeo que está sendo 

transmitido pela emissora no momento, ou seja, não existe a necessidade 

de sincronia com a programação do canal.  

Alguns exemplos de aplicativos residentes são: browser web, EPG (Electronic 

Programming Guide), menus de controle do conversor, etc. 

Por sua vez as aplicações interativas são desenvolvidas utilizando as interfaces 

fornecidas pelo Ginga e podem ou não estarem sincronizadas com a programação do 

canal escolhido pelo usuário. Essas aplicações na maioria das vezes têm design gráfico 

relacionado aos programas a que estão associados. É também freqüente que elas se 

comportem como um extensor do conteúdo desses programas, permitindo tanto o acesso 

à informações adicionais como também a interatividade utilizando, por exemplo, 

consultas ao usuário por meio do canal de retorno fornecido pelo conversor. 
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2.5. INTERAÇÃO E PROBLEMAS DE USABILIDADE NA TV DIGITAL 

 

De acordo com [21], usabilidade é uma medida da qualidade da experiência do 

usuário ao interagir com alguma coisa, que pode ser um site na internet, um aplicativo 

de software tradicional, ou qualquer outro dispositivo que o usuário possa operar e usar 

de alguma forma. 

 Um dos principais problemas ao interagir com as aplicações se deve à falta de 

usabilidade. Um dos fatores que prejudicam a usabilidade na TV Digital é decorrido do 

uso do controle remoto. 

Além do mais, muitas vezes o design gráfico das aplicações são guiados por 

princípios de interfaces desenvolvidos para as telas dos computadores pessoais e que 

consideram que será feito o uso do teclado e do cursor do mouse para a interação [15]. 

De acordo com [4], alguns dos problemas que tornam a interação uma tarefa 

complexa para os usuários ao utilizar as interfaces dos aplicativos da televisão digital: 

• Vasta quantidade de informações na tela; 

• Interfaces desenvolvidas levando em consideração princípios das interfaces dos 

PCs; 

• Limitada área de visualização das informações; 

• Necessidade de um grande número de menus hierárquicos para apresentar todas 

as opções de configuração e informações necessárias; 

• Aumento na quantidade de botões nos controles remotos. 

 

Além disso, a tecnologia utilizada nos conversores digitais atuais ainda apresenta 

deficiências como lentidão nas respostas e frequentes bloqueios, devido à necessidade 

de recarregar o sistema. Outro fator que prejudica a usabilidade é que um espectador 

assiste TV sentado a uma distância bem maior (7 a 8 vezes a altura da tela) do que 

aquela verificada por um usuário de computador (50 - 75 cm) [2]. Por conta esse motivo 

é necessário que as fontes que compõem a aplicação tenham um tamanho diferenciado 

para possibilitar a sua visualização a essa distância.  

Dessa forma, percebe-se que é necessário que as aplicações utilizadas nos 

televisores façam uso de guias de estilos próprios para se evitar que os usuários tenham 

problemas ao interagir com aplicativos de TV Interativa. Além disso, como veremos na 

próxima seção, o controle remoto em muitos momentos não é a melhor opção para 
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prover essa interação. A seção a seguir apresentará as limitações ao utilizar somente o 

controle remoto como fonte de eventos interativos. 

 

 

2.6. O CONTROLE REMOTO E SUAS LIMITAÇÕES 

  

 Como já foi mencionado anteriormente, o controle remoto é o principal meio de 

interação que o usuário possui com as aplicações em execução no seu conversor digital. 

Porém em alguns momentos o seu uso torna-se inadequado para a realização de algumas 

tarefas que surgiram junto com a televisão digital.  

 O trabalho de [7] e [16] apresentam algumas dessas tarefas: 

• Controle colaborativo sobre o conteúdo que é apresentado; 

• Preenchimento de caixas de texto para fazer buscas ou mesmo participar de 

chats; 

• Movimentação de um cursor, que pode ser utilizado em tarefas relacionadas à 

navegação em sites Web. 

 

Essas operações se tornam complexas devido ao número de teclas presentes no 

controles remotos é, no geral, limitado a quatro botões direcionais, aos botões 

numéricos, a alguns botões específicos do conversor e aos botões coloridos (Figura 6). 

Essa limitação dificulta a tarefa do mapeamento de todos os tipos de interações 

possíveis [7].  

 

 
Figura 6. Controle remoto com configuração compatível com a TV Digital. 
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 Uma dificuldade adicional ocorre quando seus botões são pequenos, com 

formatos errados, ou mesmo quando estão muito próximos uns dos outros [3]. 

 Existem métodos que melhoram a usabilidade para as tarefas relacionadas à 

entrada de texto, como por exemplo, o teclado virtual ou mesmo a utilização de técnicas 

de predição de texto. De acordo com pesquisas realizadas por [10], [12] e [17], essas 

ferramentas ajudam bastante, mas mesmo assim o usuário ainda sente dificuldades para 

realizar esse tipo de operação. De acordo com [10], é questionável se o controle remoto 

seria a melhor alternativa para interações que requerem entrada de texto. 

 A tendência do acesso a internet através da televisão leva à utilização de um 

navegador que possa acessar as páginas Web. Entretanto, é importante lembrar que na 

maioria das vezes esses navegadores foram desenvolvidos levando em consideração que 

um cursor controlado por um mouse seria utilizado, como ocorre nos computadores 

pessoais. Mas na televisão digital ele deverá ser controlado pelo controle remoto, 

tornando-se uma tarefa bastante entediante aos usuários. 

 Por fim as aplicações interativas propostas pela televisão digital perderiam um 

grande e importante leque de aplicações que envolvessem colaboração entre os usuários, 

caso o controle remoto seja o único meio de interatividade. Esse dispositivo 

impossibilita que uma aplicação possa ser utilizada simultaneamente pelas várias 

pessoas que estejam assistindo o conteúdo apresentado e que desejam interagir 

colaborativamente. 

Levando em consideração essas limitações do controle remoto, este trabalho 

propõe a utilização do celular (smartphone), como um dispositivo alternativo, que tenha 

capacidade de contornar os dois desses problemas a fim de possibilitar aos usuários uma 

experiência interativa mais agradável e intuitiva. Os problemas atacados são o da 

navegação web e do preenchimento de caixas de texto. O capítulo 3 discute com mais 

detalhes a definição do escopo atacado por esse trabalho. 
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Capítulo 3 
 

Motivação e Detalhamento do Problema 
 

______________________________________________________________________ 

 

 

  

 Este capítulo apresenta a motivação para a realização dessa pesquisa. A 

motivação é o ponto de partida para tentar descobrir uma solução capaz de contornar os 

problemas existentes ao se utilizar somente o controle remoto. 

 Em seguida, o escopo dos problemas atacados pela pesquisa é detalhado. A 

definição do escopo foi bastante importante para evitar que o foco da pesquisa fosse 

perdido durante o transcorrer do tempo. Após a definição do escopo, os problemas 

pertencentes a esse escopo são detalhados. Esse detalhamento é importante, pois 

permite que se adquiram informações suficientes para que soluções válidas sejam 

propostas. 

 

 

3.1. MOTIVAÇÃO 

 

 O padrão brasileiro de televisão digital além de possibilitar uma qualidade 

excelente de áudio e vídeo também se propôs a incluir o conceito de interatividade. Essa 

interatividade tem o objetivo de integrar a programação dos canais aos tele-espectadores 

de forma mais direta e intuitiva. Agora, esses tele-espectadores poderão participar 

ativamente da geração do conteúdo por meio de respostas a questões feitas pelos 
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programas como, por exemplo, escolher qual foi a melhor piada dentre as que foram 

apresentadas em um programa de humor. Essa interatividade é fundamentada 

tecnicamente no middleware Ginga, já discutido anteriormente.  

 A televisão digital também trouxe ferramentas que antes só poderiam ser 

utilizadas em TVs por assinatura, como o guia eletrônico de programação (em inglês, 

Electronic Programming Guide – EPG). 

 Ao considerar todas essas vantagens que o sistema brasileiro de televisão digital 

traz aos tele-espectadores, é importante que elas possam ser usufruídas de forma 

intuitiva e agradável, pois a televisão apesar de ter agregado tecnologias – antes 

existente somente nos computadores pessoais – ainda tem como principal objetivo o de 

ser um aparelho que disponibiliza conteúdo sem a necessidade de ações complexas por 

parte dos tele-espectadores, como acontece nos PCs. Os usuários não serão atraídos caso 

sintam dificuldades em utilizar essas novas ferramentas.  

 Outro problema surge ao utilizar os aplicativos residentes (navegadores, EPG) 

ou aplicativos interativos e está relacionado à usabilidade. Muito por conta dos 

problemas e limitações do controle remoto (seção 2.6). 

 

 

3.2. DEFINIÇÃO DO ESCOPO E DETALHAMENTO DO PROBLEMA 

 

 Levando em consideração os problemas descritos na seção anterior, a pesquisa 

relacionada a esse trabalho define como escopo os problemas em utilizar o controle 

remoto nas seguintes situações: 

• Entrada de texto: Preenchimento de campos de texto utilizados em diversos 

tipos de aplicações. 

• Navegação Web: Navegar em sites da rede mundial de computadores através da 

televisão. 

• Controle do Common Core: Possibilitar ao usuário controlar algumas 

funcionalidades do common core utilizando um dispositivo auxiliar que não 

utilize o infravermelho como meio de comunicação. 

 

As subseções a seguir irão detalhar cada um desses problemas-alvo como forma 

de levantar todos os requisitos e limitações necessários para o que se conheça o 

suficiente e seja possível propor uma solução viável. 
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3.2.1. Entrada de Texto 

 

 A entrada de texto é um problema antigo e bem conhecido em outros 

dispositivos, como os celulares, e que agora reaparece na televisão digital. Isso porque o 

dispositivo que permite a entrada dos caracteres é o controle remoto. Para dificultar 

ainda mais, esse dispositivo não tem sua própria tela (como as existentes nos PDAs), ou 

seja, o usuário terá que dividir o seu foco – enquanto digita um texto – em dois 

dispositivos, de forma concorrente, que são a televisão e o próprio controle remoto. 

 Diferentemente de um teclado convencional (figura 7), o controle remoto (figura 

8) não é capaz de mapear de forma direta todos os caracteres existentes. 

 
Figura 7. Teclado convencional. Mapeamento quase que totalmente direto dos caracteres nas teclas. 
 

 
Figura 8. Controle remoto. Não é possível fazer o mapeamento direto dos caracteres em suas teclas. 
 

 Esse problema do mapeamento pode ser contornado pelo controle remoto ao 

aderir à solução adotada há algum tempo pelos celulares, que é a do padrão das 12 

teclas ilustrado na figura 9 [17]. 
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Figura 9. Padrão do teclado com 12 teclas utilizado nos celulares. 

 

 Digitar textos utilizando esse padrão consiste em utilizar a técnica multi-toque 

(em inglês, multitap). Com essa técnica, o usuário deve pressionar cada tecla uma ou 

mais vezes para especificar qual caractere deve ser escolhido.  

A pesquisa realizada em [17] mostra que essa abordagem sofre com o problema 

da segmentação. Esse problema ocorre quando um caractere está na mesma tecla do 

caractere anterior, por exemplo, a palavra “de”. Para escrever a palavra “de” o usuário 

pressiona a tecla 3 uma vez, espera pelo timeout do sistema e então pressiona a tecla 3 

novamente mais duas vezes. Para usuários inexperientes, essa técnica provoca uma 

grande quantidade de erros. 

Para melhorar a usabilidade e a eficiência dessa abordagem alguns algoritmos de 

predição de texto foram desenvolvidos. Alguns deles são: T9 da Tegic 

Communications, iTap da Motorola e o SureType da RIM. O uso desses algoritmos 

aumenta bastante a aceitação por parte dos usuários ao ponto de ser comparado ao uso 

de um teclado convencional [10]. 

 

3.2.2. Navegação Web 

 

Nas operações em que é necessário o uso de um cursor na tela da televisão 

como, por exemplo, em uma aplicação de um navegador Web, o controle remoto não 

consegue ser uma ferramenta com boa usabilidade.  

De acordo com pesquisas realizadas em [16] os usuários tiveram problemas 

consideráveis de lentidão na movimentação do cursor e de perda de precisão ao tentar 

clicar nos locais desejados. Sendo considerada ao final da pesquisa uma ferramenta de 

difícil uso quando o cursor era controlado pelo controle remoto. A figura 10 ilustra o 

uso do controle remoto na tarefa da navegação Web. 
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Figura 10. Utilização de um navegador Web por meio da televisão e utilizando o controle remoto 

como controlador do cursor. 
 

 Outro ponto importante bastante relevante é que as páginas Web são 

desenvolvidas para serem apresentadas em telas de computadores onde se leva em 

consideração que o usuário está a uma curta distância da tela, com isso botões e links 

das interfaces gráficas muitas vezes possuem formatos com tamanhos reduzidos. 

Enquanto que na televisão o usuário pode estar a alguns metros, conseqüentemente, 

tarefas que necessitam que componentes gráficos sejam pressionados – como botões – 

se tornarão mais complexas e se o dispositivo não possibilitar que os movimentos sejam 

feitos com uma alta precisão, a taxa de erros por parte do usuário será elevada, levando 

ao desinteresse por parte do usuário em utilizar essa tecnologia.  

 

3.2.3. Controle do Common Core 

 

 Outro caso em que o usuário encontra dificuldades ao utilizar somente o controle 

remoto para controlar seu conversor advém dos problemas de comunicação entre esses 

dois dispositivos. Essa comunicação é realizada através da comunicação infravermelho 

por meio de emissores e receptores desses raios além de um protocolo bem definido. 

 Para que essa tecnologia funcione corretamente é necessário que o usuário esteja 

dentro do campo de alcance do receptor infravermelho presente no conversor, pois os 

comandos enviados pelo dispositivo emissor – presente no controle remoto – são 

compostos por raios direcionais. Por esse motivo é necessária a visada direta entre o 

emissor e o receptor desses raios (figura 11). 
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Figura 11. Envio por infravermelho. 

 

 Esse problema poderia ser contornado caso se utilizasse outras tecnologias em 

substituição ao infravermelho. Uma opção para isso seria o protocolo Wifi. O uso desse 

protocolo contornaria o problema da necessidade de visada direta entre o emissor e o 

receptor, pois os eventos gerados pelo smartphone seriam enviados ao conversor por 

meio da infra-estrutura de redes sem fio (figura 12).  

Essa infra-estrutura poderia contar com equipamentos como rotadores sem fio 

que seriam responsáveis por receber do smartphone as mensagens contendo os eventos 

e redirecioná-las para o STB. Lembrando que o roteador poderia ser substituído por 

qualquer outro equipamento capaz de fazer o papel de ponte de comunicação. 

Ao utilizar essa abordagem o usuário passaria a ter uma maior liberdade para 

controlar seu STB, pois a distância necessária para interagir com o conversor não ficaria 

restrita a poucos metros, possibilitando que a interação ocorresse até mesmo sem estar 

no mesmo ambiente do aparelho. 

 

 
Figura 12. Envio por Wifi. 
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 Entretanto, é importante lembrar que o uso desse protocolo de redes sem fio tem 

a desvantagem de necessitar de uma infra-estrutura extra, o que não ocorre em utilizar 

somente o controle remoto. 

 Essa pesquisa leva em consideração que a infra-estrutura necessária (roteadores 

sem fio e acesso para comunicação permitido a todos os dispositivos envolvidos, os 

celulares e o conversor digital) para o protocolo Wifi funcionar deve estar presente nas 

residências dos usuários.  
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Capítulo 4 
 

Trabalhos Relacionados 
 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Este capítulo discute alguns artigos que focaram suas pesquisas em problemas 

similares aos abordados por este trabalho, mas tentaram criar soluções a partir de 

perspectivas ligeiramente diferentes das tomadas nesta pesquisa. 

A fim de organizar melhor a discussão desses artigos foi realizada uma 

categorização por tema, onde cada tema referência uma perspectiva específica. Cada 

seção desse capítulo representa um dos temas. 

 Os três temas de artigos abordados foram:  

• Interação por voz; 

• Interação utilizando dispositivos não intrusivos; 

• Entrada de texto e o controle remoto. 

 

Esses temas foram escolhidos, pois estão relacionados com o trabalho realizado 

por esta pesquisa. Entretanto, o assunto abordado por esta pesquisa está ainda em 

crescimento. A empresa Griffin apresentou na CES 2011 (Consumer Electronics Show) 

em Las Vegas um de seus produtos que permite que o IPhone seja utilizado como 

controle remoto universal (http://www.griffintechnology.com/products/beacon). 



 40

Pelo motivo da escassez de trabalhos com o foco semelhante ao proposto por 

esta pesquisa, optou-se por utilizar trabalhos que não estão fortemente relacionados ao 

objetivo proposto por este trabalho.  

O estudo dos artigos contidos em cada um desses temas trouxe um know-how 

importante para fundamentar as bases desta pesquisa. Além desse conhecimento prévio, 

o estudo é importante para que se saiba como o assunto está sendo abordado por outros 

pesquisadores em outros centros de pesquisas. 

Para cada artigo é realizada uma discussão de forma geral sobre sua motivação, 

seus objetivos, suas soluções propostas e conclusões.  

Os artigos escolhidos para serem discutidos foram: [4], [7], [10], [12] e [13]. Os 

artigos [4] e [13] são discutidos na seção 4.1, o artigo [7] na seção 4.2 e na seção 4.3 são 

apresentados os artigos [10] e [12]. 

 

 

4.1. INTERAÇÃO POR VOZ  

 

 Esse tema reúne dois trabalhos que levaram em consideração o uso de comandos 

por voz para controlar alguma funcionalidade das aplicações da televisão digital.  

O artigo de Ibrahim et al. [13] foca sua pesquisa no uso de um conversor que 

pode ser conectado aos televisores para permitir a que a navegação pela enorme 

quantidade de canais e serviços disponibilizados atualmente se torne uma tarefa mais 

intuitiva e eficiente. 

Diante da possibilidade da grande quantidade de canais e serviços disponíveis na 

TV Digital, a tarefa de buscar e selecionar canais passa a apresentar algumas 

dificuldades como: nem todas as opções de canais podem ser visualizadas em um 

mesmo instante na tela, com isso o usuário sente dificuldade em encontrar o canal que 

deseja; a necessidade de um número alto de interações para selecionar o canal desejado. 

 O conversor proposto pelo artigo possibilita que o usuário busque e selecione os 

canais que deseja assistir de duas maneiras. A primeira opção, e mais obvia, é a do uso 

do tão difundido controle remoto. A segunda opção, e mais ambiciosa, é alternativa que 

permitir que a navegação seja feita através de comandos de voz enviados pelos usuários.  

 A partir dessas duas possibilidades de navegação o artigo propõe um estudo 

investigativo sobre qual das duas opções proporciona uma melhor navegação entre os 

canais e serviços levando em consideração as dificuldades apresentadas anteriormente. 
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 Os autores do artigo ressaltam que os comandos por voz são uma boa 

alternativa, pois possuem algumas vantagens interessantes como: aumento da 

performance das tarefas, menor quantidade de erros, menor quantidade de passos 

necessários para atingir um objetivo. 

 Os usuários possuem atalhos tanto no controle remoto, utilizando o número do 

canal/serviço, quanto nos comandos por voz, falando o nome do canal que deseja. O 

artigo aponta que a utilização de atalhos por meio do controle remoto necessita de um 

esforço mental maior, pois é preciso aprender e lembrar a numeração dos canais.   

 A fim de avaliar qual dos dois dispositivos era capaz de proporcionar uma 

melhor interação aos usuários na navegação dos canais/serviços, o artigo propôs testes 

onde os participantes tentariam executar quatorze tarefas utilizando, em um momento, o 

controle remoto e, em outro, comandos por voz. 

 Após a aplicação dos testes e análises dos resultados obtidos algumas 

informações vieram à tona.  

 Uma importante informação revelada foi que os participantes se sentiram 

constrangidos em utilizar comandos por voz, pois não estavam acostumados a 

conversarem com uma máquina.  

Outra dificuldade encontrada pelos participantes ao tentar navegar utilizando 

comandos por voz era quando existiam ruídos externos no ambiente. Nesse momento a 

tarefa de navegação se tornava complicada. 

Apesar desses problemas no uso de comandos por voz os resultados revelaram 

que ao utilizar essa opção de navegação os usuários atingiam os objetivos com uma 

menor quantidade de passos e sentiam que a navegação se tornava uma tarefa mais 

intuitiva em comparação à utilização do controle remoto para essa tarefa. 

Por fim, Ibrahim et al. concluíram que o uso de comandos por voz é uma 

alternativa interessante, mas que ainda necessita de tecnologias mais avançadas para o 

tratamento dos sons para se tornar realmente uma opção viável. Dessa forma a 

utilização de comandos por voz poderia ser considerada apenas uma forma 

complementar ao uso do controle remoto e não a única opção para possibilitar a busca e 

seleção dos canais. 

O trabalho de Berglund e Johansson [4] promove um estudo do uso de 

dispositivos multimodais em alternativa ao controle remoto a fim de melhorar a 

experiência da interatividade para os usuários. A solução proposta combina comandos 

enviados por voz ou linguagem natural escrita e representações visuais. Esse estudo foi 
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patrocinado e conduzido pela Nokia Home Communications, que é desenvolvedora de 

produtos como, por exemplo, Set-Top Boxes. 

Esse trabalho se fundamentou em pesquisas anteriores, como a de [13], que 

mostraram que comandos emitidos pela fala podem ser mais eficientes e atrativos aos 

usuários que aqueles emitidos pelo controle remoto em determinadas situações. 

Além de levantar essas vantagens em utilizar comandos a partir da fala, o artigo 

também apresenta os problemas ao se tentar preencher campos de texto utilizando o 

controle remoto, pois o mapeamento dos caracteres nos botões do controle remoto não 

são tão triviais para usuários inexperientes. 

Contudo, o artigo também ressalta os problemas existentes em se utilizar 

comandos por voz para controlar o conversor digital. Os algoritmos de reconhecimento 

de voz ainda possuem problemas para manipular de forma eficiente vocabulários 

grandes, além de que a taxa de erro na interpretação dos comandos pode ser muito 

grande quando o usuário está em um ambiente ruidoso. 

Ao final, o artigo conclui que a interação pela fala, apesar de ter suas vantagens, 

não deve ser utilizada isoladamente, e sim em parceria com outras interfaces 

multimodais e até mesmo com o controle remoto, para que se atinja um ganho 

considerável em relação à usabilidade das aplicações presentes na televisão digital. Essa 

escolha deverá ser feita de acordo com o contexto da aplicação a ser utilizada pelo 

usuário em determinado momento. 

 

 

4.2. INTERAÇÃO UTILIZANDO DISPOSITIVOS NÃO INTRUSIVOS  

 

A pesquisa realizada por Cesar et al. [7] também tem seu foco no estudo de 

dispositivos alternativos ao controle remoto para a interação com os aplicativos 

disponíveis com a implantação da televisão digital. 

Os autores propõem que os usuários usem seus próprios dispositivos pessoais, 

como os smartphones, e também sensores presentes em objetos do cotidiano para 

consumir e interagir com o conteúdo que é exibido por seu televisor. A motivação 

principal desse trabalho é prover aos usuários uma forma de interação mais avançada do 

que a existente com o controle remoto. 

Esse trabalho leva em consideração a utilização de vários dispositivos 

interagindo simultaneamente e até mesmo colaborativamente com o conteúdo 
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disponibilizado pelas aplicações que executam em seus conversores digitais. Ao utilizar 

dispositivos que possuem suas próprias telas (celulares) tem-se a emersão dos conceitos 

de espaço compartilhado (conteúdo apresentado pela televisão a qualquer pessoa que 

estiver em seu campo de visualização) e de espaço privativo (conteúdo apresentado nas 

telas dos dispositivos pessoais e que deve ser restrito ao possuidor do dispositivo). 

Para possibilitar a integração entre os dispositivos e as aplicações foi necessário 

que os autores desenvolvessem uma arquitetura responsável por captar os eventos 

interativos, interpretá-los e repassá-los para as aplicações em execução. Essa integração 

foi viabilizada após o desenvolvimento do middleware denominado AMICO. 

De acordo com o artigo, o maior benefício da pesquisa se deve ao fato de que o 

usuário não está mais limitado a interação promovida unicamente pelo seu controle 

remoto, é possível também que se utilizem outros meio para promover a interação com 

o conteúdo de forma mais amigável e intuitiva. 

Sua particularidade se deve ao fato de eventos não intrusivos serem capazes de 

alimentar as aplicações. Evento não intrusivo é aquele em que um usuário pode dispará-

lo mesmo sem ter ciência de que está fazendo isso de forma direta. Um exemplo desse 

tipo de evento seria sensores capazes de detectar a quantidade de pessoas que estão na 

sala e enviar um evento específico para a aplicação com essa informação. 

 

 

4.3. ENTRADA DE TEXTO E O CONTROLE REMOTO 

 

 Por fim, esse tema reúne dois artigos que referenciam problemas relacionados à 

entrada de texto nas aplicações da televisão por meio do controle remoto. 

O trabalho desenvolvido em [12] trata de problemas relacionados 

especificamente a entrada de texto utilizando o controle remoto. O objetivo principal é 

avaliar se há diferenças significativas em relação à eficiência e à eficácia entre três 

diferentes modelos de interfaces pesquisadas. A primeira interface leva em consideração 

o preenchimento do campo utilizando o conceito de multitap (explicado em 3.2.1), a 

segunda interface mantém o uso do conceito de multitap – mas também utiliza feedback 

visual –, e a terceira interface faz uso de um teclado virtual. 

 Após a realização de testes sobre as interfaces, foi constatado que todas 

falharam, principalmente por conta do atraso que existe para o processamento das 
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informações no conversor. Os problemas específicos de usabilidade de cada uma das 

interfaces também são relatados nesse trabalho. 

 De acordo com o artigo os resultados podem ser explicados pelas limitações da 

televisão digital, como: mapeamento não-intuitivo dos caracteres nas teclas do controle 

remoto; o problema do foco de atenção do usuário, ora na televisão ora no controle 

remoto; e o atraso existente para o processamento do conversor, que é causado pela 

limitação dos recursos de hardware. 

 Esse trabalho também comenta que os resultados podem ser melhorados caso 

algoritmos de predição de texto sejam utilizados como, por exemplo, o T9.  

A pesquisa realizada por Geleijnse et al. [10] também trata dos problemas 

relacionados à entrada de texto em aplicativos interativos da televisão. Alguns 

aplicativos presentes nas televisões necessitam que o usuário digite algum texto para, 

por exemplo, fazer uma busca por um determinado programa para saber se ele está na 

grade de programação do canal escolhido.  

Essa pesquisa questiona se o controle remoto é o dispositivo mais indicado na 

realização das tarefas de preenchimento desses campos de texto.  

 Foi realizada uma avaliação e comparação sobre a aceitação dos usuários em 

relação ao uso de métodos alternativos. A fim de possibilitar a realização dos testes foi 

desenvolvida uma aplicação protótipo que contém um banco de músicas e artistas. O 

objetivo dos usuários era fazer buscas tanto por músicas quanto por artistas através da 

entrada de texto. Dois dispositivos foram levados em consideração por esse artigo, o 

próprio controle remoto e um teclado convencional com o arranjo de teclas QWERTY. 

Esse trabalho também desenvolveu seu próprio algoritmo de predição de texto. 

Esse algoritmo foi utilizado para melhorar a eficiências das buscas feitas pelos usuários. 

 Cinco diferentes métodos de entrada de texto foram postos à prova. Três deles 

por meio do controle remoto e os outros dois utilizando o teclado convencional.   

 Os três métodos utilizando o controle remoto foram: Multitap, uso do algoritmo 

multitap – já discutido na seção 3.2.1 – juntamente com o algoritmo de predição 

desenvolvido; Predictive Text Entry, também faz uso da técnica do multitap somado ao 

algoritmo de predição T9; e On-Screen Keyboard, que é o método que faz uso de um 

teclado virtual, sendo o método mais intuitivo e simples, entretanto requer mais ações 

para cada letra digitada. 

 Os métodos que utilizam o teclado convencional foram: Using Smart Text Entry, 

esse método utiliza o teclado com o arranjo de teclas QWERTY juntamente com o 
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algoritmo de predição; e o Without Smart Text Entry, que se diferencia do método 

anterior por não utilizar nenhum algoritmo de predição de texto. 

 Para a avaliação dos cinco métodos propostos o artigo utiliza o questionário 

HED/UT [29]. Esse questionário é composto por 24 quesitos que devem ser respondidos 

segundo uma escala de sete pontos, onde 1 representa uma resposta muito negativa e 7 

representa uma resposta muito positiva. 

 Baseado nos resultados após a aplicação do questionário HED/TU os autores 

concluíram que o melhor método de entrada de texto, dentre os cinco testados, para as 

aplicações interativas da televisão foi o Using Smart Text Entry. Concluíram também 

que os métodos utilizando o controle remoto tiveram melhores desempenhos que o 

método Without Smart Text Entry. Por fim concluíram também que dentre os métodos 

utilizando o controle remoto o que teve uma ligeira preferência por parte dos usuários 

foi On-Screen Keyboard. 

 Uma última ressalva feita pelos autores é que eles não conseguiram detectar 

nenhum sinal de problemas em utilizar o teclado convencional para a entrada de texto. 

Contudo, é preciso uma investigação mais profunda sobre esse ponto, pois os testes 

foram feitos somente em laboratórios. O ideal seria realizá-los em ambientes reais e por 

tempo prolongado para saber se o uso do teclado seria um ponto negativo para os 

usuários. 

  

 

 



 46

 

 

 

 

Capítulo 5 
 

Implementação da Solução Proposta 
 

______________________________________________________________________ 

 

  

 

 A partir da constatação dos problemas apresentados no capítulo 3 é notório que o 

controle remoto não consegue ser a ferramenta ideal para interagir com todo e qualquer 

tipo de aplicação presente no contexto da televisão digital. 

 Por conta disso, esse trabalho propõe o uso de um dispositivo auxiliar, que não 

terá o objetivo de substituir o uso do controle remoto completamente, mas que pode ser 

mais apropriado para ser utilizado em determinadas ocasiões, promovendo uma 

experiência interativa mais interessante aos tele-espectadores. 

 O dispositivo escolhido para este trabalho foi o celular (smartphone). Além de 

possuir capacidades de hardware que permitem a viabilidade do seu uso como fonte de 

eventos interativos, como já foi mencionado anteriormente, ele está presente nas mãos 

de milhões de brasileiros, sendo um equipamento altamente difundido na população em 

geral. 

É importante lembrar que os celulares levados em consideração na pesquisa 

possuem as capacidades necessárias para o desenvolvimento desse trabalho. Por esse 

motivo, o universo desse tipo de smartphone diminui consideravelmente, mas mesmo 

assim esse conjunto permanece representativo e só tende a crescer em um curto/médio 

espaço de tempo.  
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Este capítulo está dividido da seguinte forma: a seção 5.1 discute a visão geral 

da arquitetura proposta para permitir uma forma alternativa à interação com o controle 

remoto; na seção 5.2 têm-se as especificações do smartphone levado em consideração 

por este trabalho durante a realização da avaliação; enquanto que a seção 5.3 especifica 

o protocolo que padroniza o formato das mensagens trocadas entre os dispositivos. Por 

fim, as seções 5.4 e 5.5 descrevem detalhadamente cada um dos subsistemas que 

compõem a arquitetura proposta por este trabalho.  

 

 

5.1. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO 

 

A solução proposta tem como objetivo principal prover aos usuários uma nova 

forma de interação com o conteúdo apresentado na televisão. Essa solução pode ser 

utilizada tanto para promover a interatividade com aplicações interativas quanto com 

aplicações nativas.  

No entanto, este trabalho realizou os testes somente sobre aplicações residentes, 

pois a realização de testes sobre as aplicações interativas não trariam resultados 

diferentes daqueles realizados somente utilizando as aplicações residentes, por esse 

motivo as aplicações interativas não foram consideradas durante a avaliação. 

A partir do uso de smartphones que se encaixam nos requisitos necessários pela 

arquitetura é possível desenvolver aplicativos capazes de explorar suas capacidades e 

com isso possibilitar a implementação do que é proposto neste capítulo. 

A subseção 5.1.1 apresenta uma visão geral de toda a arquitetura, descrevendo 

como todo o sistema se comporta a fim de atingir o objetivo de facilitar o entendimento 

das funcionalidades propostas. 

A comunicação entre o cliente e o servidor é discutida na subseção 5.1.2.  Neste 

ponto são justificadas as tecnologias de comunicação utilizadas assim como é discutido 

o fluxo das trocas de mensagens. 

 

5.1.1. Visão geral 

 

O sistema da solução é composto por dois subsistemas que se comunicam 

trocando informações com o objetivo de permitir que o smartphone seja capaz de 

controlar as funcionalidades do conversor digital.  
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Os dois subsistemas são: cliente – nomeado de EasyControlTV –, que é 

executado no smartphone e é de capaz capturar os eventos do usuário; e o servidor – 

MobileEventManager –, que executa no conversor digital e é o responsável por receber 

os eventos capturados pelo cliente, tratá-los e então modificar seu estado de acordo com 

eles. 

Agora é apresentada a integração da solução a partir da visão geral da 

arquitetura. A figura 13 ilustra de forma geral da arquitetura do sistema.  

 

 
Figura 13. Visão geral da arquitetura do modelo proposto. 

 

A figura 13 descreve a integração entre o EasyControlTV no cliente e o 

MobileEventManager no servidor através do protocolo definido sobre o Wifi. 

O MobileEventManager possui uma máquina de estados, onde cada estado 

representa a situação atual do common core do conversor como, por exemplo, interação 

com uma caixa de texto, interação com o navegador Web. Esse estado do subsistema 

servidor é enviado ao EasyControlTV com o objetivo de indicar em que modo este 

subsistema deve ser utilizado. 

No lado do cliente, os eventos podem ser gerados por três modos diferentes, que 

são: Control, Cursor e Input. Cada um desses modos é capaz de gerar um evento 

específico que se ajusta ao estado em que o servidor se encontra. 

O MobileEventManager ao receber as mensagens com eventos as encaminham 

para as aplicações que estão em foco do common core. 



 49

As mensagens geradas podem encapsular os eventos enviados pelo cliente para o 

servidor ou mesmo informações como a sinalização de mudança de estado do servidor 

ou mesmo strings de caracteres para o preenchimento de um campo texto.  

As seções 5.4 e 5.5 descrevem com detalhes cada um desses subsistemas, 

apresentando as tecnologias e conceitos utilizados para promover os serviços que o 

sistema desenvolvido oferece. 

 

5.1.2. Comunicação entre o celular e o conversor digital 

 

 A base para o desenvolvimento da solução proposta por esse trabalho é a 

necessidade de comunicação entre o dispositivo móvel e o conversor digital.  

Partindo das potencialidades do dispositivo, é possível estabelecer essa 

comunicação de duas maneiras: a primeira seria utilizando o Bluetooth, que é um 

protocolo de comunicação de curto alcance, baixo custo e baixo consumo de energia, e 

que utiliza tecnologia de rádio [19]; e a segunda seria utilizando o protocolo para redes 

locais sem fio (IEEE 802.11), que de acordo com [18] tem como as principais 

características a simplicidade e a robustez contra falhas devido à abordagem distribuída. 

 Dentre essas possibilidades, esse trabalho fez a escolha por utilizar o protocolo 

sem fio IEEE 802.11 (também nomeado de Wifi). Essa escolha foi feita devido a sua 

maior robustez, pelo seu maior alcance e pela maior facilidade nas trocas de 

informações em relação ao protocolo Bluetooth. 

 A comunicação entre os celulares e o conversor digital será do tipo cliente-

servidor. A figura 14 ilustra o modelo: 

 
Figura 14. Modelo cliente-servidor utilizado na comunicação entre o smartphone e o conversor 

digital. 
 

O subsistema MobileEventManager aguarda por conexões a partir de 

smartphones que possuem o subsistema EasyControlTV instalados em seu sistema 

operacional. A partir do momento em que a conexão estiver estabelecida o servidor 
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envia uma mensagem de sinalização indicando qual o estado do common core e dessa 

forma o subsistema cliente pode decidir por qual dos três modos ele deve disponibilizar 

ao usuário.  Por fim os dois subsistemas passam a trocar mensagens entre si, como 

eventos interativos ou mensagens de sinalização de mudança de estado.  

É importante lembrar que para que a troca das mensagens seja bem sucedida é 

necessária a utilização de um protocolo de comunicação previamente definido que 

defina o formato das mensagens a serem trocadas. Esse protocolo se encaixa na camada 

de aplicação do modelo TCP/IP utilizando como protocolos das camadas de transporte e 

inter-redes o TCP e o IP, respectivamente. As mensagens desse protocolo estão 

detalhadas na seção 5.3. 

 

 

5.2. ESPECIFICAÇÕES DO SMARTPHONE  

 

 O conjunto de celulares (smartphones) levado em consideração para ser parte da 

solução proposta deve ser capaz de executar o sistema operacional (SO) Android, que é 

baseado no sistema operacional Linux. 

 O Android é um sistema operacional desenvolvido pela Google [11], e permite 

que os desenvolvedores das aplicações codifiquem seus programas utilizando a 

linguagem de programação Java. Esse SO disponibiliza APIs que possibilitam o 

controle dos recursos de hardware que o celular possui, como: câmera de vídeo, tela 

sensível ao toque, GPS, acelerômetro, aceleração de gráficos 3D, dentre outros. 

 A figura 15 fornece uma visão geral da arquitetura do SO Android.  

 

 
Figura 15. Arquitetura do Android. Perspectiva geral dos seus recursos e capacidades. 
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 O dispositivo considerado por essa pesquisa para a realização dos testes 

comparativos é o Desire da empresa HTC (figura 16). Esse smartphone foi escolhido 

dentre o universo dos smartphones que utilizam o SO Android, pois suas características 

são suficientes para o desenvolvimento do sistema proposto como solução.  

 
Figura 16. HTC Desire. 

 

As características mais relevantes desse dispositivo para o sistema proposto são: 

• Processador de 1 GHz; 

• Memória RAM de 576 MB; 

• Android versão 2.1; 

• Tecnologia Wifi (IEEE 802.11 b/g); 

• Teclado virtual; 

• Tela de 3.7’, sensível ao toque e com 480x800 pixels de resolução. 

 

A figura 17 apresenta o HTC Desire e as características exploradas por esse 

trabalho para a construção do modelo proposto como solução para permitir uma forma 

mais intuitiva para a interação do usuário com as aplicações da televisão digital. 

 
Figura 17. HTC Desire e suas características utilizadas no desenvolvimento da solução.  
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 Por meio da figura 17 percebe-se que o protocolo Wifi é utilizado como canal de 

comunicação e as interações se dão por meio da tela sensível ao toque e do teclado 

virtual. 

Esse dispositivo possui várias outras características interessantes, mas que não são 

exploradas por este trabalho, e então foram omitidas durante texto. 

 

 

5.3. PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO 

 

 Para que se consiga fazer o EasyControlTV se comunicar com o 

MobileEventManager é necessário definir um protocolo de comunicação.  O protocolo 

deve ser o mais simples e leve possível para não existir sobrecargas relacionadas à rede 

e evitar o uso excessivo da capacidade de processamento do conversor digital nas 

tarefas relacionadas ao tratamento das mensagens trocadas.  

Apesar de simples ele deve ser capaz de viabilizar todas as trocas de 

informações necessárias para que os subsistemas consigam realizar suas tarefas e 

promover suas funcionalidades com sucesso. 

 O protocolo é formado por quatro tipos de mensagens, onde cada uma possui seu 

papel específico no processo de comunicação entre os subsistemas. As mensagens são 

as seguintes: 

• Mensagem de sinalização de mudança de estado; 

• Mensagem de evento do modo Cursor; 

• Mensagem de evento do modo Input; 

• Mensagem de evento do modo Control. 

 

Cada uma dessas mensagens será explicada detalhadamente nas subseções a seguir. 

 

5.3.1. Mensagem de sinalização de mudança de estado 

 

 Essa mensagem é disparada do servidor para o cliente para indicar qual o status 

atual do common core do conversor digital. Os três estados do common core levados em 

consideração foram: entrada de texto, controle dos menus e navegação Web. A partir 
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dessas mensagens de sinalização é possível que o cliente possa saber em que modo ele 

deve ser utilizado.  

É bastante importante que o status do servidor esteja sincronizado de acordo 

com o modo do cliente para evitar que o cliente envie mensagens de um tipo diferente 

do que o servidor está esperando receber. 

Caso ocorra um problema de sincronia entre o modo do cliente e o status do 

servidor as mensagens com os eventos interativos simplesmente serão descartadas, sem 

causar maiores problemas ao sistema como um todo. O EasyControlTV possui a 

funcionalidade de sincronizar com o servidor a qualquer momento, dessa forma esse 

tipo de problema é minimizado. O processo de sincronização será discutido em seções 

posteriores deste capítulo. 

O formato dessa mensagem é apresentado na figura 18. 

 

 
Figura 18. Mensagem de sinalização de estado. 

 

 Essa mensagem é formada por 2 bytes, onde o primeiro indica o tipo da 

mensagem e o segundo possui a informação de qual o estado atual da máquina de 

estados do common core. 

 

5.3.2. Mensagem de evento do modo Cursor 

 

 O evento do modo Cursor é disparado pelo cliente em direção ao 

MobileEventManager. Essa mensagem possui dois formatos diferentes. Esses dois 

formatos são necessários, pois esse modo pode enviar tanto um evento do 

pressionamento de um botão quanto o vetor de deslocamento do cursor. 
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Figura 19. Evento do pressionamento de um botão do modo Cursor. 

 

 A figura 19 apresenta o formato em que é enviado o código do pressionamento 

de um botão. Essa mensagem é composta por quatro bytes. O primeiro indica o tipo da 

mensagem, o segundo indica o formato da mensagem e por fim os dois últimos bytes 

são os responsáveis pela informação do código do botão pressionado. 

 Na figura 20, tem-se a ilustração da mensagem do modo Cursor no formato em 

que é enviado ao servidor o vetor de deslocamento do cursor a ser controlado. Essa 

mensagem é formada por 10 bytes com os seguintes objetivos: o primeiro indica o 

código do tipo da mensagem; o segundo possui o código do tipo do formato dessa 

mensagem; os oito bytes seguintes carregam a informação do deslocamento do cursor, 

onde os quatro primeiros são referentes ao deslocamento no eixo X e os quatro últimos 

ao deslocamento no eixo Y. 

 

 
Figura 20. Evento com a informação do vetor de deslocamento do cursor. 

 

 

5.3.3. Mensagem de evento do modo Input 

 

 Esse evento, novamente, é enviado do cliente para o servidor e é responsável por 

transportar a cadeia de caracteres que irá preencher o campo de texto que estiver em 
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foco no common core, ou seja, um campo de texto que o usuário selecionou com o 

intuito de preenchê-la.  

   

 
Figura 21. Mensagem do modo Input responsável por carregar os caracteres que irão preencher os 

campos de texto solicitados pelo common core do servidor. 
 

 A figura 21 é formada por uma quantidade variada de bytes, isso ocorre por 

conta que a quantidade de caracteres a serem enviados é variável de acordo com a 

necessidade corrente do campo de texto do common core. 

 O primeiro byte novamente indica o tipo da mensagem. Os quatro bytes 

seguintes possuem a informação do tamanho da cadeia de caracteres a serem enviadas 

(tamanho N). Por fim, os N bytes seguintes formam o texto propriamente dito que o 

usuário deseja enviar para o preenchimento do campo requisitado pelo common core. 

 É importante limitar o tamanho da mensagem para evitar problemas de 

descontinuidade no envio dessa mensagem na rede. 

 

5.3.4. Mensagem de evento do modo Control 

 

 O último tipo de mensagem do protocolo é o do modo Control (figura 22). Esse 

modo semelhantemente aos dois modos anteriores também dispara eventos do lado 

cliente em direção ao lado do servidor. 

 
Figura 22. Mensagem com as informações dos eventos do modo Control. 
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 Essa é uma mensagem bastante simples composta somente por 3 bytes. O 

primeiro, novamente, indica o tipo da mensagem. Os dois bytes seguintes encapsulam o 

código do botão pressionado.   

 

5.4. SUBSISTEMA CLIENTE – EasyControlTV 

 

O subsistema cliente, chamado de EasyControlTV, presente nos smartphones é 

codificado na linguagem de programação Java e utiliza as APIs (Application 

Programming Interface) de programação do sistema operacional Android versão 2.1. 

Esse subsistema cliente foi desenvolvido em duas fases.  

A primeira utilizou somente o emulador do SO Android presente em um plugin 

do Eclipse e que pode ser executado em um computador convencional. Esse emulador é 

capaz de simular todas as funcionalidades requeridas pela aplicação. Ele foi utilizado 

para permitir que o desenvolvimento fosse mais veloz. 

Na segunda fase esse aplicativo foi implantado em um smartphone real. Nesse 

momento foi possível detectar e corrigir problemas que não eram visíveis utilizando 

somente o emulador. 

Esse aplicativo tem o objetivo de possibilitar que o usuário consiga – de maneira 

transparente – estabelecer conexão e interagir de forma mais amigável com seu 

conversor digital, sendo uma alternativa ao uso do controle remoto. A figura 23 ilustra a 

visão geral desse subsistema. 

 

 
Figura 23. Subsistema EasyControlTV (cliente). Apresentação dos modos e dos recursos utilizados. 
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Através da ilustração pode-se visualizar os recursos explorados do smartphone 

para viabilizar tecnicamente o desenvolvimento desse subsistema.  

 A ilustração também retrata os três modos que compõe o EasyControlTV. Cada 

um desses modos é utilizado em um determinado momento baseado no estado atual do 

common core do conversor digital e possui um comportamento particular para a captura 

dos eventos interativos gerados pelos usuários. 

 É importante lembrar que para cada interface gráfica projetada para esse 

subsistema foi preciso a tomada de decisões com relação ao posicionamento, formato e 

cores dos botões. Essa tomada de decisões influi diretamente no comportamento dos 

usuários do aplicativo. 

 O EasyControlTV escolhe entre os modos de acordo com a mensagem de 

sinalização enviada pelo servidor. A mudança entre esses estados é discutida na 

próxima subseção. 

 

5.4.1. Máquina de Estados 

 

A máquina de estados no cliente tem o propósito de coordenar as 

funcionalidades do aplicativo de acordo com o modo em utilização. Essa máquina de 

estados é ilustrada pela figura 24.   

  
Figura 24. Máquina de estados do subsistema cliente. 

 

Legenda: 
FC – Fim da Conexão 
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Como pode ser visto, existem 4 estados possíveis para o cliente além dos estados 

inicial e final. Todos os estados alcançam todos os outros, possibilitando qualquer 

mudança de estado. A mudança entre esses estados pode acontecer a partir de eventos 

de fim de conexão (FC), ou seja, quando o usuário fecha o programa ou a conexão é 

perdida de forma inesperada, ou a partir dos eventos disparados pelo 

MobileEventManager indicando a mudança de estado. 

O estado IDLE representa os momentos em que o cliente ainda não é capaz de 

enviar eventos para o servidor. Isso ocorre quando a mensagem de sinalização do 

servidor ainda não foi recebida ou quando a conexão é finalizada de forma esperada 

(usuário deseja fechar conexão) ou inesperada (perda da conexão).   

Os outros estados representam respectivamente os modos de interação 

disponibilizados pelo aplicativo cliente. As subseções seguintes descreverão cada um 

dos estados, apresentando suas funcionalidades e interfaces gráficas. 

 

5.4.2. Conexão Inicial 

 

 A tela inicial do sistema pode ser visto na figura 25. Essa tela possui um único 

botão que é responsável por tentar estabelecer a conexão entre o EasyControlTV e o 

MobileEventManager.  

 

 
Figura 25. Tela inicial. Permite a conexão com o MobileEventManager. 
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No momento em que o usuário pressiona esse botão o EasyControlTV, através 

da utilização de sockets, requisita a conexão ao servidor. Caso as configurações de rede 

tanto do cliente quanto do servidor estejam corretas a conexão é estabelecida entre os 

dois subsistemas. 

A configuração de rede do cliente é feita através da interface apresentada na 

subseção subsequente. 

 

5.4.3. Configurações preferências de rede do EasyControlTV 

 

 Para que o cliente consiga se conectar ao servidor é essencial que as 

configurações de rede estejam corretas. Por esse motivo o subsistema cliente permite 

que o usuário configure o IP e a porta (figura 26).  

 

 
Figura 26. Interface de configuração da rede do cliente. 

 

 A porta está padronizada para o valor 7575, não sendo necessária sua mudança 

na maioria dos casos. No entanto o campo do IP provavelmente deverá ser ajustado, 

pois esse valor é dependente das configurações de rede em que os dispositivos estejam 

sendo utilizados. 
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5.4.4. Sincronização 

 

 Em alguns momentos, o usuário que estiver manipulando o EasyControlTV pode 

necessitar abrir algum outro aplicativo do seu smartphone como, por exemplo, acessar 

sua lista de contatos ou a calculadora.  

 Então é possível que o usuário saia da interface do EasyControlTV e em outro 

instante volte a utilizar o subsistema cliente. Ao voltar pode ser que seja preciso re-

sincronizar a máquina de estados do cliente com o estado atual do common core. 

 Para permitir o ajuste do estado sem a necessidade de fechar e reabrir a conexão 

com o servidor é disponibilizada a funcionalidade de requisitar uma nova sincronia. A 

interface que permite essa funcionalidade é ilustrada pela figura 27. 

 

 
Figura 27. Interface de requisição de sincronia do estado do cliente com o estado do servidor. 

 

 A interface é composta por um único botão que ao ser pressionado envia uma 

requisição ao MobileEventManager para que este re-envie novamente a mensagem de 

sinalização do estado atual do common core. Dessa forma é possível que uma nova 

sincronia entre os subsistemas seja re-estabelecida. 

 

5.4.5. Modo Cursor 

 

Esse modo é utilizado para tentar resolver o problema em controlar o cursor 

quando o usuário utiliza o navegador Web presente no common core. O EasyControlTV 
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disponibiliza uma interface na qual o usuário interage a partir do toque com seus dedos 

na tela do dispositivo com o objetivo de controlar o cursor do navegador na TV. Os 

toques do usuário na tela do smartphone são convertidos em eventos que são repassados 

ao conversor que, por sua vez, os interpretarão e repassarão ao navegador. A figura 28 

apresenta a interface desse modo. 

 

 
Figura 28. Interface do modo Cursor. 

 

 Essa interface possui um campo para capturar os eventos para o controle do 

cursor e também botões que servem de atalhos para funcionalidades essenciais. 

 O movimento do cursor é feito a partir da detecção do vetor de deslocamento 

calculado a partir do movimento do dedo do usuário sobre o campo indicado pelo 

número 1. O funcionamento desse campo é baseado nas mesmas ideias utilizadas no 

touchpad presente nos notebooks. 

 Os botões, disponibilizados ao redor do campo de captura dos movimentos do 

cursor, são utilizados como atalhos para “rolar” a página tanto verticalmente quanto 

horizontalmente, servindo como atalhos, evitando que o usuário tenha que posicionar o 

cursor sobre a barra de rolagem – horizontal ou vertical – para realizar essa tarefa. 
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 Os dois botões posicionados na parte inferior da interface – indicados pelo 

número 2 – também são atalhos para funcionalidades essenciais do navegador. O botão 

vermelho deve ser utilizado no momento em que o usuário desejar sair do browser.  

O botão verde é utilizado para sinalizar o “clique” do usuário. Essa ação pode 

ser realizada ao tocar rapidamente a região indicada pelo marcador 1. Entretanto, é 

possível que alguns usuários sintam algum tipo de dificuldade para realizar essa tarefa 

devido à grande sensibilidade existente nesse campo. Por esse motivo optou-se por 

incluir esse botão com funcionalidade redundante. 

 

5.4.6. Modo Input 

 

 O modo Input é utilizado para resolver o problema da entrada de texto. Esse 

problema, como já mencionado anteriormente, é causado pela dificuldade em preencher 

campos de texto utilizando somente o controle remoto. 

 Esse modo (figura 29) disponibiliza um teclado virtual que possibilita que o 

usuário digite textos de forma mais intuitiva e agradável. Essa melhora se dá por vários 

fatores. Alguns deles são:  

• Disposição das teclas segue o padrão QWERTY;  

• Utilização de tecnologias de predição de texto disponibilizadas pelo próprio SO 

Android; 

• Uso de teclas de atalho que ajudam na manipulação do texto como, por exemplo, 

apagar caracteres digitados incorretamente rapidamente. 
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Figura 29. Interface gráfica do modo Input. 

 

Ao utilizar esse modo de interação para digitar o texto que deseja possui três 

funcionalidades à sua disposição. Essas funcionalidades estão representadas pelos três 

botões. 

O botão Enviar é utilizado no momento em que o usuário quer enviar o texto que 

digitou em seu smartphone para o campo selecionado na aplicação que está sendo 

executada no conversor. 

No momento em que o usuário pressiona Enviar o texto digitado em seu 

smartphone é encapsulado em uma mensagem baseada nas regras do protocolo definido 

na seção 5.2.3 e encaminhado ao conversor digital por meio da conexão Wifi.  

Essa mensagem é recebida pelo MobileEventManager, e este tem o papel de ler 

e analisar essa mensagem para inserir os caracteres no campo de texto em foco. 

O segundo botão existente é o Limpar. Esse botão tem a funcionalidade de 

apagar todo o texto que está presente no campo de texto do seu smartphone e também 

apagar o conteúdo do texto do campo selecionado na aplicação do STB. Se nenhum 

campo estiver selecionado, então somente o texto do seu smartphone será deletado. 

Por fim, existe o botão Confirmar. Esse botão deve ser pressionado pelo usuário 

no momento em que ele achar que já preencheu da maneira correta o campo selecionado 

na aplicação que está sendo executada no conversor digital. Nesse momento o sistema 

tira o foco do campo que estava em estado de edição e permite que outro campo seja 

selecionado para futuras edições. 
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5.4.7. Modo Control 

 

 O último modo do EasyControlTV é o Control (figura 30). Esse modo permite 

que o usuário simule algumas das funcionalidades do controle remoto como, por 

exemplo, acessar os menus do common core, aumentar ou diminuir o volume, dentre 

outras.  

 

 
Figura 30. Interface gráfica do modo Control. 

 

Os botões indicados pelo marcador 1 são utilizados para a navegação pelos 

menus e aplicações do common core. Os botões indicados pelo número 2 são utilizados 

para ajustar o volume do áudio. E os botões indicados pelo número 3 possuem a 

funcionalidade de alterar o canal sintonizado pelo common core. 

 Uma vantagem que esse modo traz ao usuário em relação ao controle remoto 

advém do fato que não se necessita de visada direta entre o smartphone e o conversor 

digital, como é caso do controle remoto por utilizar a tecnologia do infravermelho. 

 Durante o processo de design dessa interface gráfica, optou-se por incluir 

somente ícones para as funcionalidades mais utilizadas, dessa forma, várias outras teclas 

foram ignoradas como, por exemplo, todo o teclado numérico. Essa opção se deu pelo 

fato de tentar criar uma interface extremante limpa para evitar que o usuário tivesse 
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qualquer tipo de dúvida sobre o funcionamento dos botões. Essa decisão também foi 

composta pelo fato de utilizar botões com tamanhos maiores, para facilitar o seu 

pressionamento, evitando erros de precisão. 

 

5.4.8. Diagrama de classes do EasyControlTV 

 

 Esta seção apresenta o diagrama de classes (figura 31) do subsistema 

EasyControlTV. Esse diagrama retrata os relacionamentos existentes entre as classes 

geradas que implementam as funcionalidades propostas por esse subsistema.  

Esse diagrama tem o objetivo de tornar o entendimento do funcionamento do 

EasyControlTV mais claro, além prover uma maior documentação e formalização do 

que foi desenvolvido nesse aplicativo para o sistema operacional Android.  

 

 
Figura 31. Diagrama de classes do aplicativo cliente (smartphone). 
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 Como é possível visualizar por meio da figura 31, o EasyControlTV é composto 

por 5 pacotes:  

• Preferences: responsável por armazenar informações sobre a conectividade (IP e 

porta); 

• Net: responsável pelo gerenciamento da conexão com o servidor, desde o 

momento do estabelecimento da conexão até o envio e recebimento de 

mensagens; 

• Act: pacote com classes que implementam as interfaces gráficas e capturam os 

eventos gerados pelos usuários; 

• Mode: essas classes recebem os eventos gerados pelas classes do pacote Act, 

realizam todas as manipulações necessárias sobre esses eventos e por fim 

requisita que a classe NetClient envie-os ao servidor. 

• Statemachine: esse pacote encapsula as classes responsáveis pela coordenação 

das mudanças dos estados do aplicativo cliente. 

 

A classe Main é a responsável por orquestrar as funcionalidades do subsistema em 

questão. 

 

 

5.5. SUBSISTEMA SERVIDOR – MobileEventManager  

 

 Esta seção descreve o funcionamento e o comportamento do subsistema servidor 

(MobileEventManager), levando em consideração o relacionamento com o sistema do 

próprio conversor digital (common core), através das interfaces de programação, e com 

o subsistema cliente por meio da comunicação Wifi. 

 Esta seção foi dividida da seguinte forma. Inicialmente, está descrito brevemente 

o sistema do próprio conversor, para facilitar a distinção do que já existia e do que foi 

desenvolvido durante o processo de implementação do subsistema servidor. Em 

seguida, o componente MobileEventManager é descrito com maiores detalhes, 

apresentando qual sua relação com o common core, quais suas funcionalidades, como 

ele se relaciona com o EasyControlTV e quais as tecnologias utilizadas no seu 

desenvolvimento. 



 67

5.5.1. Common Core 

 

 O common core utilizado nesta pesquisa é um software proprietário 

desenvolvido pela empresa Dynavideo Serviços & Comércio. As figuras 32 e 33 

ilustram o funcionamento desse sistema. Esse software segue todas as normas 

especificadas e requisitadas pelo Fórum SBTVD, ou seja, é um produto em 

conformidade com o padrão brasileiro de televisão digital. 

 

 
Figura 32. Menus do common core. 

 

 A figura 32 ilustra o design gráfico da hierarquia de menus utilizado pelo 

common core da Dynavideo. Enquanto que a figura 33 apresenta o momento em que o 

usuário faz a busca por canais digitais que podem ser sintonizados pelo seu conversor. 

 

 
Figura 33. Executando busca por canais. 

 

O common core gerencia todas as funcionalidades do conversor digital. Algumas 

dessas funcionalidades são: 

 

• Decodificação do fluxo de informações enviado pelas emissoras; 

• Desenho das interfaces gráficas como, menus, aplicações, etc; 

• Gerenciamento dos eventos gerados pelo controle remoto; 

• Gerenciamento do vídeo, áudio, dentre outras. 
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Vários componentes compõem o common core, e esses componentes se 

comunicam entre si através de interfaces bem definidas. Cada componente possui seu 

papel específico dentro do funcionamento do common core e é capaz de trocar 

informações com outros componentes a fim de realizar ações mais complexas.  

Um exemplo desses componentes é o gerenciador de evento (Input Manager), 

responsável por receber eventos do controle remoto, traduzi-los para eventos 

conhecidos pelo common core e, enfim, repassá-los para os componentes responsáveis 

por executarem ações a partir desses eventos. Outro componente bastante importante é o 

gerenciador de aplicações (Application Manager), que é responsável por gerenciar qual 

aplicação deve ser executada, seja ela uma aplicação residente, seja uma aplicação 

nativa. A figura 34 ilustra a arquitetura de componentes do common core. 

 

 
Figura 34. Arquitetura de componentes do common core. 

   

O common core é desenvolvido utilizando a linguagem de programação C/C++ e 

está uma camada acima do sistema operacional.  

Ele também disponibiliza APIs a fim de possibilitar o desenvolvimento de novos 

componentes que podem ser utilizados como extensões para novas funcionalidades. A 

partir da ideia da possibilidade de criação extensões foi possível o desenvolvimento do 

componente MobileEventManager, que será detalhado na subseção a seguir, e é 

responsável por implementar o subsistema servidor. 
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5.5.2. MobileEventManager 

  

 O MobileEventManager é um componente que foi desenvolvido utilizando as 

APIs fornecidas pelo common core. Dessa forma foi possível integrá-lo sem maiores 

esforços aos outros componentes já existentes (figura 34). Ele foi implementado e 

testado diretamente no conversor digital. Esse subsistema possui totais condições de 

acessar as funcionalidades de hardware necessárias para o provimento das suas 

funcionalidades. 

Como já foi dito anteriormente o objetivo desse novo componente é ser 

responsável por todas as etapas necessárias para permitir que o subsistema cliente seja 

capaz de manipular o common core.  

As responsabilidades desse componente são as seguintes: 

• Conectividade: responsável por responder à requisições de conexão feitas pelos 

aplicativos clientes; 

• Envio de mensagens de sincronização: envio das mensagens que indicam ao 

cliente qual o estado atual do common core, para permitir que o subsistema 

cliente seja capaz de saber que modo de operação deve ser utilizado; 

• Tradução das mensagens: ao receber as mensagens é necessário que essas 

mensagens sejam traduzidas em eventos conhecidos pelo common core; 

• Repasse dos eventos: responsável por repassar os eventos aos aplicativos em 

foco do common core. Esse repasse é feito utilizando o gerenciador de eventos 

do próprio common core. 

 

O MobileEventManager ao receber uma mensagem provinda do EasyControlTV 

realiza uma analise sobre ela levando em consideração a formatação especificada pelo 

protocolo definido de forma a descobrir qual foi o evento enviado. 

Em seguida, ele repassa esse evento para o gerenciador de eventos do próprio 

common core. Essa abordagem facilita o processo de tratamento do evento pois o 

common core manipula esse evento da mesma forma que faz com os eventos gerados 

pelo controle remoto, diminuindo a possibilidade de problemas no seu funcionamento. 

Outra vantagem em usar essa abordagem é que não há diferença em repassar os 

eventos tanto para as aplicações nativas quanto para as aplicações desenvolvidas sobre 

as APIs do Ginga.  
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 O desenvolvimento do componente MobileEventManager levou em 

consideração as premissas de que um componente contido no paradigma da orientação a 

objetos deve ter o nível mínimo de acoplamento com os outros componentes e que seja 

o mais coeso possível. Isso é importante para permitir que essa funcionalidade possa ser 

facilmente habilitada ou desabilidade do sistema do common core de acordo com as 

necessidades do momento. Esse componente foi codificado na linguagem de 

programação C++. 

 O MobileEventManager também possui uma máquina de estados (ME) 

semelhante a que existe no subsistema cliente (figura 24). Essa máquina de estados 

representa o comportamento atual do common core e deve sempre estar sincronizado 

com o estado do cliente. Dessa forma, no momento em que o estado do common core 

for modificado pelo usuário uma mensagem de sincronização deve ser disparada da 

máquina de estados do MobileEventManager para a máquina de estados do 

EasyControlTV, permitindo assim que se mantenha sempre a sincronia entre elas. A 

figura 35 ilustra essa sincronia.  

 

 
Figura 35. Sincronia entre as máquinas de estados (ME) do servidor e do cliente. 

 

 Visualizando a figura 35 percebe-se que quando o estado do 

MobileEventManager modifica (marcador 1), um evento é enviado para a máquina de 
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estados do EasyControlTV (marcador 2) e ao receber esse evento o subsistema cliente 

também modifica seu estado (marcador 3). 

 O MobileEventManager ao receber as mensagens contendo os eventos 

interativos provindos do EasyControlTV interpreta-as e em seguida repassa-as ao 

gerenciador de eventos do common core, para que enfim esses eventos alterem o 

comportamento dos aplicativos em execução nesse common core.  
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Capítulo 6 
 

Avaliação 
 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Este capítulo descreve as etapas da avaliação realizada ao final da 

implementação. Essa avaliação teve o objetivo de detectar os pontos positivos e 

negativos em se utilizar o smartphone como meio para a interação com as aplicações da 

televisão digital pelo escopo previamente definido.  

Outro objetivo da avaliação foi o de permitir que dados fossem coletados para 

viabilizar a comparação entre o uso do smartphone em relação ao controle remoto. A 

partir da análise dessas informações é possível detectar qual dispositivo proporciona a 

melhor experiência interativa aos usuários. 

As subseções a seguir discutem as etapas que compõem o processo de avaliação 

realizado nesta pesquisa, apresentando seus detalhes e sua importância.  

 

 

6.1. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS  

 

A primeira etapa para efetuar essas avaliações é a necessidade da definição de 

parâmetros úteis para medições. A parametrização é de fundamental importância, pois 

viabiliza possíveis comparações e a retirada de conclusões. 
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Parâmetros bem definidos também permitem que os resultados de um trabalho 

possam ser comparados com os resultados de outras pesquisas, não sendo obrigatório o 

diálogo direto entre os diferentes pesquisadores.  

Os parâmetros de avaliação definidos para a este trabalho estão relacionados à 

usabilidade da interação. Três parâmetros foram escolhidos para guiar a avaliação feita 

nesse trabalho, esses parâmetros são baseados em três dos cinco atributos apresentados 

em [21]: 

• Eficiência de uso: nível de produtividade para a realização da tarefa. 

• Taxa de erros: média da quantidade de erros cometidos por tarefa pelo usuário. 

• Satisfação do usuário: nível subjetivo do quanto o usuário se sentiu bem ao 

realizar determinada tarefa. 

 

Cada um desses parâmetros tem seu papel específico durante a etapa da extração 

das conclusões após a realização dos testes. O trabalho de [21] ressalta que a 

importância de cada parâmetro tem peso diferente dos outros dependendo do propósito 

final do que está sendo desenvolvido, ou seja, em alguns projetos um parâmetro pode 

ser mais relevante que outro. 

Este trabalho considera que os pesos entre os parâmetros são praticamente 

semelhantes, contudo o parâmetro da eficiência de uso se sobressai discretamente em 

relação aos outros. A escolha por esse parâmetro como o principal surgiu pelo fato de 

que a comparação mais importante feita entre o uso do smartphone e do controle remoto 

na realização das tarefas foi guiada pela seguinte pergunta: qual dentre os dois 

dispositivos atinge o maior grau de produtividade na realização de determinada tarefa? 

Esse parâmetro pode ser mensurado relacionando a quantidade de tempo que o 

usuário precisa para realizar uma tarefa e a quantidade de erros cometidos nesse 

processo. 

 

 

6.2. PERFIS DOS PARTICIPANTES 

 

De acordo com [23] o recrutamento dos usuários é uma tarefa bastante 

complexa. Isso se deve ao fato do vasto leque de possíveis perfis de indivíduos que 

podem ser escolhidos para formarem o corpo de participantes. Esses perfis envolvem 
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diferentes níveis de escolaridade, graus de intimidade com as tecnologias utilizadas pela 

solução, faixas etárias, dentre outros fatores.  

O trabalho de [21] também ressalta a dificuldade em avaliar questões de 

usabilidade sobre um público em que seus indivíduos possuem características 

diferentes. Essa diversidade pode acarretar um grande impacto sobre o resultado 

coletados após a realização dos testes. 

É possível verificar que há um consenso nos trabalhos de [20], [22] e [28] de que 

devem existir dois tipos de participantes da avaliação: os especialistas em Interação 

Homem-Computador e em multimídia; e pessoas que se encaixam no perfil dos usuários 

reais do sistema e que nem sempre possuem experiências prévias em sistemas 

interativos. 

 Ao aplicar os testes sobre os especialistas é possível detectar problemas de 

inconsistência do sistema, de interfaces confusas, dentre outros [6]. Além de gerar 

dados que podem ser utilizados como parâmetros iniciais para comparações futuras com 

os resultados obtidos através da realização dos testes sobre o conjunto de indivíduos 

com perfil similar ao dos usuários reais. É importante lembrar que esses participantes 

especialistas não podem ter participado do desenvolvimento do sistema a ser avaliado. 

 Os resultados obtidos através dos testes sobre o conjunto de usuários reais são 

capazes de detectar o real nível de satisfação, a quantidade de erros cometidos na 

realização das tarefas, a dificuldade em se atingir um objetivo definido, dentre outros 

problemas que podem passar despercebidos ao utilizar usuários especialistas como 

participantes, isso ocorre por esses terem experiências prévias. 

 Convencionou-se neste trabalho que o Grupo A reuniria os usuários 

especialistas, enquanto que os indivíduos com perfil que representa usuários reais foram 

agrupados no Grupo B.   

 Apesar do diferente grau de conhecimento e habilidade prévia dos conceitos 

utilizados durante a realização das tarefas, os participantes dos dois grupos passaram 

pelas mesmas etapas do processo de avaliação.  

 É importante lembrar que a privacidade é um ponto bastante importante a ser 

levado em consideração nesse tipo de avaliação. Cada participante possui um número 

único que o identificará, ao invés de utilizar seu nome verdadeiro. As informações 

pessoais dos participantes são consideradas informações restritas e que não podem ser 

divulgadas por esta pesquisa sem prévia autorização dos envolvidos. 
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 No momento em que um indivíduo aceitou ser um participante da avaliação da 

arquitetura foi necessária a coleta da sua assinatura em um termo de consentimento 

(Anexo I). Esse termo formaliza que o indivíduo tinha total ciência do que se travava a 

avaliação e que concordava em fornecer dados úteis para que a avaliação fosse bem 

sucedida.  

 Em seguida, cada um dos participantes preencheu um documento (Anexo II) em 

que alguns de seus dados pessoais foram coletados. Esse documento também possui 

cinco perguntas que buscam definir qual o nível de habilidade prévia que os 

participantes possuíam com algumas tecnologias relacionadas com as utilizadas durante 

a avaliação como, por exemplo, a internet. Por fim, esse documento indica a que perfil o 

participante pertence. 

 

 

6.3. PROCEDIMENTO DA AVALIAÇÃO 

 

 Com o conjunto de participantes definidos foi necessário definir o procedimento 

avaliativo utilizado para a obtenção dos dados desejados. Esse procedimento foi 

composto por três técnicas de avaliação apresentadas a seguir: 

• definição das tarefas dos testes; 

• técnica de observação para coleta de dados e 

• questionário complementar. 

 

A seguir cada uma das técnicas é discutida brevemente, apresentando qual a 

abordagem utilizada em cada um deles. 

 

6.3.1. Definição das tarefas dos testes  

 

A primeira técnica de avaliação utilizada envolveu a aplicação de testes 

previamente definidos. O participante antes de iniciar o processo recebia um roteiro 

(Anexo III) contendo o detalhamento de cada um dos testes propostos para avaliar a 

usabilidade do sistema-alvo.  

Esse detalhamento continha uma breve descrição do que deveria ser realizado, o 

tempo estimado para a realização da tarefa, os objetivos a serem alcançados, entre 

outras informações úteis.  
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Após a leitura desse roteiro o participante deveria questionar ao observador 

sobre quaisquer dúvidas que por ventura surgissem. Com os questionamentos 

devidamente respondidos era iniciada a execução das tarefas propostas. 

Os testes realizados foram testes de validação, também conhecidos como testes 

de verificação. De acordo com [6] os testes de avaliação são realizados numa fase 

adiantada do processo e pretendem verificar a usabilidade do serviço e a eficácia dos 

recursos de aprendizagem. 

A especificação dos testes foi guiada pelos os estudos de caso apresentados na 

seção 6.4. É importante lembrar que os testes devem ter o cuidado de não se estenderem 

por um demasiado tempo, pois cada participante deveria realizar cada um dos testes 

utilizando primeiro o controle remoto e depois o smartphone. Caso esses testes fossem 

prolongados, os participantes poderiam perder o estímulo para realizar todas as etapas 

da avaliação, reduzindo a qualidade dos resultados obtidos. 

 

6.3.2. Observação para coleta de dados 

 

No momento em que o participante tentava atingir o objetivo especificado 

seguindo o roteiro dos testes a abordagem da observação utilizada foi a presença de um 

observador no ambiente de teste. 

O papel principal do observador foi fazer anotações sobre as dificuldades 

encontradas pelo participante durante a realização dos testes, medir o tempo gasto 

necessário para a realização de cada tarefa, contar a quantidade de erros de usabilidade 

cometidos até que o objetivo fosse alcançado com sucesso e a quantidade vezes em que 

esse participante pediu ajuda ao observador nos momentos em que teve dificuldades. O 

documento presente no Anexo V deste trabalho foi utilizado como instrumento para 

esse método avaliativo. 

Esta pesquisa considerou que erros de usabilidade seriam aqueles que o usuário 

tivesse a intenção de fazer uma ação, mas a realizasse de forma incorreta. Um dos 

motivos que causam esse tipo de problemas é causado por interfaces pouco intuitivas. 

Um ponto importante a ser lembrado é que os erros de usabilidade causados pelas 

interfaces do common core foram desconsiderados, pois as interfaces do common core 

não participavam do foco da avaliação. Somente as interfaces do controle remoto e do 

smartphone foram investigadas. 
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O trabalho de [6] alerta para um problema em utilizar um observador no mesmo 

ambiente do participante. Esse problema é conhecido como efeito Hawthorne, que 

consiste no fato dos participantes ao saberem que estão sendo observados altere, por 

influência da observação, o modo como executam as tarefas.  

Um papel secundário desse observador, mas não menos importante, é o de servir 

como apoio para retirada das dúvidas que o participante tenha durante o teste. 

Entretanto, o trabalho de [23] afirma que esse papel também tem um ponto negativo, 

que seria o de tornar a avaliação menos espontânea. Para tentar diminuir esse problema 

foi pedido ao participante que evitasse ao máximo pedir ajuda ao observador, só 

recorresse a essa alternativa quando fosse realmente necessário. 

A informação sobre comportamento do participante coletada no momento em 

que ele se deparava com as facilidades e dificuldades durante a execução das tarefas 

ajudou a perceber em quais pontos em que as interfaces gráficas da aplicação executada 

no smartphone continha problemas de usabilidade aos participantes ou provia uma 

experiência interativa mais atrativa.  

 

6.3.3. Questionário complementar 

 

Ao final dos testes o participante era submetido a um questionário. O trabalho de 

[23] ressalta que esse questionário pós-teste deve ser o mais breve possível, pois esse 

participante já está cansado e então pode não se sentir motivado a responder as questões 

corretamente, prejudicando a qualidade dos dados coletados.  

Outro ponto apontado por [23] é que se deve ter cuidado em evitar confrontar o 

participante, principalmente, nos pontos em que ele falhou, para que ele não se sinta 

pressionado. 

O objetivo desse questionário foi o de capturar informações sobre o grau de 

satisfação que esse usuário teve ao utilizar cada um dos dispositivos durante a 

realização das tarefas proposta pelos testes. 

O Anexo IV deste trabalho apresenta o questionário aplicado nos participantes. 

Ele é formado por três etapas.  

As duas primeiras etapas são similares. Essas etapas são compostas, cada uma, 

por 15 afirmativas. Para cada uma das afirmativas o participante deveria escolher dentre 

três alternativas: CONCORDO, quando a idéia da afirmativa retratasse sua experiência 

adquirida no momento dos testes; NÃO CONCORDO, quando a afirmativa divergisse 
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da opinião que o participante teve ao realizar as tarefas; ou INDECISO, quando esse 

participante não tivesse certeza da sua opinião com relação à informação passada pela 

afirmativa. 

A diferença entre as duas primeiras etapas é que a primeira etapa as afirmativas 

levam em conta o controle remoto, enquanto que na segunda etapa o dispositivo em 

foco é o smartphone. 

O questionário criado nesta pesquisa teve influencia direta do método SUMI 

(Software Usability Measurement Inventory) desenvolvido na University College Cork. 

Esse método avalia o nível de satisfação do usuário a partir de um questionário formado 

por 50 quesitos [5]. A partir dos conceitos desse método as afirmativas do questionário 

desta pesquisa foram geradas. 

A terceira etapa foi incluída para permitir que o participante expressasse de 

forma subjetiva sua opinião com relação ao uso dos dois dispositivos durante a 

realização dos testes. Nesse ponto o participante poderia apontar os pontos que mais o 

agradaram ou desagradaram ao utilizar os dispositivos na realização das tarefas, além de 

apontar sugestões ou críticas sobre a interação. 

 

 

6.4. ESTUDOS DE CASO 

 

A fim de realizar a comparação entre a utilização do controle remoto em relação 

ao uso do smartphone como fonte de eventos interativos para os aplicativos da televisão 

digital, é essencial a aplicação de testes. Esses testes são responsáveis por coletar dados 

suficientes para que após as suas análises seja possível indicar qual dentre os dois 

dispositivos provê uma melhor experiência interativa aos usuários. 

 Esta seção tem o objetivo de descrever estudos de casos que abordam os 

problemas discutidos na definição do escopo. Os testes de avaliação foram gerados a 

partir destes estudos de caso.  

Para evitar que os testes abordassem problemas fora do escopo foi preciso que os 

estudos de caso fossem claros, concisos e objetivos. Apesar disso, esses estudos são 

apenas guias para a criação dos testes, ou seja, detalhes sobre os passos que o 

participante deve tomar não são mencionados. 
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As subseções seguintes descrevem cada um dos três estudos de casos propostos 

por esta pesquisa. Cada um deles aborda um problema específico definido no escopo da 

pesquisa. Os problemas abordados são: o controle do common core, a entrada de texto e 

a navegação em sites Web.  

 

6.4.1. Controle do Common Core 

 

O primeiro estudo de caso trata do problema do controle do common core. 

Controlar o common core é a uma tarefa fundamental ao se utilizar o Set-Top Box, pois 

é a partir desse sistema que se consegue sintonizar os canais, fazer as trocas de canais, 

alterar o nível do volume, navegar nos menus e interagir com as aplicações. Este estudo 

de caso aborda tarefas como: navegar nos menus, acessar aplicações, fechar aplicações, 

alterar o volume, trocar de canais, entre outras tarefas relacionadas. 

 A figura 32, apresentada anteriormente (seção 5.5.1), ilustra os menus 

hierárquicos utilizados pelo common core. A partir deles é possível acessar as 

funcionalidades disponibilizadas pelo sistema. 

 A partir deste estudo de caso é possível investigar o uso de tecnologias 

diferentes de comunicação entre o dispositivo e o conversor. Isso é possível ao utilizar o 

protocolo Wifi do smartphone. Como já mencionado anteriormente neste texto, essa 

tecnologia possibilita que o participante controle seu conversor sem a necessidade de 

visada direta. 

 

6.4.2. Entrada de Texto 

 

Esse estudo de caso tem o objetivo de investigar o problema da entrada de texto 

que existe tanto nas aplicações residentes quanto nas interativas. Entretanto, somente as 

aplicações nativas são consideradas para a criação dos testes. 

 O common core utilizado possui algumas aplicações nativas que permitem a 

gravação de informações para diversos propósitos. Uma dessas aplicações é a da lista de 

contatos. 

A tarefa proposta por este estudo de caso é a da manipulação a lista de contatos. 

A lista de contatos armazena três tipos de informações: o nome do contato, o seu 

telefone e observações sobre esse contato. O campo das observações pode ser utilizado 
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para armazenar qualquer tipo de informação extra sobre o contato que o participante 

desejar. 

 A manipulação consiste em adicionar contatos. A figura 36 apresenta a interface 

inicial da lista de contatos que os participantes utilizaram para a realização dos testes 

definidos. 

 

 
Figura 36. Interface da aplicação da lista de contatos. 

 

 Para a realização dessa tarefa utilizando o controle remoto foi necessário o uso 

do teclado virtual. Esse teclado é disponibilizado pelo próprio common core. Ele surge 

no momento em que o usuário pressionar o botão OK do seu controle remoto sobre o 

campo que deseja preencher. Esse teclado virtual pode ser visualizado na figura 37. 

 

 
Figura 37. Utilização do teclado virtual disponibilizado pelo common core para o preenchimento 

dos campos de texto. 
 

 O objetivo deste estudo de caso é o de investigar a tarefa da entrada de texto 

utilizando cada um dos dispositivos. Os dados coletados no momento dos testes podem 

indicar qual dos dois dispositivos provê ao usuário uma experiência interativa mais 

intuitiva e eficiente. 
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6.4.3. Navegação Web 

 

Por fim, o terceiro estudo de caso aborda o problema da navegação Web por 

meio da televisão. Os navegadores (em inglês, browsers) Web estão sendo portados 

para diversos sistemas embarcados, e como não poderia ser diferente, eles também estão 

cada vez mais presentes nos televisores. 

 Esse estudo de caso é composto por tarefas como: acessar um determinado site, 

clicar em determinados links presentes nesse site a fim de acessar notícias ou imagens, 

rolar a página horizontalmente ou verticalmente, mover rapidamente o cursor de um 

canto a outro da tela, dentre outras. 

 A partir dessas tarefas é possível averiguar qual o nível de controle, de eficiência 

e de precisão o usuário tem ao tentar navegar utilizando cada um dos dispositivos em 

foco.  

 O common core utilizado possui um navegador que pode ser acessado por meio 

do menu principal. Esse navegador possui alguns aspectos negativos. O primeiro é que 

ele ocupa a tela inteira, ou seja, enquanto o usuário estiver acessando algum site ele não 

irá visualizar o que está sendo transmitido pela emissora.  

Outro ponto negativo advém do seu desempenho relativamente ruim se for 

levado em consideração os computadores pessoais presentes nas casas das pessoas. Isso 

ocorre por conta das grandes limitações do hardware do conversor. Esse problema foi 

um fator que poderia atrapalhar no momento da realização da avaliação. Contudo, foi 

pedido aos participantes que tentassem ignorar o baixo desempenho da aplicação e 

focassem somente na interatividade. 

Este estudo investiga principalmente a movimentação de um cursor na televisão 

por meio dos dispositivos pesquisados por este trabalho.    

A página escolhida para a realização das baterias de testes foi a página de busca 

do Google internacional, hospedada no endereço eletrônico www.google.com. 

 

 

6.5. AMBIENTE DA AVALIAÇÃO 

 

 Esse é outro ponto bastante importante durante a realização da avaliação. É 

essencial que o participante se sinta o mais confortável e relaxado possível no momento 

em que realiza as tarefas definidas pelo roteiro de testes. Participantes em estado de 
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desconforto, em geral, atingem resultados inferiores àqueles que realizam as tarefas 

relaxados. O ambiente ao seu redor tem um papel relevante nesse aspecto.  

 Foi montado um laboratório com toda a infra-estrutura necessária para que a 

avaliação transcorresse com o mínimo de interferências. Todos os participantes 

passaram pelas baterias de testes no mesmo ambiente, com isso tentou-se minimizar 

eventos externos que atrapalhassem a avaliação. 

 

 

 
Figura 38. Laboratório montado para a realização da avaliação. 

  

A figura 38 mostra o laboratório onde ocorreram todos os testes definidos no 

roteiro da avaliação. A sala era climatizada e bem iluminada. O participante estava livre 

para escolher a poltrona que se sentisse mais à vontade para realizar o teste. A sala 

estava equipada com uma televisão de 40 polegadas de plasma. 

 Esse laboratório foi gentilmente cedido pela empresa Dynavideo pelo período 

necessário para a realização de toda a avaliação. 

 

 

6.6. APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 

Antes do inicio do processo avaliativo foi tida a preocupação de passar aos 

participantes algumas informações importantes.  

A princípio, cada participante deveria saber exatamente do que se tratava 

avaliação e quais os objetivos de todo esse processo. 

Ressaltaram-se também aos participantes que todas as informações coletadas 

durante todo o processo de avaliação seriam consideradas confidenciais. Eles deveriam 
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ter total segurança que nenhuma dessas informações seriam utilizadas para outros fins 

que não os propostos pela pesquisa. 

Os participantes também passaram por uma rápida sessão de treinamento para 

familiarização com os dois dispositivos utilizados na avaliação: o controle remoto, para 

verificar a disposições dos botões; e o smartphone, para perceber a sensibilidade do 

touchscreen e descobrir as funcionalidades de alguns botões úteis para o processo. Esse 

treinamento foi importante para limitar o foco do que era testado, evitando que o 

participante se deparasse com dificuldades que estavam fora do escopo da pesquisa. 

Houve também um treinamento do funcionamento do common core contido no 

conversor digital. Isso foi importante para que os participantes adquirissem o mínimo de 

intimidade com o sistema. 

Somente após passar por todas essas etapas dava-se prosseguimento ao processo 

avaliativo. Cada participante da avaliação passou por baterias de testes que envolveram 

a realização de tarefas utilizando somente o controle remoto e em outro momento 

utilizando somente o smartphone.  

Ao final, os dados coletados foram analisados a fim de gerar conclusões sobre a 

qualidade da usabilidade entre as aplicações e os meios de interação levados em 

consideração. 
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Capítulo 7 
 

Análise dos Resultados 
 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 Após a realização da avaliação do sistema por todos os 8 indivíduos que 

formaram o universo de participantes, foi realizada a análise dos dados coletados 

durante os testes. 

 Neste capítulo há a análise desses dados coletados. Essa análise teve o intuito de 

permitir que informações relevantes sobre o nível de usabilidade de cada um dos 

dispositivos postos à prova durante os testes possam emergir. Com isso, foi possível 

concluir sobre qual desses dispositivos trouxe uma melhor experiência interativa para os 

usuários na realização de determinadas tarefas. 

 Durante a realização dos testes com cada um dos participantes, três maneiras 

distintas para coleta dos dados foram utilizadas. A primeira forma se deu no momento 

em que o participante fornecia suas informações pessoais. A segunda aconteceu a partir 

das anotações feitas pelo observador. Por fim, cada participante teve que responder o 

questionário complementar. 

Durante a realização dos testes, o observador foi responsável por fazer anotações 

importantes sobre as reações dos participantes ao se depararem com cada uma das 

tarefas propostas pelo roteiro de avaliação, registrando suas reclamações ou 

demonstrações de satisfação. O observador também era responsável pela 

cronometragem do tempo para a realização de cada tarefa, assim como a contabilização 
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da taxa de erros de usabilidade cometidos ao tentar atingir o objetivo final do que era 

proposto. 

A terceira forma de captura dos dados foi realizada pelo preenchimento do 

questionário complementar. Esse questionário, composto por questões objetivas e 

discursivas, teve o objetivo de obter a opinião dos participantes sobre suas experiências 

ao utilizar cada um dos dispositivos levados em consideração para interagir com as 

aplicações da televisão digital. 

Este capítulo foi dividido de forma a analisar cada uma das etapas de coleta dos 

dados.  

Primeiramente, os dados coletados pelo preenchimento das informações pessoais 

são discutidos. Em seguida, é feita a análise de cada um dos testes realizados, levando 

em consideração as informações coletadas pelo observador, como tempo necessário 

para a realização da tarefa e quantidade de erros de usabilidade cometidos pelos 

participantes.  

Também é feita uma análise dos dados contidos na parte objetiva do 

questionário pós-teste.  

Por fim, são apresentadas e discutidas as opiniões – coletadas na parte discursiva 

do questionário – sobre as sensações que os participantes experimentaram durante a 

avaliação. 

 

 

7.1. ANÁLISE DOS DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

 Como já mencionado anteriormente, a primeira tarefa que o participante deveria 

cumprir era o preenchimento dos seus dados pessoais. Além de informações como seu 

nome, idade e telefone, esse participante teve que responder cinco quesitos sobre seus 

hábitos e alguns de seus conhecimentos prévios relacionados com o que seria avaliado. 

 O formulário utilizado pode ser visualizado no Anexo II. Após a análise das 

informações obtidas nessa etapa foi possível definir o perfil médio do conjunto de 

participantes. 

 Esse conjunto foi formado por 8 participantes, sendo 7 homens e somente 1 

mulher. A faixa de idade foi de 22 à 31 anos, com media aproximada de 26 anos. E 

todas residentes na capital do Rio Grande do Norte.  
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 As informações colhidas após as respostas aos quesitos estão sumarizadas na 

tabela 1 apresentada a seguir.  

 

Tabela 1. Contabilização das respostas sobre os hábitos e conhecimentos prévio dos participantes. 

 

 

 Os quatro primeiros quesitos tentam mapear o nível de intimidade que os 

participantes possuem sobre interagir com as tecnologias envolvidas na avaliação.  

Todos afirmaram que possuem em hábito de navegar pela internet no seu 

cotidiano, isso retrata que nenhum deles sentiria dificuldades em entender o que era 

pedido no Teste 3.  

 Houve também unanimidade em responder que todos já experimentaram a 

interação com algum tipo de aplicativo por meio da televisão, seja ela um menu de 

DVD player ou mesmo aparelhos de vídeo-games. Esse foi mais um aspecto que 

facilitou a compreensão do que era pedido nos testes. 

 Seis deles já tiveram algum tipo de contato com a tecnologia da televisão digital, 

enquanto que outros dois nunca tinham tido nenhuma experiência. Isso demonstra que 

essa tecnologia está se expandindo pela população. 

 Somente três participantes demonstraram ter um grau de experiência mais 

elevado com o smartphone utilizado durante a avaliação, pois possuem ou já possuíram 

equipamento similar. Sendo um aspecto importante para averiguar quão fácil foi 

aprender a utilizar o EasyControlTV para a realização das tarefas. 

  O quinto e último quesito averiguou se os participantes já fizeram parte de 

alguma outra avaliação similar. Todos afirmaram que nunca tinham participado do 

processo avaliativo de algum outro sistema. Apesar de nunca terem participado de algo 

parecido, todos se mostraram bastante tranqüilos e à vontade durante a avaliação. Sendo 

um aspecto importante para qualidade dos dados colhidos. 
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7.2. ANÁLISE DOS TESTES 

 

 Esta seção analisa em maiores detalhes as informações adquiridas durante a 

realização de cada um dos testes propostos pelo roteiro de avaliação. Os dados obtidos 

pelo observador foram utilizados nessa análise. 

 Gráficos foram utilizados para sumarizar os dados, facilitando a retirada de 

conclusões sobre os resultados. 

 As três subseções a seguir discutem sobre cada um dos testes realizados. 

Apresentando o tempo necessário para que cada participante concluísse a tarefa assim 

como a taxa de erros de usabilidade cometidos, levando sempre em consideração o 

dispositivo utilizado.  

 

7.2.1. Teste 1: Controle do Common Core 

 

 Este teste propôs aos participantes tarefas relacionadas à interação com o 

software que gerencia as funcionalidades do conversor digital. O objetivo principal era 

tentar descobrir se mesmo nas tarefas mais simples (selecionar opções do menu, ajustar 

o volume, trocar de canais) o controle remoto possuía problemas de interação, tais como 

perda de eventos ou mesmo dificuldade em saber a funcionalidade de um botão, que 

poderiam ser contornados pelo smartphone. 

 A partir da observação realizada durante o teste foi possível detectar pontos 

importantes sobre a experiência interativa dos participantes ao utilizarem os 

dispositivos. 

 Todos os participantes se sentiram bastante à vontade com o controle remoto, 

apesar de que alguns deles não conheciam a disposição das teclas, mas nenhum teve 

dificuldades em utilizá-lo. Essa facilidade provavelmente se deu devido à grande 

familiaridade de todos com o dispositivo, não sendo um empecilho para a interação.  

 Já o smartphone teve certa restrição por parte dos participantes nos contatos 

iniciais, pois alguns nunca o tinham manuseado. Entretanto, a sessão de treinamento 

esclareceu dúvidas existentes, e com isso o dispositivo pôde ser utilizado sem maiores 

problemas. 

 Um ponto negativo do controle remoto ressaltado por todos os participantes foi 

ocasionado pelo problema de alcance do infravermelho. Esse problema atrapalhou a 

interação com o conversor, pois os eventos gerados ao pressionar os botões não eram 
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capturados pelo conversor digital e este não realizava a ação desejada. Para interagir era 

necessário que o participante se mantivesse próximo ao conversor assim como deveria 

direcionar o controle em um ângulo, em relação ao conversor, específico para que o 

evento fosse interpretado corretamente. 

Em contrapartida, o smartphone se mostrou bastante eficiente nesse aspecto. Por 

utilizar a conexão de rede sem fio o participante não tinha problema de perda de eventos 

e também não tinha a necessidade de está em uma determinada localização em relação 

ao conversor. Dessa forma ele se sentia mais livre para operar seu conversor a qualquer 

distância e ângulo.  

Alguns participantes demonstraram maior satisfação em realizar algumas tarefas 

através do controle remoto. Essas tarefas estavam relacionadas com a possibilidade de 

pressionar o botão continuamente para ajustar alguma característica do common core 

como volume ou brilho. Essa funcionalidade não foi implementada no aplicativo do 

smartphone, com isso o participante deveria pressionar o botão repetidas vezes para 

realizar o ajuste requisitado. 

Outra tarefa que o controle remoto dava maior agilidade era no momento da 

troca de canais, pois o participante tinha a possibilidade de utilizar o teclado numérico 

como atalho para selecionar o canal requisitado, não necessitando passar por canais 

intermediários. O smartphone por sua vez não possuía teclado numérico para permitir 

esse tipo de ação, tornado a troca de canais uma tarefa pouco atrativa. 

 Mais um ponto que o smartphone tornava a interação mais difícil se dava pela 

falta de sensibilidade do botão, ou seja, o participante não tinha a sensação tátil do 

formato do botão, como é possível ao utilizar um controle remoto comum. Com isso era 

preciso que o participante sempre necessitasse olhar para o dispositivo para evitar 

pressionar um botão errado. 

 As tarefas propostas nesse teste foram as seguintes: 

a) Modificar os níveis de brilho e de saturação da tela: 

• Abra o menu principal; 

• Acesse a opção Ajustes; 

• Acesse a opção Vídeo SD; 

• Acesse a opção Imagem; 

• Acesse a opção Brilho e ajuste para o valor 85; 

• Acesse a opção Saturação e ajuste para o valor 40; 
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• Feche o menu principal. 

 

b) Modificar o formato do vídeo para NTSC: 

• Abra o menu principal; 

• Acesse a opção Ajustes; 

• Acesse a opção Vídeo SD; 

• Acesse a opção Resolução; 

• Escolha a opção NTSC; 

• Feche o menu principal. 

 

c) Ajuste o nível do volume para o valor 70. 

 

d) Ajuste para o canal 16. 

 

e) Interagir com o conversor de diferentes distâncias e ângulos: 

• Abra o menu principal; 

• Tente navegar livremente pelas opções do menu principal a partir de 

diferentes distâncias e locais em relação ao conversor digital. 

 

 A figura 39 apresenta os tempos de cada participante assim como a média desses 

tempos para realização das tarefas que compõem este teste. 

 

 
Figura 39. Tempos para a realização do Teste 1 utilizando o controle remoto e o smartphone. 
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A figura ilustra que dos 8 participantes, somente o participante número 4 

realizou as tarefas em maior tempo usando o smartphone ao invés do controle remoto. 

Essa diferença foi causada principalmente pelos problemas com o alcance do 

infravermelho do controle remoto. 

A média apresenta que o smartphone permitiu que os participantes realizassem a 

tarefa mais rapidamente. 

 A taxa de erros de usabilidade detectados durante a observação está indicada na 

figura 40. 

 

 
Figura 40. Taxa de erros de usabilidade cometidos pelos participantes ao realizarem as tarefas do 

Teste 1. 
 

 Visualiza-se facilmente que o smartphone apesar de não possuir os problemas 

relacionados ao envio dos comandos foi o dispositivo que ocasionou mais erros de 

usabilidade. Esses erros foram causados, em sua grande maioria, devido a falta de 

sensibilidade do participante ao pressionar os botões desejados. 

 Após a análise dos resultados é possível que o controle remoto seja o dispositivo 

mais indicado para permitir a interação quando as tarefas a serem realizadas estão 

relacionadas ao controle das funções básicas do common core do conversor digital. 

Apesar do smartphone permitir a realização mais rápida das tarefas, percebe-se que esse 

dispositivo provoca uma maior quantidade de erros. Além disso, os participantes 

demonstraram através das suas opiniões, durante o teste, que se sentiam mais à vontade 

com o controle remoto.  
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7.2.2. Teste 2: Entrada de Texto 

 

 O segundo teste envolveu atividades de entrada de texto para aplicações 

presentes na televisão digital. 

 Os participantes foram solicitados a preencher três campos de texto com um 

conteúdo previamente definido no roteiro da avaliação. Os conteúdos a serem 

preenchidos durante o teste são os seguintes: 

• Nome: Antonio Cosme 

• Telefone: (84)9602-8162 

• Observação: Observador da avaliacao. Mestrando em Sistemas e 

Computacao. 

  

 O participante ao utilizar o controle remoto deveria preencher os campos 

utilizando um teclado virtual do common core. Esse teclado possuía todos os caracteres 

necessários para o correto preenchimento dos campos. O smartphone também 

disponibilizava um teclado virtual para possibilitar a escrita do texto. 

 Durante a realização do teste utilizando o controle remoto todos os participantes 

se mostraram bastante impacientes. Suas opiniões foram que a tarefa era bastante 

cansativa, extensa e desmotivadora. Essas opiniões surgiram pois o controle remoto não 

permitia a escrita de textos com a agilidade desejada. Um ponto que trouxe mais 

insatisfação foi o da necessidade de trocar as letras entre maiúsculas e minúsculas.  

 Ao utilizar o smartphone até mesmo aqueles participantes que não tinham tido 

qualquer contato com o aparelho se sentiram mais à vontade e motivados. O motivo 

dessa maior satisfação se deu por conta da maior agilidade que o dispositivo possibilita 

na escrita de textos. Essa agilidade pôde ser avaliada a partir da medição dos tempos 

para a realização da tarefa. 

Outro fator que aumentou ainda mais a satisfação dos participantes foi a 

possibilidade da utilização da funcionalidade de predição de texto fornecida pelo 

sistema operacional do smartphone. Com essa funcionalidade era possível acelerar 

ainda mais a velocidade de escrita das palavras. Entretanto, nem todos os participantes 

utilizaram essa funcionalidade, pois ou não conheciam exatamente o funcionamento ou 

por não se sentirem à vontade.  

 A figura 41 apresenta os tempos para a realização deste teste por meio dos dois 

dispositivos. 
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Figura 41. Tempos para a realização do Teste 2. 

 

 Como já era esperado após a constatação, durante a observação, da grande 

rejeição do controle remoto pelos participantes para a realização deste teste, é possível 

perceber que o tempo necessário para cumprir as tarefas definidas no roteiro da 

avaliação utilizando o smartphone é bem menor do que quando se utilizou o controle 

remoto.  

Entretanto, o participante número 7 foi o único que levou mais tempo para 

realizar a tarefa utilizando o smartphone que o controle remoto. O motivo disso se deu 

pelo fato que ele teve maiores dificuldades em utilizar teclado virtual da interface 

gráfica do smartphone, principalmente por problemas com a sensibilidade da tela 

touchscreen. 

 A taxa de erros cometidos pelos participantes na realização deste teste é 

ilustrado pela figura 42. 

 

 
Figura 42. A taxa de erros de usabilidade cometidos pelos participantes ao realizarem o Teste 2. 
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Os erros ocorridos ao utilizar o controle remoto foram causados, em sua maioria, 

pelo cansaço. Após certo tempo, o participante perdia a motivação em realizar a tarefa e 

acabava se desconcentrando, então nesse momento os erros eram cometidos. 

 Esse teste também apresentou uma maior quantidade de erros ao utilizar o 

smartphone. Os erros ocorridos ao utilizar esse equipamento foram causados pela falta 

de prática dos participantes com o teclado virtual do dispositivo. Também ocorreram 

erros relacionados ao envio e confirmação do texto, alguns participantes confundiram as 

funcionalidades dos botões “Enviar” e “Confirmar”. 

 Apesar da maior quantidade de erros cometidos ao utilizar o smartphone em 

relação ao controle remoto, foi possível detectar facilmente que o grau de satisfação ao 

realizar a tarefa com o smartphone foi bem maior. Os participantes se sentiram mais 

confiantes e motivados, pois conseguiam realizar a tarefa de maneira mais ágil e fácil. 

Assim, é possível afirmar que o smartphone é mais indicado que o controle 

remoto para a realização das tarefas relacionadas à entrada de texto nas aplicações da 

televisão digital. 

 

7.2.3. Teste 3: Navegação Web 

 

 O último teste aplicado sobre os participantes levou em consideração uma 

aplicação que permitia a navegação pela internet (browser) através da televisão. A 

presença de navegadores Web na televisão digital é uma tendência que deve se 

consolidar brevemente, por esse motivo é interessante avaliar se o controle remoto 

consegue ser um equipamento que possibilita uma experiência atrativa aos usuários. O 

site utilizado durante a realização deste teste foi: http://www.google.com 

 As tarefas propostas para esse teste foram as seguintes: 

a) Movimentar o cursor pela tela: 

• Mova o cursor ao redor do logotipo do Google; 

• Tente contornar a letra “G” do logotipo do Google; 

• Posicione o cursor no canto superior esquerdo da tela e tente movê-lo o 

mais rápido possível até o canto inferior direito da tela. 

 

b) Acesso aos links: 

• Acesse o link “Images”; 
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• Acesse o link “Shopping”; 

• Acesse o segundo produto da segunda linha; 

• Visualize o conteúdo que está no final da página; 

• Volte a visualizar o início da página; 

• Feche o navegador. 

 

 Os participantes não se mostraram muito satisfeitos ao tentar realizar as tarefas 

propostas pelo roteiro de avaliação. Eles acharam que a movimentação do cursor por 

meio das teclas direcionais do controle remoto não era ágil. Era preciso um esforço 

acima do esperado para movimentar o cursor entre os extremos da tela. 

 Outra reclamação feita por esses participantes ao utilizar o controle remoto foi a 

que não se tinha precisão e suavidade na movimentação do cursor. Em alguns 

momentos eles se mostraram impacientes ao tentarem posicionar o ponteiro em 

determinados locais da tela. Eles também acharam a tarefa de rolagem vertical da tela 

uma tarefa cansativa, pois era necessário levar o ponteiro até o local indicado para poder 

rolar a página.  

 Ao utilizar o smartphone os participantes demonstraram que sentiram maior 

controle e agilidade sobre a movimentação do ponteiro na tela. Com a utilização desse 

equipamento era possível mover o cursor rapidamente pela tela. Também sentiram que 

era possível executar movimentos mais suaves e com isso ganharam em precisão. 

 O smartphone também tinha uma grande vantagem em relação ao controle 

remoto quando era preciso rolar a página, pois existiam botões de atalho com essa 

funcionalidade. Dessa forma não era mais necessário movimentar o cursor até o local 

indicado para rolar a página, bastava pressionar um simples botão na aplicação do 

smartphone.  

No entanto, alguns participantes acharam que a rolagem feita pressionando o 

botão de atalho do smartphone era menos precisa, pois o deslocamento era maior do 

gostariam, sendo um ponto negativo da aplicação do smartphone. 

  Os participantes também sentiram certa dificuldade em executar a função do 

clique em links. Essa dificuldade ocorreu devido à grande sensibilidade da interface do 

smartphone. 

 A figura 43 ilustra a quantidade de tempo contabilizada para a execução do teste. 
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Figura 43. Tempos para a realização do Teste 3. 

 

 É possível verificar novamente que os participantes ao utilizarem o smartphone 

necessitaram de uma menor quantidade de tempo, em relação ao controle remoto, para 

concluir as tarefas propostas pelo teste. Esse fato pode ser explicado pela maior 

agilidade e precisão na movimentação do cursor quando se utilizou o smartphone.  

Novamente somente um dos participantes (número 5) levou menos tempo 

utilizando o controle remoto. Esse resultado ocorreu pois esse participante teve 

problemas em realizar a tarefa de clicar sobre os links. Ele sentiu dificuldades com a 

precisão do cursor por conta da sensibilidade do touchscreen e também não se sentiu 

confortável em pressionar o botão verde que tem a funcionalidade de atalho para o 

clique do cursor. 

 A contabilização dos erros de usabilidade pode ser visualizada na figura 44. 

 
Figura 44. Taxa de erros de usabilidade cometidos pelos participantes ao realizarem as tarefas do 

Teste 3. 
 

 Esse teste foi o único em que os participantes cometeram mais erros utilizando o 

controle remoto. Os erros do controle remoto foram causados basicamente por 
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problemas em como rolar a página a fim de visualizar o conteúdo no final da página 

carregada. Praticamente todos os erros cometidos ao utilizar o smartphone foram 

ocasionados pela dificuldade em clicar nos links, por conta da grande sensibilidade da 

tela do equipamento. 

 Para esse tipo de aplicação é possível afirmar, após a análise dos dados 

coletados, que o smartphone proporciona uma melhor experiência interativa em relação 

ao uso do controle remoto.  

   

 

7.3. ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR 

 

 Esta seção descreve a análise dos dados do questionário complementar aplicados 

em todos os participantes no momento em que completaram todos os testes definidos no 

roteiro de avaliação. 

  Como já mencionado na seção 8.3.3, o questionário (Anexo IV) foi criado 

levando em consideração a influência do questionário SUMI. Entretanto o questionário 

desta pesquisa foi realizado somente com 14 afirmativas. 

 Os participantes deveriam responder essas 14 afirmativas, em primeiro 

momento, levando em consideração o controle remoto e, em seguida, o smartphone.  

 A partir da análise dos dados coletados por meio desse questionário é possível 

mensurar o nível de satisfação que os participantes sentiram ao interagir com as 

aplicações da televisão digital por meio de cada um dos dispositivos em foco nesta 

pesquisa. A tabela 2 sumariza as informações coletadas. 

 

Tabela 2. Sumarização das respostas dos questionários aplicados nos dois grupos de participantes. 

 

 

 Considerando que o universo de participantes foi composto por 8 indivíduos 

divididos em dois grupos de 4, tem-se que foram coletadas 112 respostas avaliaram o 

grau de satisfação do controle remoto e outras 112 que avaliaram o smartphone. 

 A fim de melhorar a compreensão das informações apresentadas na tabela 2 

foram criados dois gráficos em formato pizza ilustram a distribuição percentual das 
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respostas em relação ao controle remoto (figura 45) e em relação ao smartphone (figura 

46). 

   

 
Figura 45. Porcentagem das respostas de todos os participantes ao utilizarem o controle remoto. 

 

 Ao analisar a distribuição das respostas em relação à utilização do controle 

remoto na realização dos testes, percebe-se que há um equilibrio entre as respostas 

CONCORDO e NÃO CONCORDO, com ligeira vantagem para as respostas negativas. 

 Isso indica que o controle remoto pode ser considerado um equipamento 

questionável com relação à sua utilização para permitir uma experiência interativa 

atrativa e motivadora com as aplicações da televisão digital. 

 

 
Figura 46. Porcentagem das respostas de todos os participantes ao utilizarem o smartphone. 

 

 Por sua vez, o smartphone teve uma quantidade elevada de respostas positivas, 

chegando aos 90% das respostas (figura 46). Isso demonstra que esse dispositivo foi 
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bem aceito pelos participantes, até mesmo por aqueles que nunca tinham tido contato 

com o equipamento anteriormente. Dessa forma é possível afirmar que esse aparelho 

permite que a experiência interativa seja mais intuitiva, atrativa e motivadora aos 

usuários. 

 A figura 47 apresenta um gráfico que realiza uma comparação entre os 

resultados do controle remoto e do smartphone. 

 

 
Figura 47. Comparação entre o controle remoto e o smartphone. 

 

 A partir desse gráfico é possível verificar a grande discrepância existente entre 

as respostas relacionadas ao controle remoto e ao smartphone. Enquanto que o controle 

remoto obteve 50 respostas positivas, o smartphone obteve 101, ou seja, mais que o 

dobro. 

 Foi realizada uma análise separando as respostas por grupos. As figuras 48 e 49 

ilustram os gráficos das comparações entre os dispositivos. 

 

 
Figura 48. Comparação entre controle 
remoto e o smartphone no Grupo A. 
 

   

 

 
Figura 49. Comparação entre controle 
remoto e o smartphone no Grupo B. 
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 É possível verificar que as respostas dos dois grupos de participantes seguiram a 

mesma tendência. Isso demonstra que, independentemente da diferença dos 

conhecimentos prévios, todos os participantes tiveram opiniões convergentes sobre a 

satisfação experimentada ao interagir com as aplicações da televisão digital ao utilizar 

cada um dos dispositivos. 

 

 

7.4. OPINIÕES DOS PARTICIPANTES 

 

 A etapa final do questionário pós-teste foi composta por 3 questões discursivas. 

Essas questões davam liberdade para que os participantes expressassem de forma 

subjetiva as suas opiniões, descrevendo problemas, fazendo críticas, sugerindo melhoras 

ou expressando satisfação. 

 Esta seção analisa o conteúdo dessas respostas. Algumas frases foram redigidas 

aqui e comentadas com o objetivo de compreender melhor o grau de satisfação que 

esses indivíduos sentiram. 

 Dos 8 participantes, 5 expressaram que preferiram interagir com as aplicações a 

partir do smartphone, enquanto que 2 preferiram o controle remoto e apenas 1 deles 

ficou indeciso.  

 A seguir algumas frases são apresentadas e comentadas. Primeiramente as frases 

que envolvem o controle remoto são discutidas e, em seguida, as frases que envolvem o 

smartphone entram em foco. 

 

7.4.1. Opiniões sobre o Controle Remoto 

 

• “Como o mesmo possui teclado numérico, fica mais fácil mudar os canais.” 

Essa frase demonstra uma vantagem do controle remoto em relação ao 

smartphone que foi lembrada pela maioria dos participantes, que é a da troca de 

canais por meio das teclas numéricas. Dessa forma é possível acessar qualquer 

canal a partir de uma só ação. Essa forma de atalho não é provida pelo aplicativo 

executado no smartphone. 

 

• “O controle remoto é ruim para aplicações que requeiram muita interação...” 
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Esse foi, talvez, o principal problema apontado pelos participantes. A tarefa de 

digitação do texto requeria uma quantidade excessiva de interações, e isso 

acabava por causar impaciência e desmotivação. 

 

• “... a precisão na movimentação do cursor é baixa.” 

A navegação em sites da internet utilizando o controle remoto como controlador 

dos movimentos do cursor, de acordo, com os resultados desta pesquisa não é 

recomendado, pois torna-se uma tarefa enfadonha para os usuários. 

 

7.4.2. Opiniões sobre o Smartphone 

 

• “... é um meio mais confiável, o usuário sabe que, independente de sua posição, 

o comando será executado.” 

Por conta da utilização da tecnologia de redes sem fio é possível que os usuários 

controlem seu conversor digital com muito maior mobilidade, pois não é 

necessário direcionar o equipamento em um determinado ângulo para enviar os 

eventos interativos. 

 

• “... proporciona uma maior motivação para desempenhar essas funções...” 

A maioria dos participantes se mostraram bastante motivados em interagir com 

seu conversor a partir de um dispositivo alternativo ao controle remoto e que 

trouxesse funcionalidades não encontradas em seus controles remotos, como a 

predição de texto.  

 

•  “... é mais adequado para entrada de texto e controle do cursor.” 

O smartphone teve um índice bastante alto de aceitação pelos participantes 

quando a interação se tratava de entrada de texto ou de controlar o cursor de um 

navegador Web. A possibilidade da utilização de algoritmos de predição de texto 

ou maior agilidade na movimentação do cursor foram fundamentais para essa 

aceitação. 
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7.4.3. Outras opiniões 

 

 Esta subseção apresenta duas opiniões que são de natureza diferente das opiniões 

apresentadas anteriormente. Essas não levam em consideração a experiência interativa, 

mas o custo necessário para utilizar o dispositivo durante a manipulação das aplicações 

da televisão digital. 

 O comentário abaixo considera que um ponto positivo do controle remoto se 

deve ao fato de ser um equipamento que possui preço irrisório e também por estar 

presente no cotidiano da população há bastante tempo.  

a) “... é barato e todo mundo já usou...” 

 

O segundo comentário, por sua vez, afirma que a escolha do smartphone como 

meio para a interação com as aplicações da TV digital torna-se uma decisão 

desvantajosa pois os preços desses equipamentos ainda são elevados para grande parte 

da população. 

b) “... a única desvantagem do smartphone é o seu preço.” 

 

 

7.5. COMENTÁRIOS SOBRE A AVALIAÇÃO 

 

 O procedimento da avaliação utilizou as abordagens quantitativa e qualitativa. A 

quantitativa se deu através dos métodos do questionário complementar e das medições 

de taxa de erro e de tempo.  

O universo de amostragem da avaliação apesar de contar somente com 8 

amostras pode ser considerado suficiente para a retirada de conclusões suficientemente 

fortes pois foi levada em consideração a ideia provinda das ciências estatísticas as quais 

afirmam que  é possível que a observação parcial de um universo pode formar uma 

opinião sobre o todo. 

A abordagem qualitativa foi utilizada com o intuito de complementar e 

enriquecer os dados quantitativos coletados. Esses dados foram adquiridos a partir dos 

métodos da observação e das questões discursivas. A partir desses métodos foi possível 

detectar informações relevantes que não foram detectados pelos dados quantitativos. 

Todas as informações coletadas por essa avaliação podem ser requisitadas a 

qualquer tempo por qualquer indivíduo que deseje realizar conferências posteriores.
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Capítulo 8 
 

Conclusão 
 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Este trabalho propôs um estudo comparativo sobre o uso do controle remoto e do 

smartphone para as tarefas de interação com as aplicações da televisão digital. Para 

permitir esse estudo foi preciso desenvolver uma arquitetura capaz de prover toda a 

infra-estrutura necessária para a realização de avaliações. 

A arquitetura proposta seguiu o modelo cliente-servidor, no qual o smartphone 

(cliente) se comunicava com o conversor da TV Digital (servidor) a fim de permitir a 

interação. 

Para que esses dois dispositivos conseguissem trocar as informações necessárias 

foram criados dois subsistemas e foi desenvolvido um protocolo de comunicação. Esse 

protocolo foi desenvolvido de forma a tentar ser o mais simples e leve possível, para 

que as tarefas de empacotamento e desempacotamento consumissem o mínimo de 

recursos dos hardwares utilizados e também para ocupar o mínimo de banda da rede 

local. 

O subsistema cliente, embarcado no smartphone, é chamado de EasyControlTV 

e que o subsistema servidor, embarcado no conversor digital, é chamado de 

MobileEventManager. 
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Após o desenvolvimento de toda a infra-estrutura necessária para permitir a 

comparação entre os dois dispositivos foi necessário definir todo o processo de 

avaliação. 

A avaliação foi fundamentada sobre cinco pilares:  

a. Definição dos parâmetros: Foram escolhidos três parâmetros 

relacionados à usabilidade: a eficiência de uso, a taxa de erros e a 

satisfação dos usuários. 

b. Definição dos perfis de participantes: Também foi necessário definir 

o perfil das pessoas que iriam participar da avaliação. Foi definido 

que existiriam dois grupos, sendo um composto por indivíduos que 

possuíssem conhecimentos prévios sobre Interação Humano-

Computador, e o outro composto por pessoas que representassem 

usuários reais. 

c. Procedimentos da avaliação: Três métodos avaliativos foram 

escolhidos para a realização da avaliação: aplicação de testes 

previamente definidos, aplicação de questionário pós-testes e a 

observação. 

d. Estudos de caso: Três estudos de caso foram definidos: Entrada de 

Texto, Navegação Web e Controle do Common Core. Cada um 

desses estudos de caso ataca um problema específico de interação 

definidos no escopo da pesquisa. 

e. Ambiente da avaliação: Um ponto bastante importante em uma 

avaliação é o ambiente onde esse processo ocorre. Com isso tentou-

se criar um laboratório com toda a infra-estrutura necessária e que 

permitisse que os participantes se sentissem relaxados e 

confortáveis.     

 

No momento em que se concluiu o desenvolvimento da arquitetura proposta e da 

definição do processo de avaliação foi iniciada a avaliação. Essa avaliação contou com a 

participação de 8 voluntários e optou-se em utilizar além da abordagem quantitativa, a 

abordagem qualitativa provendo maior qualidade aos resultados.  

Ao final do processo avaliativo os dados foram organizados a fim de 

possibilitarem a análise e retirada de conclusões sobre qual dos dois dispositivos 
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permitiu uma experiência interativa mais atraente aos participantes durante a realização 

das tarefas propostas. 

Após analises dos resultados coletados pela avaliação foi confirmado que o 

smartphone foi um aparelho muito bem aceito pelos participantes, enquanto que o 

controle remoto se mostrou ser um dispositivo questionável com relação a interação 

com os aplicativos da televisão digital.  

O smartphone se mostrou bem mais eficiente e intuitivo para realizar tarefas 

relacionadas ao preenchimento de campos de texto e do controle da movimentação de 

cursor utilizado na aplicação do navegador Web. 

Alguns erros detectados durante a realização dos testes utilizando o smartphone 

ocorreram devido a problemas de usabilidade do subsistema cliente (ou EasyControlTV) 

como, por exemplo, a falta da possibilidade de trocar de canais utilizando o número do 

canal como atalho, ou mesmo a possibilidade de pressionamento contínuo de um botão 

para ajuste de características do common core como, por exemplo, o volume.  

O controle remoto se mostrou ser o dispositivo mais eficiente para realizar 

tarefas relacionadas ao controle do common core. Como o ajuste do volume, a troca de 

canais, a escolha das opções do menu, entre outras. 

Com isso, conclui-se que o smartphone apesar de ter sido muito bem aceito 

pelos participantes, não é capaz de substituir o controle remoto em todas as tarefas. Em 

algumas tarefas o smartphone possibilita uma interação mais avançada e intuitiva, mas 

em outras o controle remoto continua sendo o mais indicado. 

O smartphone deve ser utilizado como um dispositivo complementar ao controle 

remoto e não tentar substituí-lo em todas as tarefas. 

 

 

8.1. TRABALHOS FUTUROS 

  

 Após a realização desta pesquisa percebe-se que alguns pontos podem ser 

abordados em maior profundidade a fim de explorar outras perspectivas e extrair 

conclusões mais confiáveis em pontos específicos. 

 Uma abordagem possível seria a investigação sobre os efeitos nos resultados dos 

testes ao utilizar interfaces gráficas diferentes na aplicação do cliente (EasyControlTV). 

É possível que outros designs gráficos poderiam trazer mais vantagens aos usuários do 

equipamento. Isso seria possível através de uma interface que diminuísse a quantidade 
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de erros, que possibilitasse a utilização de botões com funcionalidades não disponíveis 

atualmente, que utilizasse formatos dos botões mais adequados, de ícones que 

expressassem a ideia com maior facilidade, dentre outros. 

 É possível também investigar a utilização de protocolos capazes de automatizar 

a descoberta, configuração e estabelecimento da conexão entre o smartphone e o STB. 

Um exemplo de protocolo que traria essa comodidade seria o UPnP (Universal Plug 

and Play). Com a utilização de protocolos dessa natureza se ganharia vantagens aos 

usuários ao ponto em que esses não teriam que se preocuparem em configurar 

corretamente o endereço IP e a porta utilizada pelo STB, tornando a utilização do 

smartphone para interagir com o STB mais agradável e simples. 

 Outro ponto que também poderia ser investigado seria realizar uma avaliação 

levando em consideração um universo de amostragem mais amplo e diversificado. Os 

dados coletados seriam então utilizados para confirmar ou até mesmo refutar os 

resultados obtidos a partir de somente 8 amostras. A diversificação dos perfis também 

seria interessante para fornecer resultados ainda mais confiáveis. Essa diversificação 

poderia contar com pessoas da terceira idade, crianças, pessoas com grau de 

escolaridade baixo, dentre outros.  
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ANEXO I 

 

Termo de Consentimento 

 

Você foi convidado a participar da avaliação que busca identificar qual 

dispositivo, entre o controle remoto e o smartphone, consegue promover uma melhor 

experiência interativa durante o uso do seu conversor digital. 

A avaliação consiste na realização das seguintes etapas: 

• Preenchimento dos dados pessoais; 

• Sessão de familiarização com os equipamentos e sistemas utilizados na 

avaliação; 

• Realização das tarefas detalhadas pelo roteiro de avaliação; 

• Questionário complementar. 

 

Este trabalho pretende avaliar se outros dispositivos podem contornar problemas 

existentes ao utilizar somente o controle remoto para promover a interação com os 

novos conceitos de aplicação trazidos pela televisão digital brasileira. 

O experimento foi planejado para durar aproximadamente 45 minutos, incluindo 

todas as atividades mencionadas anteriormente. Antes da adesão ao processo avaliativo 

é necessário que você tenha ciência de algumas informações. 

Todos os dados coletados durante o experimento serão utilizados exclusivamente 

para fins acadêmicos. Somente os pesquisadores do projeto terão acesso a eles. 

O consentimento para participação é uma escolha livre, e esta participação pode 

ser interrompida a qualquer momento, caso você precise ou deseje.  

Esta avaliação faz parte da defesa da tese de mestrado do aluno Antonio Cosme 

de Souza Júnior, orientado pelo Profº. Dr. Jair Cavalcanti Leite, docente do 

Departamento de Informática e Matemática Aplicada da UFRN. 

A equipe de pesquisadores compromete-se com a publicação de resultados da 

pesquisa em fóruns acadêmicos. A publicação, entretanto, baseia-se no nosso respeito 

pela privacidade e anonimato de todos os participantes. 

A equipe do projeto está sempre disponível para contato através do número (84) 

9602-8162, (84) 3215-3814 ou (84) 3215-3815, extensões 209 ou 222, e pelo e-mail 

antoniocosme.cc@gmail.com. 
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Você concorda com os termos de confidencialidade a respeito de todos os dados 

fornecidos? 

(   ) Sim      (   ) Não 

 

Você concorda em participar de todas as etapas desta avaliação?  

(   ) Sim      (   ) Não 

 

 

 

Nome do Observador: _____________________________________ 

 

Nome do Participante: _____________________________________ 

 

 

 

 

Natal, Rio Grande do Norte, _____ de _____________de 2010. 

 

 

 

 

_______________________     _______________________ 

 Assinatura do Participante      Assinatura do Observador 
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ANEXO II 

 

Informações Pessoais 

 

 

Nome: ___________________________________________ 

Idade: ___ 

Telefone: (__) _____-_____ 

Cidade: ___________ 

Estado: ___ 

Seu número de identificação: ______ 

 

1. Você tem o hábito de acessar a internet? 

Sim   Não 

 

2. Você já experimentou algum tipo de interatividade utilizando a televisão 

(Guias de programação, menus de DVD players, vídeo games, entre outros)? 

Sim   Não 

 

3. Você já teve contato com a tecnologia da televisão digital brasileira? 

Sim   Não 

 

4. Você possui ou já possuiu um smartphone igual ou similar ao utilizado na 

avaliação? 

Sim   Não 

 

5. Você já participou de alguma outra avaliação similar a esta? 

Sim   Não 

 

6. A que grupo de participantes você pertence? 

Grupo A  Grupo B 
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Observações: 

 

• Grupo A representa aqueles usuários que se consideram especialistas em 

computação, ou seja, pessoas que conhecem – mesmo que superficialmente – os 

conceitos de usabilidade, sistemas multimídias e de Interação Humano-

Computador. 

• Grupo B representa usuários que não possuem conhecimentos prévios sobre 

conceitos da ciência da computação. Esse é o perfil de usuários reais do sistema.  
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ANEXO III 

 

Roteiro da Avaliação 

 

 Este documento deve ser utilizado durante a realização da avaliação com o 

objetivo de guiar o participante sobre os testes a serem realizados. Quaisquer dúvidas 

que surjam durante a leitura deste roteiro devem ser passadas imediatamente ao 

observador para que sejam devidamente esclarecidas. 

 Três testes foram propostos para compor essa avaliação. Cada um deles ataca um 

problema específico de usabilidade existente na interação entre o usuário e as aplicações 

da televisão digital, e deve ser realizado em duas etapas.  

 Na primeira, você utilizará somente o controle remoto durante a execução. 

Enquanto que na segunda etapa, você passará a utilizar o smartphone como único meio 

de interação com o conversor. 

 Caso você tenha dificuldades em realizar qualquer ação proposta por esse 

roteiro, não se sinta intimidado ou pressionado. Tenha sempre em mente de que o que 

está sendo testado não é o seu desempenho, mas as facilidades ou dificuldades em 

interagir com as aplicações da televisão digital a partir do uso do controle remoto e do 

smartphone.  

 A seguir cada um dos testes é detalhado. 

 

 

Teste 1: Controle do Common Core 

 

1. Objetivo da Avaliação:  

 

Avaliar se existem vantagens em utilizar o smartphone em alternativa ao 

controle remoto para controlar o common core. 
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2. Descrição: 

 

 O common core é o sistema que controla todas as funcionalidades do conversor 

digital. Com ele é possível mudar de canal, mudar o volume do áudio, ajustar o brilho, 

interagir com os aplicativos, acessar os menus, entre outras funcionalidades.   

 

3. Tempo Estimado:  

 

O tempo estimado é de 10 minutos. 

 

4. Tarefas: 

 

4.1. Modificar os níveis de brilho e de saturação da tela: 

• Abra o menu principal; 

• Acesse a opção Ajustes; 

• Acesse a opção Vídeo SD; 

• Acesse a opção Imagem; 

• Acesse a opção Brilho e ajuste para o valor 85; 

• Acesse a opção Saturação e ajuste para o valor 40; 

• Feche o menu principal. 

 

4.2. Modificar o formato do vídeo para NTSC: 

• Abra o menu principal; 

• Acesse a opção Ajustes; 

• Acesse a opção Vídeo SD; 

• Acesse a opção Resolução; 

• Escolha a opção NTSC; 

• Feche o menu principal. 

 

4.3. Ajuste o nível do volume para o valor 70. 

 

4.4. Ajuste para o canal 16. 
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4.5. Interagir com o conversor de diferentes distâncias e ângulos: 

• Abra o menu principal; 

• Tente navegar livremente pelas opções do menu principal a partir de diferentes 

distâncias e locais em relação ao conversor digital. 

 

Teste 2: Entrada de Textos 

 

1. Objetivo da Avaliação:  

 

Avaliar quão satisfatório é preencher um campo de texto utilizando o controle 

remoto e o smartphone. 

 

2. Descrição: 

 

 O common core possui um aplicativo que permite que o usuário armazene 

informações sobre seus principais contatos, servindo como uma agenda. Essa lista 

possui campos que devem ser preenchidos com as informações do contato. 

 

3. Tempo Estimado:  

 

O tempo estimado é de 15 minutos. 

 

4. Tarefas: 

 

4.1. Adicionar contato: 

 O contato deve ser adicionado seguindo exatamente os campos apresentados 

abaixo. Ignore a falta de acentuação nos textos a serem digitados. 

• Contato 1 

Nome: Antonio Cosme 

Telefone: (84)9602-8162 

Observação: Observador da avaliacao. Mestrando em Sistemas e Computacao. 
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Teste 3: Navegação Web 

 

1. Objetivo da Avaliação:  

 

Avaliar as dificuldades em controlar o ponteiro (cursor) do navegador para 

acessar o conteúdo apresentado. 

 

2. Descrição: 

 

 Outro aplicativo presente no common core é o navegador Web. Por meio desse 

navegador, o usuário pode acessar conteúdos da internet de sua preferência através da 

sua televisão como: sua conta de e-mail, sites de notícias, entre outros. 

 

3. Tempo Estimado:  

 

O tempo estimado é de 10 minutos. 

 

4. Tarefas: 

 

4.1. Movimentar o cursor pela tela: 

• Mova o cursor ao redor do logotipo do Google; 

• Tente contornar a letra “G” do logotipo do Google; 

• Posicione o cursor no canto superior esquerdo da tela e tente movê-lo o mais 

rápido possível até o canto inferior direito da tela. 

 

4.2. Acesso aos links: 

• Acesse o link “Images”; 

• Acesse o link “Shopping”; 

• Acesse o segundo produto da segunda linha; 

• Visualize o conteúdo que está no final da página; 

• Volte a visualizar o início da página; 

• Feche o navegador. 
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ANEXO IV 

 

Questionário Complementar 

 

 Este questionário pós-teste tem o objetivo de averiguar o seu nível de satisfação 

ao utilizar tanto o controle remoto quanto o smartphone na realização dos testes 

propostos pelo roteiro de avaliação. O questionário é composto por três etapas. Cada 

uma das etapas é detalhada a seguir.  

Cada uma das duas primeiras etapas é composta por um conjunto de 14 

afirmativas que devem ser respondidas dentre três alternativas: CONCORDO, quando 

você achar que a afirmativa retrata seu pensamento com relação à experiência tida 

durante os testes; NÃO CONCORDO, quando a afirmativa não ilustrar a verdade sobre 

o que você sentiu durante o teste; ou INDECISO, quando você não tiver certeza da sua 

opinião sobre o que a afirmativa apresenta. 

A terceira etapa desse questionário é composta por apenas três questões 

discursivas onde você deve expressar sua opinião sobre o uso dos dois dispositivos na 

realização dos testes, descrevendo os pontos positivos e negativos e estando totalmente 

livre para fazer sugestões ou críticas. Essas questões subjetivas possuem o intuito de 

enriquecer a qualidade dos dados coletados.  

 

 

Preencha abaixo o seu número de identificação e a data da realização da avaliação: 

Número de Identificação: ______ 

Data da Avaliação: ___ /___ /_____ 

 

 

I. QUESTIONÁRIO SOBRE A EXPERIÊNCIA AO UTILIZAR O CONTROLE 

REMOTO 

 

1. Aprendi rapidamente como utilizar o controle remoto para realizar a interação 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 
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2. O controle remoto é um equipamento fácil de ser utilizado 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

3. A velocidade de resposta da interação é rápida 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

4. O controle remoto dá total controle na interação com o Common Core 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

5. É fácil mudar de canal usando o controle remoto 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

6. É fácil alterar o volume usando o controle remoto 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

7. É fácil preencher os campos de texto utilizando o controle remoto 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

8. É fácil corrigir erros cometidos ao preencher os campos de texto 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

9. É fácil controlar o cursor do navegador utilizando o controle remoto 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

10. O controle remoto permite movimentar rapidamente o cursor pela tela do 

navegador 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

11. O controle remoto permite que a movimentação do cursor seja suave e precisa 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

12. É fácil rolar horizontalmente ou verticalmente o conteúdo da página 

apresentada pelo navegador utilizando o controle remoto 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 
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13. Fiquei motivado ao interagir com o controle remoto 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

14. Eu utilizaria o controle remoto no meu dia-a-dia para interagir com as 

aplicações da televisão digital 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

 

II. QUESTIONÁRIO SOBRE A EXPERIÊNCIA AO UTILIZAR O 

SMARTPHONE 

 

1. Aprendi rapidamente como utilizar o smartphone para realizar a interação 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

2. O smartphone é um equipamento fácil de ser utilizado 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

3. A velocidade de resposta da interação é rápida 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

4. O smartphone dá total controle na interação com o Common Core 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

5. É fácil mudar o canal usando o smartphone 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

6. É fácil alterar o volume usando o smartphone 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

7. É fácil preencher os campos de texto utilizando o smartphone 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

8. É fácil corrigir erros que cometidos ao preencher os campos de texto 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 
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9. É fácil controlar o cursor do navegador utilizando o smartphone 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

10. O smartphone permite movimentar rapidamente o cursor pela tela do 

navegador 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

11. O smartphone permite que a movimentação do cursor seja suave e precisa 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

12. É fácil rolar horizontalmente ou verticalmente o conteúdo da página 

apresentada pelo navegador utilizando o controle remoto 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

13. Fiquei motivado ao interagir com o smartphone 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

14. Eu utilizaria o smartphone no meu dia-a-dia para interagir com as aplicações 

da televisão digital 

Concordo   Não Concordo          Indeciso 

 

 

III. QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

1 – Qual dos dois dispositivos você se sentiu, em média, mais à vontade durante a 

realização dos testes? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2 – Qual sua opinião sobre o uso do controle remoto para interagir com os aplicativos 

da televisão digital? Expresse as vantagens e desvantagens em utilizar esse 

equipamento. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 – Qual sua opinião sobre o uso do smartphone para interagir com os aplicativos da 

televisão digital? Expresse as vantagens e desvantagens em utilizar esse equipamento. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO V 

 

Observações da Avaliação 

 

Número de Identificação do Participante: ______ 

Data da Avaliação: ___ /___ /_____ 

Tempo Total da Avaliação: ______ minutos. 

 

Teste 1: Controle do Common Core 

 

Controle Remoto: 

Comentários sobre a avaliação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Tempo Decorrido: ______ minutos. 

Quantidade de Erros de Usabilidade: ______ vez(es). 

Quantidade de Pedidos de Ajuda: ______ vez(es). 

 

Smartphone: 

Comentários sobre a avaliação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Tempo Decorrido: ______ minutos. 

Quantidade de Erros de Usabilidade: ______ vez(es). 

Quantidade de Pedidos de Ajuda: ______ vez(es). 
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Teste 2: Entrada de Texto 

 

Controle Remoto: 

Comentários sobre a avaliação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Tempo Decorrido: ______ minutos. 

Quantidade de Erros de Usabilidade: ______ vez(es). 

Quantidade de Pedidos de Ajuda: ______ vez(es). 

 

Smartphone: 

Comentários sobre a avaliação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Tempo Decorrido: ______ minutos. 

Quantidade de Erros de Usabilidade: ______ vez(es). 

Quantidade de Pedidos de Ajuda: ______ vez(es). 

 

Teste 3: Navegação Web 

 

Controle Remoto: 

Comentários sobre a avaliação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Tempo Decorrido: ______ minutos. 

Quantidade de Erros de Usabilidade: ______ vez(es). 

Quantidade de Pedidos de Ajuda: ______ vez(es). 

 

Smartphone: 

Comentários sobre a avaliação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Tempo Decorrido: ______ minutos. 

Quantidade de Erros de Usabilidade: ______ vez(es). 

Quantidade de Pedidos de Ajuda: ______ vez(es). 

 

 


