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Resumo
Hoje em dia é cada vez mais comum utilizar-se conteúdo digital em reuniões presenciais apesar de
normalmente se verificar a existência de pouco suporte informático associado a essas reuniões, havendo
sempre a necessidade de conectar portáteis a projectores e de utilizar as aplicações por turnos.
Neste projecto pretende-se explorar a utilidade da tecnologia multi-toque em sessões de
Brainstorming, incorporando-a num ecrã de largas dimensões: o TouchBoard. Esta ferramenta foi
desenvolvida ao longo de três fases distintas, resultando cada uma num protótipo funcional que foi sujeito
a testes com utilizadores. O sistema final obtido incorpora uma aplicação de anotações, sendo possível
escrever, desenhar e ligar conceitos, e uma aplicação de sincronização com dispositivos Bluetooth, que
permite importar imagens que os utilizadores trazem com eles.
Através de testes com pares de utilizadores, o TouchBoard foi comparado em termos de eficiência no
suporte a Brainstormings com um quadro branco típico e uma aplicação de anotações para o PC, o
CmapTools. Apesar de os resultados obtidos não corresponderem totalmente às expectativas iniciais, visto
que provam que o Quadro Branco é ligeiramente mais eficiente que o TouchBoard, conclui-se, contudo,
que existem enumeras vantagens em usar o TouchBoard para suportar sessões de Brainstorming face às
outras ferramentas, necessitando no entanto de algumas melhorias, nomeadamente a nível da
flexibilidade na estruturação de conceitos.
Esta dissertação engloba tanto uma revisão do estado da arte do suporte informático ao trabalho
colaborativo presencial, como também reúne a definição, o desenvolvimento e a avaliação de uma
ferramenta enquadrada nessa área.

Palavras-chave: Colaboração, Trabalho de grupo presencial, Multi-toque, Computação ubíqua,
Brainstorm.
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Abstract
Nowadays it is getting more and more common to use digital content in face to face meetings despite the
fact that they normally lack in terms of information systems support, since its participants always fall for
the need of connecting laptops to screen projectors and into taking turns while using software
applications.
This project proposes the exploration of multi-touch technology for Brainstorming support, integrating
it into a large screen: the TouchBoard. This tool was developed according to three iterations, each one
producing a functional prototype that was subjected to user usability tests. The final system consists of a
noting application, making it possible to write, draw and link concepts, and a Bluetooth device sync
application, that allows the integration of images that the users bring with them.
Through paired user tests, we compared the TouchBoard in terms of Brainstorm support efficiency
with a typical whiteboard and a noting application for the PC, the CmapTools. Although the obtained
results don’t match the initial expectations, since they prove that the Whiteboard is slightly more efficient
that the TouchBoard, it is still possible to conclude that there are major advantages in supporting
Brainstorming sessions with the TouchBoard when compared with the rest, even though it requires some
future tweaking in terms of concept structuring flexibility.
This dissertation contains not only a state of the art research of the face to face meeting IT support, but
also the definition, development and evaluation of a tool that belongs to the same field.

Keywords: Collaboration, Face to face group work, Multi-touch, Ubiquitous Computing, Brainstorm.
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1. Introdução
O trabalho de grupo distribuído foi sempre o grande foco dos sistemas de informação que facilitam a
interacção entre pessoas, ou Groupware (Ellis et al. 1991). No entanto, estes sistemas distribuídos nunca
conseguiram ultrapassar totalmente algumas barreiras cruciais, tal como a percepção do contexto que um
indivíduo deve ter do ambiente de trabalho colaborativo (Gutwin & Greenberg 2001). Portanto, apesar
dos avanços na área, as pessoas manifestam uma propensão para se reunirem presencialmente.
Contudo, nas reuniões presenciais surge um problema: caso queiram trabalhar com conteúdo digital,
as pessoas continuam a necessitar de conectar portáteis a projectores e a utilizar as aplicações por turnos.
Através da tecnologia multi-toque é possível reconhecer múltiplas interacções em simultâneo numa dada
superfície, podendo, desta forma, vir a revolucionar a forma como as pessoas trabalham em grupo no
mesmo espaço físico.
O principal objectivo desta dissertação é avaliar até que ponto as sessões de Brainstorming podem ser
mais eficientes usando interfaces multi-toque do que utilizando os meios comuns empregues hoje em dia,
como o computador pessoal ou o quadro branco. Este trabalho de investigação engloba, tanto uma revisão
literária do Estado da Arte directamente relacionado com o suporte informático do trabalho colaborativo
presencial, assim como de algumas tecnologias associadas, como reúne também a definição,
desenvolvimento e avaliação de uma ferramenta destinada ao suporte de sessões de Brainstorming, o
TouchBoard.
Espera-se que este documento venha a dar uma importante contribuição:


Para conhecimento geral em torno do suporte informático ao trabalho de grupo presencial;



Para ferramentas semelhantes ao TouchBoard, apresentando diversas orientações à
atenuação das limitações existentes no Hardware actual;



Para futuras investigações na área, apontando pistas para os problemas críticos a resolver.

O TouchBoard foi desenvolvido de forma a suportar uma panóplia de actividades comuns à maior parte
das reuniões, desde tarefas simples, como trocas de informação digital, até tarefas complexas que
necessitam de um elevado nível de colaboração, tais como a resolução de problemas. Para tal, a
arquitectura desta ferramenta baseia-se no conceito de Single Display Groupware que consiste num
sistema multi-utilizador baseado num ecrã fisicamente partilhado e que suporta múltiplas interacções de
entrada em simultâneo (Steward et al. 1999). Através de um sistema como este, a informação é facilmente
partilhada e manipulada por todos os utilizadores.
Nesta dissertação, o sistema desenvolvido é multi-modal, sendo capaz de reconhecer gestos que são
realizados pelos utilizadores sobre um ecrã multi-toque, e de detectar a distância a que um utilizador se
encontra do mesmo, usando como referência a posição dos seus dispositivos pessoais sem fios. A
modalidade multi-toque foi integrada neste projecto visto que é um meio de suportar múltiplas
interacções em simultâneo, crucial durante algumas actividades de grupo. Por outro lado, apesar de a
segunda modalidade não ter um papel muito dominante, a detecção de distâncias acaba por auxiliar o
sistema na antecipação das necessidades do utilizador (Satyanaraynan 2001). Por exemplo, quando o
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utilizador se aproxima do TouchBoard, é-lhe exposto o seu conteúdo pessoal, para que este possa iniciar o
seu trabalho de uma forma mais eficiente.
No presente projecto, o TouchBoard foi implementado e avaliado segundo três grandes fases, sendo
que cada uma delas deu origem a um protótipo funcional e aos respectivos testes com utilizadores. A
avaliação final foi planeada de forma a avaliar até que ponto as sessões de Brainstorming presenciais
podem ser mais eficientes usando o TouchBoard do que utilizando o CmapsTools (CmapTools 2010), uma
aplicação de mapas conceptuais presente num computador pessoal, ou um quadro branco típico. De forma
a atingir uma avaliação com um maior nível de qualidade, esta abordou diversos aspectos durante
diferentes sessões com utilizadores, desde testes de usabilidade monoutilizador focados apenas no
TouchBoard, até comparações entre as diversas ferramentas sobre o ambiente colaborativo em que
imergem os utilizadores.
Este documento inclui, para além da presente Introdução, mais seis secções (Figura 1.1.):
A Secção 2 apresenta a contextualização do problema, referindo os principais conceitos das áreas
envolvidas, analisando posteriormente alguns sistemas destinados ao trabalho colaborativo, ou seja, o
corpo teórico de evidências que constitui o Estado da Arte.
Na Secção 3 encontram-se definidas a arquitectura do sistema e as tarefas a suportar, com base num
conjunto de requisitos funcionais.
Na Secção 4, são descritas as diversas fases de implementação do TouchBoard e respectivos protótipos,
juntamente com métodos de avaliação e resultados dos testes realizados a cada um dos protótipos
funcionais.
Na Secção 5, é definido o método de avaliação final, que irá comparar o TouchBoard, o CmapTools e um
quadro branco ao nível do suporte a sessões de Brainstorming.
Na Secção 6, é realizada uma análise e discussão dos resultados da avaliação final.
Finalmente, na Secção 7, tecem-se as conclusões ao trabalho realizado e apontam-se pistas para a
futura investigação na área.
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Figura 1.1. Estrutura desta Dissertação.
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2. Contextualização
No início deste capítulo, irão ser descritos os conceitos cruciais para o entendimento deste trabalho.
Posteriormente, são analisadas um conjunto de tecnologias que contribuíram para o avanço do Estado da
Arte das ferramentas multi-toque e/ou colaborativas num ambiente presencial.

2.1. Trabalho Colaborativo
O Trabalho Colaborativo surge quando um grupo de pessoas é envolvido no mesmo processo de forma a
cumprir um conjunto de objectivos comuns (Ryan 2007). Este é também o tipo de trabalho de grupo onde
deve existir um maior alinhamento entre as tarefas dos seus participantes, resultando em algo com um
valor superior à adição do trabalho de cada um. Por exemplo, a solução colaborativa de problemas requer
mais do que uma simples soma de esforços (Hilliges et al. 2007). O Conhecimento e a informação precisam
de ser partilhados, as qualidades dos participantes devem ser coordenadas e a informação associada ao
problema deve ser interpretada de forma a criar novas ideias e soluções.
Hoje em dia, os Sistemas de Informação têm um papel importante no suporte do trabalho colaborativo.
A investigação no campo do Computer Supported Cooperative Work, ou CSCW, veio transformar o modo
como se trabalha em grupo permitindo, por exemplo, que o trabalho a ser feito por várias pessoas possa
ser realizado remotamente.
Outra área de estudo muito importante para o CSCW é o suporte do trabalho de grupo presencial, no
qual este trabalho se enquadra. O trabalho presencial é aquele que permite uma maior percepção do que
nos rodeia, nomeadamente os gestos, expressões e acções dos outros intervenientes (Ryan 2007: 53). A
percepção que um indivíduo deve ter num ambiente de trabalho colaborativo é algo que não deve ser
ignorado pois reduz o esforço, aumenta a eficiência e diminui os erros de tarefas de grupo (Gutwin and
Greenberg 2001).
É com base na importância de aumentar a percepção em grupo no espaço distribuído, que surgem
iniciativas como o Clearboard (Ishii et al. 1992). Sendo destinado a reuniões remotas entre dois
participantes, o Clearboard tenta incorporar um quadro electrónico com um sistema de vídeo-conferência,
mostrando as acções do parceiro sobre a sua imagem em tempo real.

Figura 2.1. Clearboard. (Ishii et al. 1992)
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Para concluir esta secção, esta dissertação ir-se-á focalizar no estudo do suporte informático do
trabalho colaborativo presencial, uma das áreas menos estudadas dentro do CSCW, tendo como principal
alvo as sessões de Brainstorming. O termo Brainstorming representa normalmente a actividade de grupo
onde o objectivo é gerar o máximo de ideias ou soluções que respondam a uma dada questão ou problema
(Hilliges et al. 2007) e assenta em 3 princípios base:
1.

A quantidade de ideias geradas é muito mais valorizada que a qualidade das mesmas;

2.

Os participantes devem elaborar constantemente sobre as ideias dos outros;

3.

O ambiente tem de ser ausente de criticismo, entre os participantes e até mesmo para com eles
próprios, durante a fase de criação de ideias.

Finalmente, o Brainstorming exige também um elevado nível de comunicação e envolvimento para se
atingir um nível de interpretação de tal forma elevado, que leva a novas associações na base de
conhecimento dos diversos indivíduos, logo, novas ideias.

2.2. Multi-toque

Figura 2.2. Demonstração do reconhecimento Multi-toque.

Ao mesmo tempo que é a “espinha dorsal” da ferramenta desenvolvida nesta investigação, o Multitoque tornou-se numa das áreas dentro do Design de Interacção com maior foco de atenção, graças a
vídeos como os da Perceptive Pixel (2007).
Nesta subsecção é abordado o conceito de multi-toque. Tem como principal fonte o website de Bix
Buxton (2009), actual investigador da Microsoft, que se envolveu com sistemas multi-toque praticamente
desde que estes foram criados. Para além de um resumo da contextualização de Buxton, esta subsecção
identifica também diversas aplicações interessantes para a tecnologia multi-toque e os modos de a
implementar.

2.2.1. Conceito
O Multi-toque, ou MultiTouch, é uma tecnologia de interacção que se baseia na detecção de um ou mais
contactos sobre uma superfície. As superfícies mais avançadas distinguem os contactos de mãos humanas
dos de outros objectos.

5

TouchBoard: Trabalho colaborativo sobre superfícies Multi-toque

A grande vantagem do Multi-toque face a outras tecnologias, como o toque singular ou o rato, é
permitir que possamos utilizar os nossos membros de uma forma mais eficiente e natural, tornando o
mundo virtual mais próximo do real. Talvez seja por isso que as primeiras implementações tivessem o
nome de Soft-Machines, ao simular, de forma dinâmica, objectos físicos como um teclado num ecrã.

Figura 2.3. TouchScreen (à esquerda) vs TouchPad (à direita).

As interfaces multi-toque dividem-se em ecrãs e touchpads no que toca ao grau de indirecção. A
diferença é que os primeiros manipulam os objectos expostos no dado ecrã tocando directamente neste,
enquanto que nos outros processa-se indirectamente, tocando numa outra superfície.
Quanto à sua orientação, separam-se em superfícies verticais/paredes e em superfícies
horizontais/mesa. Tanto uma como a outra tem as suas vantagens e desvantagens, tal como uma mesa e
um quadro branco são melhores para tarefas distintas.

2.2.2. Aplicações
Tal como vai ser possível verificar mais adiante, a tecnologia multi-toque suporta várias ferramentas
destinadas ao trabalho colaborativo presencial. No entanto, esta tecnologia também tem outras aplicações
mais ou menos lúdicas mas igualmente interessantes. Nesta subsecção ir-se-ão enumerar diversos estudos
que apontam para a sua utilidade ao nível da manipulação de multimédia em geral, em actividades de
lazer e até na educação.
Relativamente a aplicações para o controle de média, temos a Sharepic (Apted et al. 2006). Esta é uma
aplicação de edição de fotos que é fácil de usar até por idosos, que possuem, regra geral, mais dificuldades
motoras, dificuldades na aprendizagem e menos experiência com a utilização dos computadores.
Ao nível da criação de música, foi produzida a reacTable (Jordà et al. 2007). Esta mesa (Figura 2.4.)
permite que múltiplos utilizadores manipulem objectos reais sobre a superfície que, quando combinados
de diversas formas, formam melodias fora do comum.
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Figura 2.4. ReacTable. (Jordà et al. 2007)

Com um objectivo semelhante, mas ao nível do vídeo, foi criada a aplicação VPlay (Taylor et al. 2009).
Esta é uma aplicação destinada a superfícies multi-toques e que permite realizar a actividade de Vídeo
Jockey de uma forma colaborativa.
Quanto ao lazer, as superfícies multi-toque podem-se dividir em paredes interactivas públicas ou
destinadas a jogos. As paredes interactivas, apesar de não serem uma novidade, estão em constante
crescimento. Um desses casos é a CityWall (Peltonen et al. 2008) que, após ter sido instalada num espaço
público em Helsínquia, permite que qualquer pessoa visualize fotografias relacionadas com a capital
Finlandesa e forme um espaço de exposição das suas favoritas, fazendo-o individualmente ou em grupo.
Outra componente essencial dentro do lazer são os jogos, e como estes se comportam com novas
tecnologias de interacção. Edward Tse et al. (2007) estudaram como é possível jogar com múltiplos
jogadores no mesmo ecrã, utilizando simultaneamente uma superfície multi-toque e software de
reconhecimento de voz (Figura 2.5.).

Figura 2.5. Jogos de estratégia com múltiplos jogadores em simultâneo. (Tse et al. 2007)

Finalmente Anne Piper e James Hollan (2009) estudaram as vantagens do uso de uma superfície multitoque comparativamente ao uso de papel e lápis em situações de aprendizagem em grupo, envolvendo a
manipulação e alteração de diagramas e imagens. A superfície foi utilizada em dois cenários: durante uma
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aula, onde o professor manipula esse tipo de informação num formato digital, e mais tarde, onde a
aprendizagem é realizada somente pelos alunos em conjunto. Este estudo comparou os grupos de alunos
que tinham apenas papel e lápis, com os que tinham acesso a uma superfície digital. Os resultados obtidos
durante as sessões de estudo foram bastante positivos, registando casos onde os alunos que usavam a
superfície multi-toque se mantinham focados e trabalhavam em grupo durante mais tempo,
comparativamente a grupos que trabalhavam com as ferramentas tradicionais.

2.2.3. Desenvolvimento
Hoje em dia, a maioria dos ecrãs multi-toque encontram-se instalados em telemóveis, como o iPhone,
sendo do tipo resistivo1 ou capacitivo2. No entanto, este tipo de ecrãs tornam-se extremamente caros
quando aplicados a projecções de imagem de grandes dimensões.
Graças a Jeff Han (2005) passou a ser possível construir grandes superfícies multi-toque a baixo custo,
podendo ser tão simples como um acrílico e um projector para mostrar a imagem, em conjunto com uma
câmara, lasers de infravermelho e um software de análise de imagem para o reconhecimento das diversas
interacções dos utilizadores. Desde que Han criou esta técnica, chamada FTIR (Frustrated Total Internal
Reflection), surgiram outras mais simples e baratas de implementar como o LLP, ou Laser Light Plane
(Nuigroup 2008).

Figura 2.6. Multi-toque baseado no Laser Light Plane. (Nuigroup 2008)

Tal como é possível observar na Figura 2.6., quando o utilizador toca no feixe de luz infra-vermelha, a
qual forma um plano imediatamente sobre a superfície, é criada uma reflexão que é registada pela câmara
de vídeo.
Posteriormente essa imagem é trabalhada por um sistema de visão, ou tracker, que é uma aplicação
que identifica os diferentes pontos de contacto, ou blobs. Estes blobs, que contêm informação, como por
exemplo a sua posição, são depois transmitidos à aplicação que gere a interface do utilizador.
1
2

Ecrãs resistivos reagem à pressão realizada sobre estes, dedos ou objectos.
Ecrãs capacitivos reagem às propriedades condutoras dos dedos das pessoas quando em contacto com o ecrã.
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Para gerir esta definição de blobs, e consequente transmissão, foi criado o protocolo TUIO
(Kaltenbrunner 2005). Este protocolo consiste numa formatação especifica de mensagens Open Sound
Control, permitindo a transmissão de blobs entre um tracker e a camada aplicacional, de uma forma
simples e rápida.
Existem numerosos trackers e bibliotecas para implementar as interfaces de forma grátis (TUIO.org
2010), sendo os principais de cada conjunto os seguintes:
1) Trackers:
a) reacTIVision (Kaltenbrunner 2007) – útil no reconhecimento de diferentes objectos
colocados sobre a superfície;
b) Touchlib – dos primeiros trackers baseados na técnica FTIR;
c) CCV – a nova versão do Touchlib.
2) Clientes:
a) TUIO_CPP – Biblioteca definida em C++;
b) TUIO_JAVA – Biblioteca definida em Java;
c) TUIO_AS3 – Biblioteca definida em AS3 do Flash.

2.3. Computação Ubíqua
‘‘The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday
life until they are indistinguishable from it.’’
Mark Weiser em “The Computer for the 21st Century” (1991: 3)
Esta famosa frase de Weiser definiu a sua visão dos computadores do futuro, denominada de
computação ubíqua. Consiste na transição dos típicos computadores de secretária para espaços
inteligentes, onde os computadores estão em todo o lado e são capazes de comunicar entre si.
Para começar a criar este novo tipo de sistemas, Weiser (1993) definiu três tipos de dispositivos
digitais que melhorariam algumas das ferramentas que existem no espaço de trabalho comum:


Tab – evolução do bloco de notas;



Pad – recriar uma folha digital



Board – substituir o quadro branco

Mais tarde e seguindo o princípio do espaço inteligente da computação ubíqua, Norbert Streitz et al.
(1999) criaram a i-Land. Este teve um papel importante em retratar dois tipos de cenário comuns em
qualquer ambiente de trabalho e que tipos de dispositivos podiam melhorar o trabalho colaborativo.
O primeiro cenário é o de uma reunião planeada, onde um grupo de pessoas se podia dividir em
equipas e mais tarde reunir o trabalho realizado. Para realizar este tipo de trabalho, Streitz propõe a
InteracTable - uma mesa móvel e interactiva ao toque.
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O segundo cenário consiste numa reunião informal ocasional, onde se pretende realizar curtas
discussões e partilhar informação com base em informação afixada nas paredes. Para tal foi criada a
DynaWall que, à semelhança deste projecto de mestrado, é uma superfície vertical interactiva ao toque.

Figura 2.7. Duas pessoas a interagir na Dynawall. (Streitz et al. 1999)

Também associado a este projecto está o conceito de computação pervasiva, que Satyanaraynan
(2001) descreve como uma evolução da computação móvel. Apontando o termo computação pervasiva
como um sinónimo de computação ubíqua, Satyanaraynan define os ambientes pervasivos como espaços
ricos em computação e comunicação, auxiliando o utilizador de uma forma invisível. No cenário do
projecto desta dissertação, os elementos computacionais que comunicam entre si são os dispositivos
móveis de cada utilizador e o TouchBoard que, segundo a computação pervasiva, devem funcionar como
um sistema inteligente, invisível e de âmbito local.

2.4. Tecnologias para trabalho colaborativo presencial
Tendo os principais conceitos anteriormente explicados em mente, serão agora apresentadas diversas
ferramentas destinadas ao trabalho colaborativo presencial. Algumas destas ferramentas foram mais
determinantes para a definição deste projecto que outras mas, no seu todo, representam o progresso mais
recente na evolução do trabalho colaborativo presencial.

2.4.1. Realidade Aumentada
Uma das tecnologias em maior foco no estudo do trabalho colaborativo é a Realidade Aumentada, cujo
objectivo é criar a impressão que os objectos virtuais fazem parte do ambiente real. Normalmente envolve
o reconhecimento de marcadores visuais, sendo criada uma imagem virtual sobre a imagem real,
visualizada em binóculos de alta resolução.
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Figura 2.8. Exemplo de Realidade Aumentada sobre um marcador 2D.1
Neste caso trata-se de um cartão sobre um jogador de basebol

A MagicMeeting (Regenbrecht et al. 2002) é uma ferramenta que envolve o cenário de reuniões
colaborativas onde se utilizam binóculos de alta definição transparentes, com o intuito de permitir que
cada utilizador tenha a sua vista individualizada sobre um dado objecto partilhado. Este tipo de tecnologia
revela-se bastante importante na visualização e manipulação de objectos em três dimensões. Por exemplo
ao usar realidade aumentada sobre objectos reais os utilizadores podem manipular mais intuitivamente as
vistas sobre um dado objecto virtual (Billinghurst and Kato 2002).
Apesar de a Realidade Aumentada ter um bom comportamento na divisão do conteúdo privado do
utilizador e aquele que é partilhado, quando se trata de suportar actividades colaborativas onde é
necessário construir sobre o conteúdo pessoal de outros, como utilizar conceitos criados por colegas
durante uma sessão de Brainstorming (Hilliges et al. 2007), é preferível utilizar uma vista partilhada, ou
What You See Is What I See estrito.

2.4.2. Superfície com PDA’s
Normalmente o processo criativo começa com uma fase chamada de exteriorização, que consiste em
analisar ideias já existentes e criar novas baseadas nas primeiras (Hailpern et al. 2007). Quando se trata
de um trabalho de grupo, os participantes sofrem por vezes de alguma inibição social, chegando por vezes
a criar situações onde o resultado do processo de grupo é inferior à soma dos trabalhos individuais.
Assim, diversos estudos empíricos sobre o trabalho de grupo criativo apontam para a necessidade de
dividir fisicamente o espaço de trabalho pessoal do de grupo. Projectos como o Caretta (Sujimoto et al.
2004), o Pebbles (Myers 2000), o Colab (Stefik et al. 1987), o Dolphin (Streitz et al. 1994), o Impromptu
(Biehl et al. 2008) e o TeamStorm (Hailpern et al. 2007) utilizam uma mesa ou um quadro digital, que
representam o espaço de grupo, e PDA’s ou PC’s individuais para cada interveniente, que representam o
seu espaço pessoal. Sempre que se torna necessário, os intervenientes conseguem manipular toda
1

http://www.psfk.com/2009/03/baseball-cards-add-augmented-reality.html, visto a 15/03/2011
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informação através do seu dispositivo pessoal, ao mesmo tempo que conseguem ver o contexto de grupo
na superfície digital.

Figura 2.9. Projecto TeamStorm. (Hailpern et al. 2007)
Combinação de PDA's com um quadro digital partilhado.

No entanto, desta forma os utilizadores nem sempre se apercebem das acções que os outros
utilizadores realizam, até mesmo no conteúdo partilhado, resultando em alguma dessincronização. E, à
semelhança do problema da realidade aumentada, nem sempre os utilizadores partilham todas as ideias
ou informação, as quais podem parecer pouco relevantes para quem as produziu, apesar de poderem ser
bastante relevantes para outros utilizadores na criação de novas ideias (Hilliges et al. 2007).

2.4.3. Superfícies partilhadas privadas
Para trabalhar em grupo, normalmente os participantes afastam-se dos computadores, visto que a sua
atenção normalmente passa do grupo para estes (Hilliges et al. 2007). Assim o grupo de trabalho utiliza
processos simples, reunindo-se em volta de uma mesa ou de um quadro, e trabalhando sobre diversos
documentos em papel. As superfícies colaborativas reúnem as vantagens de usar este tipo simples de
espaços partilhados, ao mesmo tempo que permitem usufruir das características associadas aos
conteúdos digitais, tais como o armazenamento de dados persistente, o acesso directo e a edição com
possibilidade de reverter a estados anteriores.
No espectro das tecnologias de suporte ao trabalho de grupo estes são dos sistemas mais próximos do
âmbito central desta investigação, concentrando-se num Single Display Groupware, sendo concretizados
normalmente numa mesa ou num quadro digital (Steward et al. 1999).
Para testar como seria trabalhar em grupo sobre uma mesa multi-utilizador e multi-modal, Edward
Tse et al. (2008) definiram uma mesa que denominaram de Designers Environment. Esta mesa destinada
ao suporte do trabalho de designers industriais, consegue reconhecer os gestos realizados pelos
utilizadores sobre a superfície, ao mesmo tempo que interpreta a fala dos mesmos.
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A principal tarefa da superfície é a anotação multi-utilizador, que por sua vez pode ser usada para
muitos fins tais como, por exemplo, para a exteriorização de novas ideias durante uma sessão de
Brainstorming. Para além disso o Designers Environment apresenta diversas maneiras de seleccionar e
agrupar as notas como é possível observar abaixo na Figura 2.10.

Figura 2.10. Diferentes maneiras de seleccionar notas no Designers Enviroment. (Tse et al. 2008)
Tanto se pode seleccionar bimanualmente (Hand Bracketing), como através da combinação de voz e gestos
(Multimodal selection).

Vendo as notas como um objecto simples de construir e organizar, Otmar Hilliges et al. (2007) definem
um quadro e uma mesa multi-toque que, quando sincronizadas entre si e integradas com um sistema de
post-its digitais, formam uma ferramenta destinada ao Brainstorming. Este sistema destaca-se pela
facilidade em compreender a ideia geral, muito graças ao agrupamento de ideias e respectiva união com
outros grupos. (Figura 2.11.)

Figura 2.11. Agrupamentos e respectivas uniões. (Hilliges et al. 2007)

Como as superfícies partilhadas privadas representam uma área muito diversificada e abrangente,
existem alguns sistemas que apresentam características interessantes mas que no entanto fogem um
pouco ao âmbito e/ou às possibilidades deste projecto. As mais importantes podem ser vistas mais abaixo
na subsecção 2.4.6. Outras tecnologias para trabalho colaborativo presencial.
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2.4.4. Superfícies públicas interactivas
As superfícies interactivas situadas em espaços públicos são, regra geral, menos estudadas que as que se
encontram em ambientes mais controlados, como as que vimos anteriormente. Este tipo de superfícies,
para além de realizarem algumas das tarefas comuns em grandes superfícies multi-toque, devem-se
preocupar com problemas mais específicos, tais como a utilização assíncrona e a privacidade.
Dentro do contexto do trabalho colaborativo, este modelo de superfícies destinam-se, de uma forma
geral, a reuniões informais e rápidas chamadas de reuniões oportunistas. Este género de reuniões
normalmente surge, a título de exemplo, quando necessitamos de discutir sobre a informação envolvida
numa simples troca de conteúdo digital.
Tendo em consideração o atrás referido, foi criada a Ubitable (Shen et al. 2003). Esta mesa multi-toque,
baseada no DiamondSpin (Shen et al. 2004), focaliza-se nas reuniões oportunistas onde a partilha de
informação deve ser tão fluida e natural quanto possível. Estaria localizada em espaços públicos, tais como
salas de espera. Para atingir tal propósito Chia Shen define três áreas de trabalho:


Privada – Normalmente o dispositivo móvel do utilizador, que envolve informação confidencial;



Pessoal – Sobre a superfície mas a informação aqui exposta é apenas manipulável pelo dono. A
orientação e localização dos itens sobre a superfície são as mais apropriadas para o respectivo
proprietário;



Partilhada – Situa-se no centro da mesa e é um espaço totalmente manipulável por todos os
intervenientes.

Figura 2.12. Regiões de trabalho na Ubitable. (Shen et al. 2003)

Como a superfície consegue distinguir as acções dos diferentes utilizadores, estes sentem-se seguros
em partilhar informação para manipulação local, onde só com a sua autorização explícita é possível os
outros utilizadores conseguirem levar uma cópia consigo.
Outro projecto que é uma das grandes referências dentro da área das superfícies públicas é o Dynamo
(Izadi et al. 2003). Izadi e Brignull, dois dos criadores deste projecto, defendem que a troca de informação
digital entre múltiplos utilizadores em espaços públicos deve ser o mais natural possível e onde,
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ocasionalmente, esse acto desperta discussões relevantes. Para tal criaram esta ferramenta que consiste
num ecrã vertical partilhado que recebe as interacções dos pares de ratos e de teclados sem fios
designados a cada utilizador. De forma a ser mais flexível, o Dynamo também possibilita que o sistema seja
controlado através do portátil do utilizador, e que a informação seja facilmente transferida ao
disponibilizar diversos hubs USB.
Com este projecto Izadi define novas formas de trabalhar em conjunto, nomeadamente a criação de
áreas privadas a utilizadores ou grupos, chamadas carvings, barras de ferramentas públicas ou associadas
a um respectivo utilizador, chamadas pallets, e também um mecanismo de agrupamento de itens, chamado
parcel. No caso de um utilizador ser anónimo para o sistema, este também consegue utilizar algumas
funcionalidades da superfície, tal como navegar na Internet.

Figura 2.13. Exemplo de duas regiões privadas. (Izadi et al. 2003)
Na região da direita, o utilizador verde não consegue manipular o conteudo ai inserido, visto que não pertence a esse
grupo.

O Dynamo é um projecto muito interessante, pois permite interagir à distância, estando cada utilizador
identificado pelo seu rato, e usufruir das vantagens de um teclado físico, quer seja pelo feedback e
conforto durante a escrita de textos corridos, quer seja pela privacidade durante a escrita de palavraschave.
No entanto, durante actividades que requerem elevado nível de colaboração, tal como o brainstorming,
é útil que os utilizadores estejam próximos uns dos outros, obtendo um nível de percepção superior. Por
outro lado, para que os utilizadores não invadam o espaço dos outros no Dynamo, é obrigatório que estes
criem áreas privadas, algo que normalmente não é necessário realizar numa mesa de reuniões ou num
quadro branco.
Finalmente, dentro das superfícies públicas interactivas, temos o Blueboard (Russel et al. 2004). Daniel
Russel verificou, em estudos prévios, que durante o tomar de um café surgem diversas reuniões
espontâneas, onde os participantes gostariam por vezes de mostrar algo ou tomar uma nota. Assim surge
o Blueboard, quadro digital com o objectivo de suportar tanto interacções curtas e espontâneas como
também actividades colaborativas simples. Os utilizadores começam a interagir com o sistema através de
cartões de identificação RFID, podendo depois manipular a informação presente no quadro através de
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gestos multi-toque. Inicialmente o objectivo do Blueboard era suportar apenas interacções curtas e
rápidas, tal como o verificar do calendário pessoal, evoluindo mais tarde para uma superfície de trabalho
colaborativo.
Os objectivos deste projecto, até mesmo a forma como a implementação vai evoluindo, é em tudo
muito semelhante ao BlueBoard mencionado acima. Primeiro, começando por ser uma interface que
permite o acesso rápido a informação pessoal, mais tarde, esta vai evoluir para uma superfície que suporta
tarefas de grupo mais complexas, como a resolução colaborativa de problemas.

2.4.5. Superfícies públicas proactivas
As superfícies públicas proactivas entram no mesmo campo da superfícies públicas interactivas mas, em
vez de as interacções serem explícitas, estas são maioritariamente implícitas. Regra geral, servem para
informar os utilizadores do contexto de num dado espaço, sendo muitas vezes chamadas de superfícies
ambiente:
“Public electronic displays are cropping up everywhere. While typical use is currently dominated by
entertainment, advertising, and information dissemination, there remains a compelling promise that such
displays can be used to facilitate social awareness and interaction.”
Ben Congleton et al. em “The ProD Framework for Proactive Displays” (2008: 221)
Com o objectivo de aumentar a percepção dos utilizadores num dado ambiente, David McDonald e
outros (2008) implementaram diversas aplicações sociais, que foram testadas em salas de conferências e
respectivos salões de intervalo. Expondo informação simples, como o nome dos participantes, afiliação e
interesses, este tipo de superfícies conseguem ajudar os participantes das conferências a criar, com maior
facilidade, novas oportunidades de socializar, desenvolvendo novas conexões ou restabelecendo antigas.
Para a informação exposta nos ecrãs fluir dinamicamente, basta que os participantes, com a respectiva
identificação RFID, estejam relativamente próximas destes. Com base nos utilizadores próximos, a
superfície ambiente mostra os respectivos perfis, um de cada vez, ou relaciona pessoas directamente num
mapa de interesses.
O estudo demonstrou que estas aplicações melhoram a percepção dos participantes, desde que estes se
sintam seguros da informação aí exposta. Assim, durante o processo de registo, é possível os utilizadores
escolherem a informação que desejam partilhar publicamente.

2.4.6. Outras tecnologias para trabalho colaborativo presencial
A seguir vão ser mencionadas algumas ferramentas que possuem características desejáveis para as
superfícies colaborativas presenciais no futuro, mas que, no entanto, vão um pouco além do âmbito e/ou
possibilidades deste projecto.
Dentro desta subsecção, a tecnologia mais marcante é, sem sombra de dúvida, a mesa DiamondTouch
(Dietz and Leigh 2001). A DiamondTouch é uma superfície multi-toque que identifica diferentes
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utilizadores graças a um conjunto de antenas transmissoras distribuídas ao longo desta, cada uma com um
sinal único dentro do grupo. Assim o sinal navega através dos dedos dos utilizadores, sendo recebido pela
cadeira designada a cada um e posteriormente processada pelo computador central. Como é possível
verificar, esta é das maneiras mais familiares e naturais de reconhecer e diferenciar as acções de
diferentes utilizadores, sem que o utilizador necessite de usar objectos complementares.
Para ajudar a desenvolver aplicações sobre a DiamondTouch surge, mais tarde, o toolkit chamado
DiamondSpin (Shen et al. 2004). Este software suporta o desenvolvimento de aplicações multi-utilizador,
destacando-se a criação simples de áreas privadas e públicas. Esta foi uma característica crucial para o
desenvolvimento da UbiTable (Shen et al. 2003), mencionada mais acima na subsecção 2.4.4. Superfícies
públicas interactivas.
Outros projectos, baseados em superfícies interactivas, estudaram o aspecto da tangibilidade, onde um
dado objecto virtual tem uma componente física e real. Por exemplo, o Designer Outpost (Klemmer et al.
2001) incorpora o reconhecimento de post-its reais sobre uma parede interactiva permitindo o desenho
colaborativo de Websites. Através de um software de visão, é possível reconhecer os diferentes post-its,
dispostos sobre o quadro, e respectivo conteúdo, guardando a informação para uso posterior. Outros
projectos, como o Senseboard (Jacob et al. 2002), também permitem esse tipo de integração do mundo real
e virtual combinando uma parede interactiva e placas magnéticas com um sistema de localização por
RFID, tornando-se útil, por exemplo, para a organização da informação em tabelas.
Finalmente, a necessidade de tornar o trabalho de grupo ainda mais flexível levou ao projecto
ConnecTables (Tandler et al. 2001). Esta ferramenta engloba um par de mesas multi-toque que são
independentes mas com a possibilidade de se conectarem. Desta forma podem-se separar para suportar a
realização de tarefas distintas destinadas a cada uma das equipas. Mais tarde, voltam-se a unir para
integração dos trabalhos ou simplesmente para trocar informação, representando uma única superfície
enquanto unidas.

2.5. Discussão da contextualização
Nesta secção de contextualização, foram esclarecidos os principais conceitos associados a esta dissertação,
tais como a colaboração e as diferentes aplicações que os ecrãs multi-toque podem ter.
Por outro lado, também foram analisadas diferentes ferramentas, e o que estas podem contribuir para
o desenvolvimento futuro de superfícies colaborativas presenciais destinadas à resolução de problemas.
Na Tabela 2.1., é feita uma comparação entre várias dessas tecnologias. Os parâmetros analisados e as
características de sistema que englobam são:




Privacidade (do utilizador)
o

Permite ter controlo sobre a informação que partilha

o

Permite ter controlo sobre a informação pessoal visível

Contexto (percepção do ambiente de trabalho)
o

Permite a comunicação natural entre utilizadores

o

Permite ver as acções dos outros utilizadores
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o




Permite ver a informação de outros utilizadores relativa à tarefa de grupo

Acessibilidade
o

Eficiente no acesso à informação

o

Eficiente a iniciar as tarefas

o

Não necessita de dispositivos extra

Simplicidade (inerente às interacções com o sistema)
o

As interacções são consistentes com alguma norma

o

As interacções são directas e naturais

Cada tecnologia obtém uma “*” para cada característica v|lida dentro de um dado par}metro. Por
exemplo, a Realidade Aumentada permite que o utilizador controle tanto a informação que partilha como
a informação pessoal visível, logo tem uma pontuação de duas “*”’s na Privacidade.
Tabela 2.1. Comparação entre tecnologias de suporte ao trabalho colaborativo.
Tecnologia

Privacidade

Contexto

Acessibilidade

Simplicidade

Realidade Aumentada

**

**

**

**

Superfície + PDA’s

**

**

**

*

Superfície partilhada privada

*

***

***

**

UbiTable

**

***

**

**

Dynamo

*

**

**

*

BlueBoard

*

***

**

**

A percepção do contexto é extremamente determinante para a eficiência de um Brainstorming, visto
que os utilizadores necessitam de estar a par das ideias dos seus colegas, de forma a criar novas
associações (Hilliges et al. 2007). Com base nessa premissa, as superfícies partilhadas privadas, a Ubitable
e o Blueboard são as ferramentas mais apropriadas para o suporte desse tipo de actividades colaborativas.
Assim, para que as superfícies colaborativas presenciais tornem as sessões de Brainstorming
verdadeiramente produtivas, acredito que é necessário conciliar os estudos realizados tanto na parte das
superfícies privadas, como nas superfícies públicas. Enquanto o grupo privado se focou na construção de
espaços colaborativos, o grupo público definiu técnicas para acelerar as tarefas dos utilizadores.
Em seguida é apresentada uma lista numerada, por ordem decrescente de importância, dos principais
requisitos que uma ferramenta de suporte a Brainstormings deve ter, envolvendo tanto os estudos da
actividade em si, como os estudos das diversas ferramentas colaborativas:
1.

Suportar trabalho de grupo:
1.1. Suportar comunicação entre utilizadores; (Scott et al. 2003)
1.2. Suportar trabalho em paralelo; (Tse et al. 2008) (Scott et al. 2003)
1.3. Suportar diferentes papéis sociais;

2.

Garantir visibilidade e transparência das interacções; (Scott et al. 2004)
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3.

Suportar interacções que são o mais simples e comum possível; (Izadi et al. 2003)

4.

Dar feedback das acções do utilizador; (Widgor et al. 2009)

5.

Suportar a gestão de ideias de uma sessão de Brainstorming. (Tse et al. 2008) (Hilliges et al. 2007)

6.

Suportar transições fluidas:
6.1. Entre modos ou actividades diferentes; (Scott et al. 2003)
6.2. Entre o trabalho pessoal e o de grupo; (Scott et al. 2003)

7.

Ser flexível a nível da experiência dos utilizadores;

8.

Ser flexível a nível da duração das tarefas:
8.1. Suportar reuniões oportunistas; (Izadi et al. 2003)
8.2. Suportar reuniões de longo curso;

9.

Suportar trocas de informação entre dispositivos pessoais e o sistema; (Izadi et al. 2003)

10. Diferenciar os utilizadores e respectivos objectos na actual sessão; (Russel et al. 2004)
11. Antecipar necessidades do utilizador sempre que possível; (Vogel and Balakrishnan 2004)
12. Garantir um mínimo de Privacidade; (Russel et al. 2004) (Vogel and Balakrishnan 2004)
13. Suportar o agrupamento de itens na superfície; (Scott et al. 2004)
Na próxima secção, será definida uma arquitectura baseada nestes requisitos, a qual realiza uma
superfície colaborativa presencial, destinada principalmente ao suporte de sessões de Brainstorming.
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3. Arquitectura
Nesta secção do documento é apresentada a arquitectura do TouchBoard. O objectivo desta arquitectura é
criar uma ferramenta que dê suporte a sessões de Brainstorming, sendo que é uma actividade comum em
reuniões presencial.
Em primeiro lugar, é descrito um cenário genérico que engloba o conjunto de interacções típicas. Em
seguida, com base no cenário e nos requisitos definidos na secção 2.5. Discussão da contextualização,
são estabelecidas as opções de implementação e os diferentes módulos do projecto. Na última subsecção, é
definido o conjunto de tarefas base que o TouchBoard deve suportar.

3.1. Cenário
Em seguida será descrito um cenário de interacção genérico, essencial para entender a perspectiva geral
do TouchBoard:
O João, ao chegar à faculdade, dirige-se ao laboratório para começar a trabalhar num projecto de uma
cadeira. De forma a começar a entender o enunciado e a definir a implementação do respectivo projecto, o
João aproxima-se do TouchBoard. Primeiro, navega o conteúdo do seu telemóvel e abre o documento que
representa o enunciado. Utilizando um novo mapa conceptual, o João começa a resumir as ideias-chave e
requisitos do projecto, definindo novos conceitos e interligando-os. Entretanto chega o Miguel, colega do João
no mesmo projecto, que rapidamente se junta à tarefa em questão, definindo o contexto em simultâneo.
Quando terminam o mapa conceptual, ambos guardam uma versão no seu conteúdo privado da superfície e
telemóveis respectivos. Ao afastarem-se ambos, a superfície volta ao estado inicial.

3.2. Concretização dos requisitos
Com os requisitos definidos na secção 2.5. Discussão da contextualização presentes, apresentam-se
agora as principais decisões que foram tomadas quanto à Arquitectura deste projecto. A rastreabilidade
de cada opção é devidamente apontada (ex: requisito nº 4. ou r4.).
Começando pela informação, esta deve ser exposta e manipulada num ecrã partilhado, garantindo os
requisitos relacionados com comunicação entre utilizadores (r1.1.) e a visibilidade e transparência das
interacções dos utilizadores (r2.). Por outro lado o ecrã deve suportar a modalidade de entrada multitoque, através da adopção da técnica LLP (subsecção 2.2.3. Desenvolvimento). Desta forma obtém-se um
espaço de trabalho que suporta múltiplas entradas em simultâneo (r1.2.), ao mesmo tempo que é uma
modalidade de interacção simples e familiar (r3.). A orientação mais desejável é a vertical, pois permite os
utilizadores consigam perceber imediatamente o que os seus colegas produziram, algo essencial para uma
sessão de Brainstorming. O mesmo não acontece numa superfície horizontal, onde é natural que os
utilizadores se encontrem em torno de toda a mesa, dificultando a legibilidade do conteúdo pertencente
aos colegas directamente em frente. Finalmente, apesar de se tratar de uma boa oportunidade para
estudar mecanismos associados à implicação de “social roles” específicos, decidiu-se delegar essa
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responsabilidade exclusivamente aos utilizadores, da mesma forma que acontece em torno de uma mesa
ou quadro branco (r1.3.).
A nível do software, deve ser implementada pelo tracker CCV (CCV 2010), o mais utilizado actualmente,
e pela biblioteca em Action Script 3 da framework Touchlib (Touchlib 2010), uma das simples e rápidas
para prototipagem.
No entanto, as superfícies multi-toque não apresentam um bom feedback para utilizador. De forma a
aumentar a resposta às interacções dos utilizadores (r4), deve ser implementado algo semelhante ao
Ripples (Widgor et al. 2009), onde cada acção do utilizador apresenta um efeito visual.

Figura 3.1. Feedback de um ecrã multi-toque. (Widgor et al. 2009)
Ao aparecer um efeito visual por cada contacto, o respectivo utilizador consegue compreender melhor o resultado das
suas acções.

Por outro lado, para que a ferramenta possa suportar sessões de Brainstorming, tomam-se como
referência os trabalhos de Tse et al. (2008) e de Hilliges et al. (2007). Ambos os grupos implementaram
um sistema de anotações, criando uma base para registar e interligar os conceitos ou ideias definidas
(r5.). Aqui as anotações devem ser definidas sem a necessidade de dispositivos externos, como teclados,
visto que enfraquece o requisito nº 6.1. Ainda assim, não existe nenhuma conformidade sobre se a forma
mais familiar de editar as anotações devem ser através de escrita livre sobre a respectiva área, utilizando
os dedos dos utilizadores, ou eventualmente, através de um teclado digital exposta na mesma superfície.
Adicionalmente, a aplicação de anotações deve permitir relacionar conceitos em agrupamentos ou com
ligações entre eles. Será em tudo muito semelhante a uma aplicação de mapas conceptuais.
Tendo em foco o requisito nº 6.2. – Suportar transições fluidas entre o trabalho pessoal e o de grupo,
decidiu-se excluir qualquer tipo de barreiras entre o trabalho de grupo e o pessoal, sendo criado um
espaço partilhado a todas as actividades. Tem as suas desvantagens, mas pensa-se que ao não existirem
barreiras físicas e visuais os utilizadores realizam as tarefas mais facilmente, sem necessitarem de
transitar entre modos, e partilham os conteúdos de uma forma mais imediata e aberta, algo que é
essencial para o Brainstorming. A grande desvantagem desta opção é que a planificação do espaço de
trabalho fica apenas entregue aos participantes, algo que não é assim tão penalizador visto que é
semelhante à forma como as pessoas se organizam tipicamente numa mesa de reuniões ou em torno de
um quadro branco.
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Uma ferramenta de Brainstorming também deve ser flexível, tanto ao nível da experiência dos
utilizadores (r7), como ao nível da duração das tarefas (r8). Para suportar os utilizadores iniciantes, todas
as tarefas da superfície são realizáveis através de acções simples, como fazer “tap” ou arrastar objectos.
Para o âmbito desta tese, não se verifica a necessidade de suportar utilizadores experientes, visto que esta
não compreende tempo suficiente para que qualquer utilizador se torne num perito. No entanto, para
projectos de longa duração, é necessário criar esse suporte, por exemplo através de gestos mais
complexos, podendo de alguma forma acelerar as tarefas a realizar.
Quanto à duração das tarefas, o sistema deve ter em conta a realização tanto de tarefas longas como de
tarefas curtas. O suporte às tarefas longas é uma das grandes vantagens de usar um sistema informático
face às ferramentas não digitais, podendo cada utilizador ter uma área privada localizada na superfície
que servirá para persistir actividades pendentes (r8.2). No entanto, o trabalho dos utilizadores também
pode ser de curta duração, como por exemplo, um utilizador mostrar uma imagem que se encontra no seu
dispositivo pessoal a um grupo de colegas. Este tipo de reunião oportunista necessita de meios que
ajudam o utilizador a aceder à informação mais rapidamente (r8.1). Como tal, o utilizador deve poder ter
um acesso imediato ao seu conteúdo, como imagens ou vídeos (r9), apresentados numa partição que lhe é
pessoal. Quando o conteúdo pessoal é partilhado com outros, este deve ser identificado de forma aos
utilizadores nunca perderem o seu sentido de propriedade sobre os objectos (r10). Infelizmente, o mesmo
não vai ser possível aplicar aos conteúdos criados originalmente sobre a ferramenta em questão, por falta
de tempo e de recursos.
No ponto anterior, também é relevante que se detectem os dispositivos móveis sem fios presentes na
área, característica que permite que o sistema se aperceba quando é que um utilizador inicia ou termina o
seu conjunto de actividades actuais, mas de uma forma proactiva (r11). Para ter a certeza que
praticamente todos dispositivos móveis se possam ligar à superfície, deve ser adoptada a rede Bluetooth.
Apesar de a sua largura de banda ser bastante inferior à da rede Wi-fi, é uma tecnologia que continua a ser
mais ubíqua e das mais simples no estabelecimento de conexões com alguma segurança entre dispositivos
previamente desconhecidos (Wan and Prasad 2009). Como não existe nenhuma biblioteca Bluetooth para
Action Script 3, foi necessário recorrer à biblioteca 32feet.NET (32feet.NET 2010), do grupo InTheHand,
que corre sobre a pilha de rede da Widcomm. Esta stack suporta múltiplas ligações/clientes em simultâneo
e consegue medir a força do sinal de uma ligação, essencial para calcular a distância de um dispositivo com
a superfície. Para que este gestor de dispositivos Bluetooth, definido em C#, possa comunicar com o
módulo principal, definido em Action Script 3, deve ser utilizada a biblioteca FluorineFX (FluorineFX
2008). A FluorineFX define uma implementação de Flash Remoting, criando um meio de comunicação
remoto onde a conversão entre mensagens C# e AS3 é invisível para o programador.
Para garantir alguma fiabilidade do sistema Bluetooth, decidiu-se limitar os dispositivos pessoais sem
fios compatíveis a um conjunto de telemóveis. Para além de o telemóvel ser um dispositivo que trazemos
sempre connosco, ajudando numa detecção mais precisa da localização do respectivo utilizador, prevê-se
que será cada vez mais utilizado como ferramenta de trabalho e, consequentemente, como gestor de
informação pessoal. É cada vez mais notável a diversificação das ferramentas de trabalho digitais, graças a
dispositivos como o iPad e o iPhone, os quais começam a substituir os PC’s em tarefas específicas.
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Para garantir um mínimo de privacidade (r12), o sistema deve expor os conteúdos pessoais de um
dado utilizador apenas quando este se encontra presente, usando como referência a localização do seu
dispositivo pessoal sem fios. Por outro lado, qualquer acção que envolva guardar o conteúdo presente na
superfície partilhada deve ser confirmada por todos os participantes, visto que podem estar envolvidos
elementos mais privados ou, simplesmente, conceitos cuja informação se encontra incompleta.
Em relação ao último requisito, r13 – Suportar o agrupamento de itens na superfície, este poderá
envolver várias actividades, desde replicar a mesma tarefa por múltiplos elementos, até representações
que dependam do contexto, tais como criar grupos de conceitos, passando inclusivamente por hierarquias
de vistas de trabalho. Como se trata de um tema complexo, pouco explorado e digno de uma dissertação só
por si, decidiu-se não concretizar este requisito.

3.3. Arquitectura Geral
Com base nas opções tomadas na secção 3.2. Concretização dos requisitos definiu-se a arquitectura
seguinte para o TouchBoard:

Figura 3.2. Principais módulos do Touchboard:
- Azul indica modos a calibrar;
- Bege indica modos a desenvolver de raiz.

Como é possível observar na Figura 3.2., o CCV deve ser calibrado de forma a reconhecer os diferentes
pontos de contacto criados durante as interacções multi-toque dos utilizadores, dados esses que serão
enviados para a Aplicação Cliente. Este componente do sistema assenta na biblioteca Touchlib AS3, sendo
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que será necessário adaptar o módulo de interpretação de gestos para reconhecer acções dos utilizadores,
como por exemplo, o pressionar prolongado. É aqui que deverá ser desenvolvida a interface gráfica do
sistema, estando directamente ligada às aplicações de navegação em dispositivos Bluetooth, expondo o
seu conteúdo, e de mapas conceptuais, de forma a suportar a actividade principal de uma sessão de
Brainstorming. A nível de infra-estrutura, a Aplicação Cliente vai ser suportada pelo Gestor Bluetooth,
assente na biblioteca 32feet.NET Widcomm, sendo responsável por gerir tanto as ligações com os
dispositivos detectados nas imediações, como também de transferir o conteúdo que é exposto no
Navegador de Dispositivos Externos.

3.4. Tarefas
Nesta subsecção são descritas as principais tarefas a serem suportadas pelo sistema, que no seu conjunto
criam a base necessária para a realização de Brainstormings. De uma forma geral dividem-se em dois
conjuntos, o conjunto das tarefas principais, que envolvem a manipulação de uma aplicação de mapas
conceptuais, e o conjunto de tarefas de suporte, que envolvem o acesso e manipulação de informação.
Como foi possível ver nos trabalhos de Tse et al. (2008) e de Hilliges et al. (2007), uma das maneiras
mais fáceis de suportar uma sessão de Brainstorming é através de um sistema de anotações, que envolve
tanto a criação, edição, eliminação de conceitos, como também a criação e eliminação de ligações entre
conceitos.
Por outro lado, o sistema deve auxiliar o utilizador no acesso à informação, a qual pode ser crucial na
criação e aperfeiçoamento de ideias. Assim, o sistema tanto deve permitir a troca de informação entre um
dispositivo externo sem fios e a superfície, como também deve possibilitar que o utilizador guarde e
restaure o progresso do seu trabalho. Deve ser possível visualizar e transferir a informação disponível no
dispositivo externo, e guardar, visualizar e restaurar os mapas conceptuais realizados no TouchBoard.
Adicionalmente, os elementos presentes no espaço de trabalho devem poder ser visualizados e
manipulados de uma forma simples, através das interacções típicas de translação, rotação e ampliação.
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4. Concretização
Nesta secção do documento vai ser apresentado o protótipo final do TouchBoard, baseado nos detalhes da
secção anterior, começando pela análise das suas diferentes fases de desenvolvimento e características
principais, tais como a forma como este reage às interacções do utilizador de forma implícita.
Posteriormente, cada tarefa que o utilizador deseja desempenhar neste sistema (3.4.Tarefas) será
analisada na respectiva subsecção, elucidando o processo e o modo de como foram concretizadas.
O TouchBoard surge da necessidade de criar uma ferramenta multi-utilizador, que suporte sessões de
Brainstorming, e que possa ser estendida com o intuito de sustentar outro tipo de reuniões presenciais.
Com base nos recursos disponíveis na altura da definição e concretização do TouchBoard, decidiu-se
utilizar a mesa multi-toque da sala Lourenço Fernandes no IST-Taguspark como suporte físico do sistema
(Figura 4.1.). Esta superfície apresenta uma área de dimensão A0, utilizando seis lasers de raios
infravermelho, que se encontram na borda, para criar um plano laser ligeiramente acima do ecrã (LLP). No
interior do volume ocupado pela mesa, encontra-se uma câmara e um projector que, graças a uma
combinação de espelhos, conseguem, respectivamente, registar alterações do plano infravermelho e
projectar a interface do sistema sobre a área útil do acrílico.

Figura 4.1. A mesa multi-toque da sala Lourenço Fernandes no IST-Taguspark.

Apesar de a orientação mais desejável ser a vertical, tal como foi explicado na 3. Arquitectura, com
uma mesa é possível simular até certo ponto as mesmas características do quadro. Para tal, encostou-se a
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mesa a uma parede e eliminou-se a rotação sobre os elementos aí expostos, obrigando os utilizadores a
ficarem lado a lado.
De forma a obter um protótipo final com um maior nível de qualidade, o desenvolvimento deste foi
dividido em três fases principais, resultando cada uma delas em protótipos funcionais distintos.
Inicialmente, estava planeado criar apenas dois protótipos: um focado apenas no gestor Bluetooth e outro
que iria incorporar todas as funcionalidades. Após a avaliação do segundo protótipo funcional, verificouse que seria necessário criar um terceiro protótipo, o qual iria corrigir todos os erros detectados pelos
utilizadores até esse ponto.

4.1. Protótipo inicial
A primeira fase de desenvolvimento serviu tanto para ter um primeiro contacto com o tracker CCV (CCV
2010) e com as bibliotecas 32feet.NET (32feet.NET 2010) e FlourineFX (FlourineFX 2010), como também
para implementar grande parte da infra-estrutura e interface de base. A criação da infra-estrutura passou
pelo desenvolvimento do gestor Bluetooth, e por melhorar a biblioteca Touchlib AS3 (Touchlib 2010), a
qual contém o módulo de interpretação de gestos.
Neste protótipo inicial era possível realizar tarefas simples como navegar no sistema de ficheiros de
dispositivos móveis, transferir imagens entre a superfície e dispositivos externos e posteriormente
manipula-las.

Figura 4.2. A interface do protótipo inicial.
À esquerda encontra-se o navegador do conteúdo de um telemóvel, e à direita várias imagens que foram transferidas
do mesmo.

Adicionalmente, após o emparelhamento dos dispositivos externos com a superfície, o sistema é capaz
de detectar a presença dos seus utilizadores de uma forma automática. Fornece duas interacções
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implícitas: o utilizador aproxima-se e quer interagir explicitamente, ou o utilizador afasta-se, terminando
o seu trabalho.
No primeiro estado, o sistema reage, conectando-se ao dispositivo móvel do utilizador, e fornece, de
uma forma implícita, uma aplicação de exploração desse dispositivo em questão. Assim, os utilizadores
podem aceder à sua informação de uma forma mais simples e rápida.
Na segunda interacção mencionada, o sistema entende que o utilizador quer terminar o seu trabalho,
fechando imediatamente a respectiva aplicação de navegação e outras informações que o utilizador
tivesse exposto anteriormente sobre a superfície. Desta forma, o utilizador sente-se mais protegido
quanto à sua privacidade num dispositivo público, visto que o sistema não retém nenhuma informação
pessoal. Por outro lado, como se trata de uma ferramenta para uso público, também se garante que a
superfície não é abusada, deixando espaço livre a futuros utilizadores, ao mesmo tempo que se garante
que não são expostos conteúdos mais explícitos, sem a presença do respectivo proprietário.
Como não existe um suporte multi-toque de raiz para todo o tipo de multimédia, o sistema foi
delineado para apenas permitir a manipulação simples de imagens, onde qualquer utilizador lhes pode
aplicar um deslocamento, rotação ou ampliação.
Para que o sistema seja ainda mais simples de utilizar, este pesquisa todas as imagens presentes num
determinado dispositivo móvel, resultando num caminho mais curto no que toca ao acesso à informação.
Tal Como se pode ver na Figura 4.2., o utilizador consegue aceder facilmente a todas as imagens que o
sistema encontrou até ao momento, bastando para isso navegar até à pasta “Seu Media” e de seguida a
“Imagens”.
Quanto à transferência de imagens de um dispositivo externo para a superfície, o utilizador tem apenas
de fazer double-tap no ícone da imagem presente no navegador, surgindo uma cópia da imagem nas
imediações do mesmo. O double-tap surge aqui com uma mecânica semelhante à do duplo-clique mas
onde o dedo entra em contacto directo com o objecto, e não indirectamente através do botão de um rato.
Posteriormente, o utilizador poderia fechar as imagens, arrastando-as para o seu explorador, ou poderia
transferi-las a um colega, colocando-as sobre o respectivo explorador do utilizador.
Após a sua instalação na mesa da Sala Lourenço Fernandes, realizaram-se sessões de interacção
informais com utilizadores, sendo que o feedback destes foi bastante positivo, nomeadamente em relação
à percepção extra que o sistema tem em relação à presença dos utilizadores (Secção 6.1.).
Apesar de o protótipo resultante desta fase não implementar nenhum suporte directo a sessões de
Brainstorming, este apresenta um módulo de acessibilidade à informação que não deve ser ignorado. Para
além disso, cada dispositivo pessoal sem fios passou a servir de referencial no que diz respeito à
localização do respectivo utilizador, auxiliando a superfície na detecção quando este se aproxima e afasta
em relaç~o ao espaço de trabalho. Esta “sensibilidade” ajuda o sistema a antecipar as necessidades do
utilizador, nomeadamente no que se refere à exposição, ou oclusão, da sua informação pessoal.

4.1.1. Avaliação do protótipo inicial
O protótipo inicial tinha como principal objectivo construir uma infra-estrutura base e obter um feedback
dos utilizadores sobre a utilização de uma interface deste tipo para a troca e manipulação de imagens
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digitais. Estes testes foram totalmente livres, ou seja, não foi apresentado nenhum objectivo final ou guião
aos utilizadores. Adicionalmente, apenas se realizou uma breve apresentação aos utilizadores sobre a
ferramenta em geral, sem uma explicação prévia de como realizar as tarefas, de forma a entender o nível
de familiaridade. Para estas sessões de interacção simples, requisitei o apoio de colegas e amigos que
teriam já experimentado previamente alguma interface multi-toque. Ao mesmo tempo que os utilizadores
interagiam livremente, servi apenas de auxiliar quando solicitado explicitamente, monitorizando a sessão
através da anotação de todas as acções e comentários dos utilizadores.

4.1.2. Resultados da avaliação do protótipo inicial
Os resultados da avaliação inicial serviram para testar, de uma forma informal, tanto o sistema de troca de
informação entre o TouchBoard e dispositivos externos, como também a modalidade de interacção
relacionada com a distância.
Foram realizadas três sessões de interacção com utilizadores, formando no total um grupo de dez
participantes distintos, onde estes tinham liberdade total na manipulação da superfície. A cada utilizador
foi atribuído um telemóvel, o qual se encontrava previamente emparelhado com o sistema, cada um com
várias imagens guardadas. Como o TouchBoard suporta no máximo dois dispositivos externos em
simultâneo, verificaram-se apenas interacções com um ou dois utilizadores num dado instante.
Em geral, o feedback foi positivo, sendo de realçar a facilidade com que os utilizadores navegavam nos
telemóveis e abriam as diversas imagens sobre a modalidade multi-toque. Isto tornou-se possível devido à
pesquisa por conteúdos multimédia que ocorria de modo invisível, apresentando todos os ficheiros
encontrados na respectiva pasta em “Seu Media”.
Observaram-se comportamentos diferentes consoante o número de utilizadores presentes num dado
instante. Quando dispunham do TouchBoard só para eles, os utilizadores ocupavam o espaço disponível ao
máximo, de forma a observar que conjunto de imagens é que o telemóvel continha. Quando a superfície
tinha de ser partilhada, os dois utilizadores aí presentes expunham as imagens de uma forma mais
cuidadosa, de forma a não interferir com o espaço do outro utilizador. Claro que este sentido de
responsabilidade surgia, de um modo geral, apenas depois de um dado utilizador ser perturbado pelo
outro, resultando numa chamada de atenção e num acréscimo de comunicação entre os dois.
Quanto ao Bluetooth e à modalidade de interacção por distância, os utilizadores admiraram-se com o
facto de a mesa detectar quando estes estavam presentes e os efeitos associados às suas transições no
espaço:
“Adoro o facto de toda a minha informação exposta na mesa desaparecer quando me afasto!” – disse um
dos utilizadores.
Esta modalidade de interacção secundária reforçou o sentido de privacidade dos utilizadores, sendo
que, quando inquiridos, todos mencionaram que gostariam de ver comportamentos semelhantes a este
nos dispositivos digitais do futuro. Por outro lado, esta antecipação por parte do sistema aumentou a
eficiência das acções de iniciar e terminar uma actividade, expondo ou escondendo de forma inteligente o
conteúdo de um utilizador.
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No entanto, também houve situações onde os utilizadores sentiram algumas dificuldades,
nomeadamente na disposição das imagens. Visto que não houve tempo para implementar um mecanismo
associado à diminuição do tamanho da janela do explorador, houve casos em que os utilizadores fechavam
as imagens involuntariamente, acção que ocorre quando estas são soltas sobre o respectivo navegador. Foi
face a essa dificuldade que surgiram os primeiros traços de colaboração entre os utilizadores, onde um
utilizador manipulava uma imagem enquanto o outro afastava os exploradores da mesma, impedindo que
a informação fosse fechada sem querer.
Em geral, a interacção multi-toque na mesa também não foi a melhor, visto que durante o período em
que se realizou este primeiro conjunto de testes, os lasers que realizam o LLP (Figura 2.6.) se
encontravam cerca de um centímetro acima da superfície, formando um plano que levou a diversas
interacções involuntárias.
O Bluetooth (Vers~o “2.1 + EDR”) também se verificou pouco constante e bastante lento na transmissão
de imagens, resultando, obviamente, nalguma impaciência por parte dos utilizadores. Esta limitação foi
ainda mais agravada com as pesquisas assíncronas por conteúdos nos dispositivos externos, as quais se
revelaram também bastante ineficientes, demorando cerca de oito minutos a serem concluídas num
telemóvel com seis gigas de conteúdo.
Finalmente, em relação às características que os utilizadores gostavam de ver implementadas no
futuro, a que ganhou mais destaque seria a introdução do conceito de inércia, que facilitaria a distribuição
de informação sobre a mesa. Outra característica recomendada, seria o adicionar de algum feedback aos
toques dos utilizadores, visto que a mesa nem sempre os registava.
O resultado destas sessões de teste informais, apesar de não ter formado algo que avalia a superfície
objectivamente, levou à consciencialização de um conjunto de pontos de vista diferentes do meu. Com
base nestes, foi possível criar uma infra-estrutura e interface mais sólidas para o começo do
desenvolvimento do protótipo seguinte.

4.2. Protótipo intermédio
A segunda fase do desenvolvimento deste projecto consistiu principalmente na redefinição de alguns dos
módulos implementados e configurados para o protótipo inicial, e na construção de uma aplicação
anotações / mapas conceptuais. Assim, com base neste protótipo, é possível criar diagramas, a partir de
conceitos ou de conteúdo pessoal, essenciais para realizar sessões de Brainstorming. Representa em si
grande parte do protótipo final.
Todo este processo começou com a compreensão dos testes informais com utilizadores realizados
sobre o protótipo inicial (subsecção 4.1.2.), onde é possível observar que as principais dificuldades
encontradas por estes ocorreram durante a utilização do navegador de dispositivos externos. Para além
de não ser familiar para todos os utilizadores, necessitando de uma explicação prévia, este criava
situações frustrantes, levando a que, por exemplo, os utilizadores fechassem imagens involuntariamente.
Por outro lado, do ponto de vista técnico, a pesquisa de todas as imagens presentes no dispositivo móvel
era demasiado exigente para o sistema.
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Para eliminar estas barreiras, tanto as de interacção como as do sistema em si mesmo, modificou-se o
conceito, restringindo o conteúdo a que se pode aceder externamente a uma única uma pasta de imagens
por dispositivo. Assim, o sistema torna-se mais rápido, os utilizadores entendem perfeitamente o que está
exposto no seu espaço pessoal e pode levar à criação de dinâmicas específicas. No caso de um telemóvel,
por exemplo, ao associar essa pasta de partilha à da câmara fotográfica, a adição de conteúdo torna-se
dinâmica, visto que os utilizadores podem fotografar elementos existentes no espaço que os rodeia.
Adicionalmente, para tornar as actividades relacionadas com o conteúdo externo ainda mais eficientes,
as imagens que se encontram presentes na pasta de partilha são copiadas automaticamente para o
sistema. Estas transferências são escalonadas desde a mais recente para a mais antiga, apresentando uma
taxa de progresso caso ainda não estejam concluídas.

Figura 4.3. Imagem que está a ser transferida do dispositivo externo para o TouchBoard.

Concluindo esta breve análise interpretativa aos testes realizados, a característica que os utilizadores
mais sentiram falta foi a do conceito de inércia. Após ter sido introduzida, este elemento da física tornou a
experiência de utilização mais realista e, do ponto de vista prático, facilitou a distribuição de informação
sobre a mesa. Por outro lado, adicionou-se um feedback visual aos pontos de contacto activos, sob a forma
de uma circunferência (Figura 4.4.), visto que a consistência do sistema de captura durante a primeira
fase de testes deixou algo a desejar.

Figura 4.4. Feedback visual de um ponto de contacto activo.

Esta fase do projecto também compreendeu o desenvolvimento de uma aplicação de mapas
conceptuais, onde é possível criar e editar conceitos, posteriormente ligando-os entre si. Para que a
experiência de utilização se torne a mais diversificada possível, foram definidos dois tipos de conceitos:
Nota e Desenho.

Figura 4.5. Conceito sobre a forma de uma Nota.
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A Nota é baseada nas aplicações de mapas conceptuais existentes para o PC, como o CmapTools
(CmapTools 2010), onde um utilizador insere texto formatado numa caixa através de um teclado, que no
caso do TouchBoard se trata de um teclado digital exposto sobre o espaço de trabalho.

Figura 4.6. Conceito sobre a forma de um Desenho.

Por outro lado, verificou-se a necessidade de incluir um modo para os utilizadores se poderem
expressar mais livremente, para além da escrita. À semelhança do quadro branco, pode-se desenhar sobre
a área correspondente a este tipo conceito, podendo utilizar para tal apenas a ponta dos seus dedos
(Figura 4.6.). Trata-se, pois do conceito Desenho.
Sendo inicialmente duas diferentes opções de implementação do que seria um conceito, tanto o
Desenho como a Nota acabaram por se tornar em dois elementos únicos, e numa série de aspectos
complementares, no que toca à concretização de factos e ideias:
1) Desenho:
a) Surge da metáfora do quadro branco, tendo potencial para ser a mais familiar.
b) Mais flexível, dado que é possível desenhar.
c) Não é tão legível.
2) Nota:
a) Típico mecanismo de entrada de texto nos computadores.
b) Em principio mais eficiente, tal como a escrita em máquina é mais eficiente que a escrita à
mão.
c) Mais fácil de compatibilizar com outros programas já existentes.
d) Ocupa mais espaço na área de trabalho durante a sua edição, devido ao teclado.
Os utilizadores também podem importar as imagens dos seus dispositivos e uni-las entre si e/ou com
conceitos que tenham criado, tornando a experiência e o resultado final mais variados e completos.
Quanto à interface do protótipo intermédio em geral, esta divide-se em dois tipos de áreas: Áreas
Pessoais ou Área de Trabalho.
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Figura 4.7. A interface geral do protótipo intermédio.

Como é possível ver na figura acima, a interface apresenta duas áreas pessoais, uma colocada à
esquerda e outra à direita, tendo uma área de trabalho comum no centro. Este formato é baseado nas
dimensões da superfície, que permite que apenas dois utilizadores interajam simultaneamente, e em
ferramentas como a Ubitable (Shen et al. 2003), onde cada utilizador tem uma área pessoal, estando esta
posicionada na extremidade correspondente.
Quanto às tarefas que se podem realizar neste protótipo, estas partiram da secção 3.4. Tarefas,
resultando no conjunto apresentado na secção 4.4. Tarefas implementadas. Todas as tarefas, excepto a
ampliação de objectos, são realizáveis com apenas um ponto de contacto, envolvendo interacções simples,
tais como o arrastar de elementos, premir um objecto durante algum tempo ou fazer um tap num botão.
Com a conclusão desta fase de implementação, foram realizados testes com utilizadores orientados ao
desempenho durante a execução das diferentes tarefas. Foi com base nesta avaliação que se revelou a
necessidade de criar um protótipo adicional, cujo objectivo é rectificar os erros de usabilidade
apresentados nesta versão. Visto que as tarefas do protótipo intermédio são muito semelhantes às do
protótipo final, a diferença entre as versões de cada um é esclarecida na subsecção da respectiva tarefa.

4.2.1. Avaliação do protótipo intermédio
Após o desenvolvimento do protótipo intermédio, iniciou-se o processo de testes formais, os quais
serviram para avaliar o TouchBoard individualmente, segundo as diferentes tarefas realizáveis. Esta etapa
da avaliação tinha como objectivo revelar os defeitos do protótipo intermédio e, mais tarde comparar os
resultados deste com os do protótipo final.
Antes de iniciar cada teste, os utilizadores foram ambientados com a superfície, sendo esclarecidos
tanto em relação ao propósito do TouchBoard, como também em relação à forma como se realizavam as
tarefas implementadas, através de uma demonstração.
De seguida foi apresentado um guião aos utilizadores com nove passos numerados, cada um contendo até
três tarefas diferentes. Resumidamente, os passos foram os seguintes:
1.

Criar um objecto Desenho;
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2.

Editar o Desenho, representando uma maçã;

3.

Criar uma Nota e escrever “Terminei o Desenho.”;

4.

Ligar a Nota ao Desenho;

5.

Importar e editar a legenda de uma fotografia;

6.

Guardar e limpar o espaço de trabalho;

7.

Restaurar o diagrama;

8.

Eliminar a ligação;

9.

Eliminar a Nota;

Durante os testes, foram contabilizados os tempos de execução dos passos e o nº de erros de
usabilidade que ocorreram. Foram também anotados os tipos de erros, comentários dos utilizadores e
outras observações relevantes.
Com base nos resultados foi possível aperfeiçoar o TouchBoard, levando ao protótipo final.

4.2.2. Resultados da avaliação do protótipo intermédio
A avaliação intermédia iniciou-se após a conclusão da implementação do protótipo intermédio,
coleccionando os tempos de execução e erros de usabilidade associados à actividade definida na
subsecção anterior.
Sobre o protótipo intermédio, foram realizadas duas sessões de testes, envolvendo um total de oito
utilizadores, com idades compreendidas entre os 22 e os 27 anos:
Tabela 4.1. Resumo dos resultados dos testes com guião sobre o protótipo intermédio.
Passo
Média Tempos Mínimo Tempos
Máximo Tempos
Média Erros Máximo Erros
(seg)

(seg)

(seg)

1

5,518

3

9

0

0

2

16,839

10

29

0,25

1

3

56,911

34

132

1

3

4

14,25

3

46

0,25

2

5

39

20

70

0

0

6

8,125

6

13

0

0

7

15,589

3

40

0,25

2

8

8,054

2

15

0,25

1

9

4,554

2

9

0

0

Tal como é possível observar na Tabela 4.1., houve passos no guião com alguma discrepância interna a
nível de tempos mínimos e máximos de execução. Assim sendo, foram calculados os erros com base na
Equação 4.1., tendo como referencia o menor tempo de execução do respectivo passo do guião:
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16
14

Utilizador 1

Erros (seg)

12

Utilizador 2

10

Utilizador 3

8

Utilizador 4

6
4

Utilizador 5

2

Utilizador 6

0

Utilizador 7

-2

Utilizador 8
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Media

Passo do teste
Figura 4.8. Representação gráfica dos erros entre utilizadores por passo, a nível dos tempos de execução.
Os pontos vermelhos são a média dos erros dos utilizadores e as barras vermelhas o respectivo desvio padrão.

A análise da Figura 4.8. revela que os passos 4, 7 e 8 são aqueles que registam maiores tempos de
execução das tarefas face à referência, sendo necessário rever as tarefas que os compõem. Os passos 1, 2 e
5 são consideradas os mais robustos já que os tempos médios são baixos e a actividade de todos os
utilizadores está dentro do desvio-padrão calculado. Nos passos 3 e 9, apesar de os tempos serem
relativamente baixos, um utilizador para cada um dos passos (utilizadores 6 e 8, respectivamente)
apresenta um tempo de execução acima do esperado, mas não crítico. Nos passos 7 e 8, regista-se também
um utilizador para cada um dos passos que demorou muito mais tempo a executar a tarefa proposta
(cerca de doze e seis segundos a mais nos passos em questão). No entanto, é no passo 4 que dois
utilizadores registam os piores tempo (cerca de sete e catorze segundos a mais para o executar), o que
indica que este se trata de um ponto crítico. Assim sendo, pode-se concluir que, com base nos tempos de
execução, as principais tarefas a melhorar envolvem os passos 4, 7 e 8, por ordem de importância.
Ao nível dos erros de usabilidade, a análise foi feita directamente da Tabela 4.1., revelando que os
passos mais afectados foram os 3, 4 e 7. Estes erros surgiram por diversas razões, tanto associadas à
configuração física da mesa, como também induzidos pela aplicação em si.
Foi possível observar que muitos utilizadores não sabiam eliminar ligações entre elementos, tocando
na própria ligação, em vez de acederem ao modo de edição e carregarem no respectivo botão de
eliminação (Figura 4.24). Também ao nível das ligações, houve casos em que o modo de edição de um
elemento dificultava a criação de uma ligação com outro elemento, ocultando-o de alguma forma.
Outro erro grave que ocorreu esporadicamente foi a eliminação involuntária de elementos, por a
superfície detectar pontos de contacto a mais que coincidiam com o botão de eliminação.
Observaram-se ainda casos em que os utilizadores se esqueciam se uma dada acção se realizava com
base num toque prolongado ou num simples “tap”.
Para além disso, ocorreram erros associados ao hardware, quer pelo facto da mesa detectar pontos de
contacto a mais, quer por falhas na detecção em algumas zonas da superfície, influenciando
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principalmente a escrita com o teclado digital. O facto de ser uma superfície horizontal de largas
dimensões também não facilitou as interacções dos utilizadores, que muitas vezes se tinham de debruçar
sobre a mesa para interagir com objectos distantes, criando pontos de contacto involuntários com os seus
cotovelos, casacos ou gravatas.
No fim dos testes, alguns utilizadores contribuíram com comentários sobre as funcionalidades que
gostariam de ver implementadas como, por exemplo, a criação de mecanismos tanto para limpar
rapidamente todo o conteúdo dos elementos, como também para alterar a posição do cursor quando se
utiliza a edição com base no teclado digital.
Foi com base nestes resultados que se desenvolveu o protótipo final (subsecção 4.1.2.), tendo como
foco o melhoramento e correcção dos erros verificados.

4.3. Protótipo final
O protótipo final do TouchBoard surge como uma continuação do protótipo intermédio, com vista a
melhorar os erros de usabilidade verificados durante a fase de avaliação do segundo protótipo (subsecção
4.2.2.). As melhorias foram, na maior parte, subtis mas consolidaram em muito a experiência de utilização
do TouchBoard.
Primeiro que tudo, adicionou-se mais feedback às acções do utilizador, nomeadamente, mudando o
aspecto dos objectos com que um utilizador está a interagir, como por exemplo, a cor do fundo de um
botão que está a ser pressionado. Esta alteração veio auxiliar o utilizador em tarefas que se baseiam na
utilização do teclado, tarefa essa que se revelou como uma das maiores dificuldades evidenciadas pelos
utilizadores durante a avaliação intermédia.

Figura 4.9. Barra de progresso de um pressionar prolongado.

Também ao nível do melhoramento da experiência visual, acrescentou-se uma barra de progresso
circular às acções que envolvem um pressionar prolongado (Figura 4.9.), como acontece na invocação do
menu (subsecção 4.4.1.).
Como os utilizadores realizam a maior parte das acções na área partilhada, estes têm mais dificuldade
em se aperceber de alterações que ocorrem na sua barra pessoal, i.e., onde e quando é que é adicionada
uma nova imagem ou um novo mapa conceptual. Assim, criou-se uma animação simples que sinaliza essa
informação ao utilizador (Figura 4.10.).
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Figura 4.10. Animação associada à adição de um novo mapa.

Outra falha do protótipo intermédio que foi corrigida foi a orientação da barra do modo de edição uma
vez que, ao estar na vertical, levou a interacções involuntárias. Um dos problemas de uma mesa que utiliza
a arquitectura LLP face a uma que utiliza FTIR é que um utilizador tem menor percepção de quando está e
em que pontos é que está a interagir com a superfície. Verificou-se que por vezes bastava o utilizador estar
com a mão mais relaxada para se criarem pontos de contacto adicionais, chegando até mesmo a activar a
eliminação dos elementos sem ser essa a sua vontade (Figura 4.11.).

Figura 4.11. Exemplo de uma eliminação involuntária no protótipo intermédio.

Ao colocar a barra de edição na horizontal e abaixo do respectivo elemento ajuda-se o utilizador a
visualizar melhor todas as opções e a cometer menos erros. Por outro lado, visto que a tarefa de eliminar
um elemento é irreversível, juntou-se-lhe uma janela de confirmação (Figura 4.21.).
Tal como já foi várias vezes mencionado aquando da interpretação dos resultados anteriores
(subsecções 4.1.2. e 4.2.2.), o sistema de captura de gestos utilizado na mesa apresenta algumas falhas de
detecção, sendo que o tamanho dos pontos de contacto detectados varia bastante ao longo da superfície.
Como tal, a correcta configuração do CCV (CCV 2010) ajuda apenas até certo ponto, havendo sempre zonas
conflituosas: umas correm o risco de falhar e outras de detectar pontos a mais.
Para tentar colmatar esta falha, foi implementada uma técnica que existe noutros trackers, como o
Touchlib (TUIO.org 2010), chamada Ghost-Frame. Basicamente consiste em estender o período em que um
ponto de contacto é ainda considerado activo, durante alguns milissegundos ou frames. Desta forma, foi
possível aumentar o tamanho mínimo dos pontos de contacto validos na configuração do CCV: as áreas
que detectam pontos a mais passam estar mais ajustadas e as áreas que apresentam intermitências
ocasionais na detecção passam a estar cobertas pelo Ghost-Frame.
Adicionalmente, alguns objectos que eram multi-toque foram convertidos em mono-toque, como o
teclado ou o menu, passando, cada um, a suportar apenas um toque em simultâneo. Esta opção, que parece
à primeira vista limitativa, veio melhorar drasticamente a utilização desses objectos, pois diminuía a
possibilidade de ocorrerem toques involuntários. Como grande parte das interacções não intencionais
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iniciam-se pouco depois de uma interacção explícita por parte do utilizador, elas são ignoradas pelos
objectos limitados ao mono-toque.
Concluindo a descrição geral do protótipo final, implementaram-se outros ajustes específicos às tarefas
realizáveis no TouchBoard, também com base na avaliação intermédia, e que serão descritos da respectiva
subsecção em 4.4. Tarefas Implementadas. Destacam-se:


A inserção de uma acção para limpar o conteúdo de um elemento editável (subsecções 4.4.4. e
4.4.5.);



O melhoramento geral do teclado (subsecção 4.4.5.);



O suporte ao reposicionamento do cursor num bloco de texto (subsecção 4.4.5.);



A alteração da tarefa 4.4.7. Ligar dois elementos;



A alteração da tarefa 4.4.8. Eliminar uma ligação entre dois elementos.

4.3.1. Resultados da avaliação do protótipo final
De forma a validar a conclusão da implementação do TouchBoard decidiu-se aplicar o método de 4.2.1.
Avaliação do protótipo intermédio ao protótipo final e compará-lo directamente com o protótipo
intermédio. Nesta etapa realizaram-se mais duas sessões de testes, envolvendo um conjunto de nove
novos utilizadores, cuja idade variou entre os 14 e os 57 com uma média arredondada de 32 anos.
Tabela 4.2. Comparação entre os resultados do protótipo intermédio e final.
Passo

Média Tempos

Media Tempos

Media Erros

Media Erros

P. Intermédio (seg)

P. Final (seg)

P. Intermédio

P. Final

1

5,625

5,25

0

0

2

18,875

12,75

0,25

0

3

62,375

39,5

1

0,375

4

12,75

3,5

0,25

0

5

45

41,375

0

0

6

8,875

8,5

0

0

7

9,125

5,75

0,25

0

8

6,375

2,75

0,25

0

9

2,875

5,75

0

0
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Passo do teste
Figura 4.12. Comparação entre os tempos de execução dos protótipos intermédio e final.

Tal como é possível verificar na Tabela 4.2. e na Figura 4.12., existiram passos onde as melhorias não
foram muito significativas (passos 1, 2, 5 e 6), e outros onde foram cruciais (passos 3, 4, 7 e 8). O passo 9
foi o único que piorou, passando a durar o dobro do tempo, mas era algo espectável visto que foi
adicionada uma janela de confirmação à eliminação de um elemento.
De entre os passos que melhoraram drasticamente, há que destacar os que envolveram a criação e
eliminação de ligações, passos 4 e 8 respectivamente. A melhoria deu-se graças à simplificação das tarefas,
tornando ambas mais directas e visíveis para o utilizador (subsecções 4.4.7. e 4.4.8.).
Outro passo a destacar é o terceiro, que envolve uma forte utilização do teclado digital. A esse nível as
melhorias implementadas foram várias, desde as que envolveram a interface em geral até às que eram
específicas à 4.4.5 Edição com um teclado digital. Como resultado final, os tempos de execução do passo
3 do protótipo intermédio para o final diminuíram para menos de dois terços e os erros de utilização para
cerca de um terço, sendo que estes apenas se verificaram devido a contactos involuntários registados pela
mesa.
Com base nestes resultados, dá-se por concluída a fase intermédia de avaliação e a implementação do
TouchBoard, estando agora pronto para testes comparativos com as outras ferramentas: a aplicação
CmapTools (CmapTools 2010) e o quadro branco.

4.4. Tarefas implementadas
Nas subsecções seguintes, vão ser apresentadas as diferentes tarefas que os utilizadores podem realizar
explicitamente no sistema, contendo cada subsecção uma análise ao processo de construção e de como é
as referidas tarefas se realizam na prática. Como nota adicional, daqui em diante os objectos que formam o
grupo onde se inserem tanto os conceitos como as imagens, serão nomeados “elementos do espaço de
trabalho”, visto que ambos apresentam algumas tarefas em comum.
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4.4.1. Invocar o Menu
Esta tarefa é uma das mais básicas e ao mesmo tempo das mais utilizadas pois é o principal meio de
controlo de uma sessão de Brainstorming. Pode-se adicionar conceitos, tanto Notas como Desenhos, como
também limpar e/ou salvar o espaço de trabalho.

Figura 4.13. Menu de controlo.

Para invocar um menu o utilizador apenas necessita de tocar numa zona livre do espaço de trabalho
por um breve período de tempo e sem mexer o ponto de contacto até que surja um conjunto de opções por
baixo deste (Figura 4.13.).
Através da avaliação intermédia, notou-se que alguns utilizadores começaram a confundir as situações
onde se usava o tocar rapidamente (“tap”) em vez do tocar prolongadamente e vice-versa. Assim, de forma
a melhorar o feedback do pressionar prolongado realizado pelo utilizador, adicionou-se uma barra de
progresso circular (Figura 4.9.).

4.4.2. Criar um conceito
A criação de um conceito, quer seja uma Nota ou um Desenho, tinha de ser algo simples e rápido. Para tal
basta aceder ao menu (subsecção 4.4.1.) e escolher uma das opções: “Create new Note” para a criação de
uma Nota ou “Create new Drawing” para um Desenho. O resultado final desta interacção é uma caixa sem
conteúdo, a qual necessita de ser editada para conter alguma informação (subsecção 4.4.3.). Pode
também ser eliminada (subsecção 4.4.6.) ou unida a outros elementos (subsecção 4.4.7.), mesmo que
ainda não contenha nenhuma informação.

4.4.3. Entrar e sair do modo de edição de um elemento
Após a criação de um conceito (subsecção 4.4.2) os utilizadores necessitam de o editar de forma adicionar
a informação relevante. Durante a fase de avaliação intermédia, apercebemo-nos que a primeira acção que
os utilizadores realizam, logo após a criação dos conceitos, é editá-los. Assim, decidiu-se que o modo
predefinido dos conceitos é o modo de edição.
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Quanto às imagens adicionadas ao espaço de trabalho, por predefinição, estas encontram-se fora do
modo de edição, visto que a informação presente na legenda é normalmente secundária.
A edição subdivide-se então em dois tipos:


Edição com base no desenho. – Os utilizadores podem desenhar ou escrever fazendo gestos
directamente sobre a respectiva área. É utilizada pelo conceito Desenho.



Edição com um teclado virtual. – Os utilizadores utilizam um teclado virtual para escrever, o
qual surge quando é necessário editar o respectivo elemento. É utilizada tanto pelo conceito
Nota como também pelas imagens, a nível da legenda.

Apesar de estas opções de edição apresentarem interacções muito distintas entre si, foram definidas
interacções comuns a ambas sobre como activar ou desactivar do modo de edição.
Para activar o modo de edição basta interagir com o elemento correspondente, através de um toque
r|pido sobre o mesmo, ou “tap”:

Figura 4.14. Entrar do modo de edição de um elemento.

Para desactivar o modo de edição deve-se interagir da mesma forma com o botão visto, presente em
qualquer barra de edição (Figura 4.15.).

Figura 4.15. Sair do modo de edição de um elemento.
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Em seguida apresentam-se duas subsecções, onde é esclarecida a forma como cada método de edição
foi concretizado.

4.4.4. Edição com base no desenho
O método de edição com base no desenho aplica-se apenas, como o próprio nome indica, ao conceito de
Desenho. À semelhança do quadro branco, pode-se desenhar sobre a área correspondente a este tipo de
conceito, podendo-se utilizar, para tal, apenas a ponta dos dedos.
Ao entrar no modo de edição (subsecção 4.4.3), surge a respectiva barra que contém quatro botões:
visto, eliminar, lápis e borracha.

Figura 4.16. Barra de edição do Desenho.

Por predefinição, sempre que os utilizadores entram no modo de edição, estes estão no estilo lápis, ou
seja, sempre que realizam gestos sobre a área de desenho, surge uma linha a negro (Figura 4.17.). Em
torno da área de desenho, os utilizadores podem utilizar a borda para fazer as manipulações simples:
translação e ampliação.

Figura 4.17. Estilo de edição lápis.

Caso os utilizadores se enganem, também podem alternar para a borracha clicando no respectivo
botão. Nesse caso passam a poder apagar o que rodeia os pontos de contacto, sendo que cada interacção
abrange uma área superior à do lápis para ser mais simples e rápido (Figura 4.18.).
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Figura 4.18. Estilo de edição borracha.

Durante os testes intermédios, alguns utilizadores comentaram a falta de um mecanismo que
permitisse eliminar todo o conteúdo de um desenho rapidamente. Como tal, essa acção é realizada
mantendo premido o botão da borracha até que se complete a barra de progresso (Figura 4.9.).

4.4.5. Edição com um teclado virtual
A edição com o auxílio de um teclado virtual é central na introdução de informação nas Notas. Por outro
lado, é com base neste método que também se inserem legendas nas Imagens importadas de dispositivos
externos. Ao entrar no modo de edição de qualquer um dos dois elementos mencionados acima
(subsecção 4.4.4.), surge um teclado virtual abaixo ou acima do mesmo, dependendo do espaço livre.

Figura 4.19. Modo de Edição de uma Nota.

Depois da avaliação intermédia, verificou-se que os utilizadores tinham alguma dificuldade em
compreender como se saía do modo de edição, muitas vezes carregando no Enter do teclado para esse
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propósito. Como tal foi adicionado um botão de visto no teclado, semelhante ao da barra de edição de um
elemento, facilitando a realização dessa tarefa.
Por predefinição, a legenda das imagens é a data em que esta foi criada e, no caso das notas, o seu texto
é composto por três “?”, sendo que nesta última serve apenas para ter um tamanho representativo e
indicar que ainda não foi inserida qualquer informação.
Ao activar o teclado, caso o texto da Nota ou a legenda da imagem fossem os valores predefinidos, essa
informação é apagada estando prontos a ser editados de novo. Posteriormente, na eventualidade de se
desactivar o teclado, e o texto ou a legenda se encontrarem vazios, estes retornam aos valores
predefinidos.
A Nota vai expandindo o seu tamanho segundo o espaço ocupado pela informação inserida, tanto em
largura como em altura. A legenda suporta o número de caracteres que caibam no espaço permitido pela
caixa de texto, sendo que o conteúdo é centrado horizontalmente.
Quanto à interface do teclado virtual, esta apresenta quatro estados, consoante as combinações entre
os botões “Shift” e “Caracteres alternativos”:

Figura 4.20. Estados do teclado digital.
(1) Shift inactivo e caracteres normais (modo predefinido);
(2) Shift activo e caracteres normais;
(3) Shift inactivo e caracteres alternativos;
(4) Shift activo e caracteres alternativos;

Durante os testes intermédios, alguns utilizadores comentaram a falta de mecanismos que
permitissem mudar a posição do cursor ou eliminar todo o conteúdo de uma nota rapidamente. Assim, no
protótipo final adicionaram-se essas funcionalidades, podendo-se fazer “tap” numa posiç~o do texto para
recolocar o cursor, ou manter premido o bot~o “Backspace” até que se complete uma barra de progresso
(Figura 4.9.) para apagar todo o texto de uma Nota ou de uma legenda.
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4.4.6. Eliminar um elemento
Para eliminar um elemento do espaço de trabalho tem de se entrar primeiro no respectivo modo de edição
(subsecção 4.4.3.). Aqui é possível usar o botão eliminar, presente em qualquer barra de edição, o qual
remove de forma irreversível o elemento e todas as suas ligações com outros elementos do espaço de
trabalho.

Figura 4.21. Métodos de Eliminação.
Ao se interagir com o botão de eliminação (1), surge uma caixa de confirmação (2).
Alternativamente, pode-se manter pressionado o botão Eliminar (3).

A necessidade de integrar um passo de confirmação no acto de eliminação surgiu com a fase de testes
intermédios, na qual se verificou que os utilizadores por vezes eliminavam os elementos
involuntariamente. Adicionalmente, é possível eliminar um elemento sem utilizar a caixa de confirmação,
ao manter pressionado o botão de eliminação durante algum tempo (Figura 4.21.3).

4.4.7. Ligar dois elementos
A ideia inicial sobre como ligar dois elementos passava por descrever uma linha entre eles com um ou dois
dedos. No entanto esta opção iria sobrepor uma ou mais interacções básicas como a translação ou a
ampliação. Esta opção também não iria resolver de uma forma simples o facto de poderem existir
múltiplos tipos de ligações.
Desta forma, decidiu-se adoptar o método da ancoragem. Existem dois tipos de âncoras: sem direcção e
com direcção (Figura 4.22.). Com base nelas é possível definir e redefinir a ligação entre dois elementos.

Figura 4.22. Tipos de âncoras de ligação.
À esquerda é do tipo sem direcção e à direita é com direcção.
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Para criar uma ligação entre dois elementos, o utilizador precisa apenas de arrastar uma âncora de um
elemento para cima de outro elemento, criando diferentes tipos de associações.
Antes dos testes com utilizadores, acedia-se às âncoras de ligação exclusivamente através do modo de
edição. No entanto, essa opção verificou-se errada a vários níveis:


A criação de uma ligação é uma das tarefas mais frequentes durante um Brainstorming,
devendo exigir o mínimo número de passos possível;



A edição de um elemento e a ligação deste com outros são conceitos independentes;



Quando um elemento se encontra no modo de edição, este apresenta uma interface mais
confusa, dificultando a criação de ligações (teclados e barras de edição podem ocultar objectos
essenciais à criação da ligação).

Por estas razões, decidiu-se que as âncoras de ligação são sempre visíveis, independentemente do
estado em que o elemento se encontra.
A regra aplicada é que só pode existir uma ligação directa entre dois elementos, onde aplicação de uma
âncora entre elementos que já estão ligados, apenas irá redefinir a ligação já existente. Assim, é possível
alterar uma extremidade sem direcção em uma direccional (Figura 4.23.), e vice-versa, através da
aplicação da respectiva âncora de ligação.

Figura 4.23. Criação de uma ligação Bidireccional.
Consiste na aplicação da âncora com direcção de cada um dos elementos no outro.

4.4.8. Eliminar uma ligação entre dois elementos
Antes da fase de avaliação intermédia, qualquer ligação que partisse de um elemento que estivesse a ser
editado apresentava um botão de remoção (Figura 4.24.) que, ao ser activado, iria remover a respectiva
ligação do espaço de trabalho.
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Figura 4.24. Botão de remoção de uma ligação presente no protótipo intermédio.

No entanto, durante a realização dos testes com utilizadores, era notável que estes tinham dificuldade
em realizar esta tarefa quando o botão de remoção não era directamente visível (4.2.2. Resultados da
avaliação do protótipo intermédio). Em vez de acederem ao modo de edição de um dos elementos
ligados, estes faziam “taps” na ligaç~o. Como tal, esta tarefa foi alterada de forma a ir de encontro a uma
acção mais directa e familiar para os utilizadores, passando a ser realizada com o traçar de uma linha
imaginária sobre a ligação a eliminar, imitando um corte na mesma (Figura 4.25.).

Figura 4.25. Eliminação de uma ligação.

4.4.9. Visualizar as imagens presentes no dispositivo externo
Ao aproximar-se do TouchBoard com o Bluetooth do seu dispositivo activo, o respectivo utilizador é capaz
de navegar no seu conteúdo pessoal, que consiste numa lista de Imagens (Pics) e numa lista de Mapas
(Maps).

Figura 4.26. Estados de uma barra pessoal.
À esquerda encontra-se à espera de um utilizador e à direita expõe o conteúdo de Mike.

As imagens são directamente extraídas de uma pasta específica do dispositivo externo que, no caso de
um telemóvel, se trata da pasta das fotografias. Quanto à legenda das imagens apresentadas, esta consiste
na data da criação da mesma. As diversas imagens são apresentadas verticalmente, da mais recente para a
mais antiga, sendo que é possível navegar numa lista longa arrastando-a para cima ou para baixo.
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4.4.10. Transferir imagens do dispositivo externo para a superfície
Após encontrar imagens no dispositivo externo, que são relevantes para o trabalho em questão, é possível
importa-las para o espaço de trabalho. Para tal basta arrastar a imagem desejada na direcção da zona
comum de trabalho até formar uma cópia semi-transparente da mesma.

Figura 4.27. Transferência de uma imagem para o espaço de trabalho.
À esquerda formou-se uma cópia semi-transparente da imagem desejada aquando foi arrastada e, ao ser largada (à
direita), adiciona-a como elemento do espaço de trabalho.

Ao ser solta sobre espaço de trabalho, esta imagem forma um elemento que, à semelhança dos
conceitos, pode ser ligado a outros elementos ou eliminado. No modo de edição das Imagens é possível ver
o nome do dispositivo de onde veio e editar a sua legenda (4.4.5. Edição com um teclado virtual).
As imagens que ainda se encontram a ser transferidas dos dispositivos móveis para o TouchBoard
(Figura 4.3.) podem ser igualmente importadas e manipuladas na área de trabalho, tal como se
estivessem completas.

4.4.11. Visualizar os mapas conceptuais guardados na superfície
No mesmo espaço em que são mostradas as imagens do dispositivo móvel, também é possível visualizar
os mapas conceptuais que foram guardados pelo utilizador (subsecção 4.4.12.), sendo representados pela
vista do espaço de trabalho dessa altura e a respectiva data de criação. É com base nestas imagens que é
possível restaurar o trabalho guardado anteriormente (subsecção 4.4.13.).
Por predefinição, o espaço pessoal do utilizador no TouchBoard encontra-se no modo imagens (Pics).
Caso se pretenda mudar do modo imagens para o modo mapas deve-se carregar no bot~o “Maps”:
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Figura 4.28. Transição entre modos na barra pessoal.
Ao activar os botões "Pics" ou "Maps", a barra irá transitar para o modo imagens ou mapas respectivamente.

Da mesma forma, caso se queira mudar mais tarde do modo mapas para modo imagens, deve-se
carregar no bot~o “Pics”.

4.4.12. Guardar o mapa conceptual actual / Limpar área de trabalho
De forma a guardar ou a limpar o trabalho realizado, um utilizador deve activar o menu (4.4.1.) e escolher
a opç~o “Clear / Save Board”, até que surja uma janela sobre o ecrã.

Figura 4.29. A Janela de controlo do TouchBoard.
Neste caso escolheu-se guardar o trabalho para o dispositivo "Mike", o único presente,
mas sem limpar o espaço de trabalho, de forma a continuar a mesma actividade.

48

TouchBoard: Trabalho colaborativo sobre superfícies Multi-toque

Neste menu é possível escolher as acções a tomar, tendo estas sido assinaladas com um visto sobre o
respectivo botão, sendo que os botões para guardar, que se apresentam quer do lado esquerdo como do
lado direito, apenas surgem quando existe dispositivos nas barras pessoais a que dizem respeito.
Para prosseguir com as alterações deve-se carregar no bot~o “Continue”, podendo também cancelar
este procedimento interagindo com o bot~o “Go Back”.

4.4.13. Restaurar um mapa conceptual
Através da navegação em mapas na barra pessoal (subsecção 4.4.11.) é possível restaurar o trabalho
anterior, de uma forma semelhante à importação de imagens. Assim, ao escolher o mapa relevante, basta
arrastar a imagem que o representa para a área de trabalho, restaurando desta forma o trabalho.
Caso ainda exista algum conteúdo exposto na superfície surge um menu semelhante ao processo de
guardar um mapa conceptual (subsecção 4.4.12.), onde é possível guardar o trabalho actual antes de
restaurar o mapa escolhido. Após ter escolhido para onde guardar o trabalho actual, carrega-se em
“Continue” para prosseguir, ou em “Go Back” para evitar qualquer mudança, sendo que esta última
mantém o mapa actual na área de trabalho.

4.4.14. Manipular elementos do mapa
No TouchBoard, tanto as imagens como os conceitos podem ser manipulados naturalmente, reagindo a
acções de translação e ampliação. Com base nos testes ao protótipo inicial, também se decidiu adicionar
inércia aos elementos que sofrem uma translação muito súbita, conferindo características mais físicas e
naturais aos elementos do espaço de trabalho.

Figura 4.30. Translação de um elemento com inércia.
Ao arrastar um elemento, com um dedo, é possivel imprimir-lhe uma velocidade que, ao ser largado,
acaba por se deslocar um pouco por ele mesmo numa dada direcção.

Para mudar um elemento de sítio utiliza-se apenas um dedo, ou ponto de contacto, arrastando-o para o
sítio onde o queremos colocar ou na direcção de um espaço para onde o queremos atirar.
Um utilizador também pode manipular um objecto com ampliação, usando para tal dois dedos, ou
pontos de contacto, que ao serem aproximados um do outro diminuem o tamanho do elemento, e que ao
serem distanciados acabam por aumentar o tamanho do elemento.
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Figura 4.31. Manipulação de um elemento por ampliação.
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5. Método de avaliação final
O objectivo desta dissertação é avaliar até que ponto as sessões de Brainstorming podem ser mais
eficientes usando uma interface de grande escala multi-toque do que utilizando os meios comuns de hoje
em dia, como o computador pessoal ou o quadro branco. Ao longo desta secção será caracterizado o
método de avaliação, desde as ferramentas e espaços utilizados até à forma como foi conduzido.

Figura 5.1. O quadro branco utilizado durante os testes.

Começando pelas ferramentas, temos o TouchBoard, um quadro branco típico (Figura 5.1.) e um PC
onde corre a aplicação CmapTools (Figura 5.2.).

Figura 5.2. Interface do CmapTools. (CmapTools 2010)
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O CmapTools é a aplicação escolhida para representar o potencial de um PC na definição de mapas
conceptuais, tratando-se da minha eleição pessoal quando necessito de caracterizar uma ideia que não é
muito complexa. Utilizei-a recentemente para expor a Arquitectura deste projecto. (Figura 3.2.). Para
além de ser simples e flexível de usar, é também grátis.
Finalmente, tal como foi descrito na secção anterior (4. Concretização), de forma a obter um protótipo
final do Touchboard com um maior nível de qualidade, o seu desenvolvimento foi dividido em três fases
principais, resultando cada uma em protótipos distintos. Cada uma destas fases de implementação
terminou em sessões de testes com utilizadores, as quais foram variadas, tendo sido informais ou formais,
orientadas a tarefas simples ou a actividades complexas, e individuais ou de grupo.
Uma característica comum a todas as versões do TouchBoard é que estas permitem que qualquer
utilizador da superfície traga com ele um dispositivo móvel sem fios, o qual representa uma chave privada
do conteúdo pessoal do utilizador, desde o que está armazenado no mesmo, até ao que se encontra
guardado na superfície.
Com a conclusão do protótipo final, o TouchBoard superou as diversas falhas reveladas nas avaliações
anteriores, atingindo um nível qualitativo próximo do pretendido. Desta forma, foi possível iniciar-se os
testes finais, os quais serviram principalmente para formar uma base de comparação entre as ferramentas
em questão, no que toca à eficiência e ao número de erros formados pelos utilizadores. Estes testes
também foram úteis para verificar que tipo de elementos é que os utilizadores mais usaram na superfície,
e que impacto é que essa opção tinha na eficiência da actividade em geral.
Antes de cada teste, o utilizador era enquadrado no cenário e na actividade envolvida e devidamente
elucidado sobre como se realizam as tarefas na ferramenta em questão.
Para obter dados mais significativos sobre a qualidade das ferramentas, criaram-se dois conjuntos de
testes distintos, sendo que o primeiro avaliava a facilidade na criação de diagramas, e o segundo avaliava o
suporte a actividades colaborativas, respectivamente (Pinelle et al. 2003).
Como o Brainstorming é uma actividade importante para o trabalho de grupo em geral, os utilizadores
a seleccionar para a realização dos testes teriam de ser o mais diversificado possível. Foram envolvidas
pessoas ao acaso presentes na biblioteca e laboratórios do IST-Taguspark, e amigos e familiares, tanto do
sexo masculino como feminino, com idades compreendidas entre os 12 e os 57 anos. A nível do grau de
escolaridade, a maior parte dos utilizadores atingiu o grau de licenciado, mestre ou doutor. Para finalizar,
todos os utilizadores que estiveram envolvidos trabalham no seu dia-a-dia com um computador, dos quais
cerca de um terço já tinha tido algum tipo de experiência com a tecnologia multi-toque, isto antes de
serem realizados os testes.
Cada uma das subsecções seguintes servirá para descrever, com maior pormenor, o objectivo e
planeamento de cada um dos conjuntos de teste.

5.1. Testes comparativos com um utilizador
Esta fase de avaliação serviu para comparar o nível de eficiência do TouchBoard, com o de um Quadro
branco ou o de um PC, durante a criação de diagramas. Este confronto é extremamente importante para a
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obtenção de resultados com um valor significativo, pois é uma avaliação orientada apenas à actividade,
sem ter em conta a colaboração entre utilizadores (Pinelle et al. 2003).
Cenário 1: Debruçando-se sobre um conjunto de fotografias que retirou, o Pedro decide agrupá-las
segundo dois critérios diferentes para, mais tarde, ser mais fácil apresentá-las aos seus amigos.
Enquadrados no Cenário 1, cada utilizador, individualmente, irá analisar e agrupar conjuntos de oito
elementos, envolvendo temas comuns do nosso dia-a-dia, como Animais, Carros e Bebidas. A forma como
os agrupamentos são representados e os critérios escolhidos para a formação destes são da escolha
pessoal de cada um dos utilizadores antes de se iniciar a tarefa.
Os testes ocorreram na sala Lourenço Fernandes no IST-TagusPark onde cada utilizador estava
incumbido de realizar três testes distintos, um para cada ferramenta, sendo que a ordem destes e os temas
atribuídos a cada superfície estavam em constante rotação.
No caso especifico dos testes com o TouchBoard, colocou-se na área pessoal do utilizador o conjunto de
imagens para o teste em questão, podendo este incorporá-las facilmente no seu diagrama.
Finalmente, as diferentes ferramentas foram postas lado a lado, comparadas segundo a sua eficiência,
ou seja, o tempo de realização da tarefa em questão. (subsecção 6.1.)

5.2. Testes comparativos com dois utilizadores
A última etapa da avaliação, que teve em conta os resultados do primeiro conjunto de testes comparativos,
serviu para medir e comparar as três ferramentas em relação ao ambiente colaborativo presencial
produzido por cada um, durante a realização de sessões de Brainstorming.
Antes dos testes com utilizadores, previa-se que o uso da ferramenta desenvolvida neste projecto, o
TouchBoard, fosse mais eficiente que a utilização de apenas um computador pessoal, visto que este último
apenas suporta um utilizador simultaneamente.
Em relação ao típico quadro branco, este não permite que a informação nele exposta se possa
reorganizar tão facilmente como em superfícies digitais sendo que, no entanto, continua a ser das
ferramentas mais utilizadas para Brainstormings. Assim, mesmo que o TouchBoard se revele um pouco
menos eficiente que o quadro branco, considera-se já esse resultado como algo de positivo, visto que o
primeiro continua a ser o único dos dois a suportar conteúdo digital. Esse suporte adicional faz toda a
diferença no mundo actual, trazendo com ele uma panóplia de vantagens, tais como a elevada persistência
de informação.
Os testes com utilizadores para esta fase enquadraram-se no seguinte cenário:
Cenário 2: O Vasco estava a estudar para um teste de Ciências da Natureza e, necessitando de ajuda para
entender bem a anatomia humana, decide pedir ajuda ao seu pai. Como o pai do Vasco já não se lembrava
perfeitamente de como era constituído o corpo humano, este decide fazer um esquema em conjunto com o
filho. Assim, os dois iam adicionando elementos do corpo simultaneamente, discutindo sobre como se deviam
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posicionar uns em relação aos outros. Estes elementos variaram desde partes do corpo, como unha e cabeça,
até órgãos internos, como rins e pâncreas.
Enquadrados no cenário acima, cada par de utilizadores usufruiu de 10 minutos para conceptualizar o
corpo humano da forma mais completa possível, sendo que a única condição imposta sobre o seu
conteúdo era incluírem três órgãos do sistema digestivo à escolha e dois órgãos à escolha do sistema
respiratório igualmente à escolha. Em geral, trata-se de uma actividade que necessita de alguma
colaboração para ser resolvida com qualidade e quantidade.
Neste teste especificamente, formaram-se três grupos de utilizadores, um por tipo de ferramenta:


TouchBoard



Quadro branco



CmapTools (PC)

Para concluir, as diferentes ferramentas de trabalho foram postas lado a lado, comparadas segundo a
sua eficiência, contando o número de conceitos presentes nos diagramas finais, quer fossem nomes,
desenhos ou imagens. (subsecção 6.2.)
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6. Resultados da avaliação final
Nesta secção é realizada uma análise e discussão dos resultados dos testes planeados na secção anterior,
5. Método de avaliação final. A avaliação final foi um processo extenso e pormenorizado, onde foi
necessário analisar as potencialidades das diferentes ferramentas, primeiro enquanto meio de
representação e, mais tarde, enquanto meio de colaboração. (Pinelle et al. 2003)
Para obter esse conjunto de dados distintos, criaram-se dois conjuntos de testes:


Testes com um utilizador - onde o foco foi apenas na eficiência das diferentes ferramentas e de que
forma é que o trabalho se materializou.



Testes com dois utilizadores - onde se analisou tanto o trabalho resultante, como também o
método de trabalho e comunicação entre os utilizadores.

6.1. Testes comparativos com um utilizador
Para esta fase de avaliação, foram realizadas três sessões de testes, baseadas nos 5.1. Testes
comparativos com um utilizador, que envolveram um total de 14 utilizadores, com idades
compreendidas entre os 12 e os 49 anos e uma média arredondada de 27 anos:
Tabela 6.1. Comparação resumida entre as diversas ferramentas durante testes monoutilizador.
Ferramenta

Média

Minimo

Máximo

Formas de

Número de

Tempos

Tempos

Tempos

Representar

Diagramas

(min:seg)

(min:seg)

(min:seg)

Diferentes

Confusos

Quadro Branco

03:31

01:49

05:16

7

3

TouchBoard

05:19

02:41

10:03

4

3

CmapTools

06:22

04:05

09:25

4

4

Tal como é possível observar na Tabela 6.1., estatisticamente o Quadro Branco revelou-se como a
melhor ferramenta na criação de diagramas, sendo que a sua familiaridade junto dos utilizadores é uma
característica imbatível. De seguida, temos o TouchBoard onde, apesar de grande parte de os utilizadores
entenderam imediatamente como se realizavam as tarefas, estes sentiram alguma dificuldade em se
expressarem tão livremente como acontecia no Quadro Branco. Finalmente, o CmapTools foi a ferramenta
com a qual os utilizadores se sentiam menos à vontade, verificando-se o caso em que os utilizadores
tiveram de se adaptar à tecnologia e não ao contrário.
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Tempo de execução (min:seg)

10:48
09:36
08:24
07:12
06:00
04:48

Média dos tempos

03:36

Minimo dos tempos

02:24

Máximo dos tempos

01:12
00:00
Quadro
Branco

TouchBoard

CmapTools

Ferramenta
Figura 6.1. Comparação das ferramentas segundo os tempos de execução mínimo, médio e máximo da actividade em
questão.

Focando primeiro nos tempos de execução (Figura 6.1.), há que destacar as discrepâncias entre os
tempos mínimos e máximos obtidos no TouchBoard e no CmapTools, diferenças de 7:22 e 5:20
respectivamente. Após a análise desses dados, verificou-se que os piores resultados a nível de tempo
normalmente diziam respeito aos utilizadores que nunca tinham utilizado uma ferramenta de criação de
diagramas digital (seis em catorze utilizadores).
Outro aspecto interessante a comparar é a flexibilidade imediata que uma dada ferramenta oferece a
nível de representação e estruturação. Neste campo, o CmapTools apresenta-se ao mesmo nível que o
TouchBoard, sendo que o primeiro compreendeu quatro tipos diferentes de representação:


Grafo – Os elementos não eram replicados e uniam-se através de setas;



Hierarquia – Os elementos não eram replicados, encontrando-se separados em grupos e
subgrupos ao longo de uma árvore;



Duas Árvores – Os elementos eram replicados, sendo criada uma árvore distinta para cada
critério;



Bolas – Os elementos eram replicados, sendo criada uma caixa ou bola em torno de cada
agrupamento.

Por seu lado, o TouchBoard compreendeu igualmente as representações em Grafo, Hierarquia e Duas
Árvores, tendo sido incorporada nos seus diagramas a representação em Tabela, em que os elementos
eram agrupados segundo duas dimensões, uma vertical e outra horizontal, sendo que a cada dimensão
correspondia um critério.
Quanto ao Quadro Branco, este revelou-se ser o mais flexível, uma vez que, para além das cinco
representações mencionadas acima, englobou também:
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Chavetas – Semelhante à representação em Bola, onde os elementos eram agrupados dentro
de uma chaveta;



Listagem – Os elementos eram apresentados sequencialmente abaixo do nome do respectivo
agrupamento, sem nada que os contivesse.

Após a criação dos diagramas, foi analisada a legibilidade e compreensão dos mesmos onde, uma vez
mais, o CmapTools teve o pior desempenho em termos comparativos. Esta aplicação para o PC foi vítima
da utilização recorrente da representação em Grafo onde, caso os utilizadores não fossem cuidadosos, era
muito fácil criar ligações que se sobrepunham, diminuindo a legibilidade geral do diagrama (Figura 6.2.).

Figura 6.2. Exemplo de um diagrama confuso realizado no CmapTools, durante um teste.

Este defeito inerente à representação em Grafo afectou igualmente a inteligibilidade imediata de
alguns diagramas formados com o TouchBoard e o Quadro Branco, sendo que neste último também se
verificou o caso de um utilizador que escreveu com uma caligrafia quase incompreensível.
Quanto à utilização dos teclados, foi visível o pouco à vontade que os utilizadores apresentavam
quando usavam o teclado digital do Touchboard face ao teclado físico do CmapTools (PC). Existiram duas
razões principais para esta falha:


A falta de um feedback físico ao toque, para além da superfície do TouchBoard em si;



Nesta mesa LLP (2.2.3. Desenvolvimento) torna-se difícil repousar os braços ou simplesmente
manter ambas as mãos próximas da superfície, visto que o plano laser formado captura os
pontos de contacto até a uma distância considerável do ecrã.

Ainda assim, com o passar do tempo, os utilizadores foram ficando cada vez mais confiantes na
utilização do teclado digital, aproximando-se muito da prática que apresentavam no teclado físico.
Outra dificuldade observada, desta vez do lado do CmapTools, foi em relação à utilização eficiente das
ligações entre conceitos que, quando são criadas nesta aplicação, incorporam automaticamente um
segmento de texto que serve para dar um contexto à mesma. Apenas dois dos catorze utilizadores
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usufruíram desta característica do Cmaptools, tornando-se muitas vezes um obstáculo, nomeadamente
quando necessitavam de mover um conceito e as suas ligações ficavam presas em parte (Figura 6.3.)

Figura 6.3. Contexto de uma ligação no CmapTools.
À esquerda foi utilizada eficazmente e à direita tornou-se uma barreira para o trabalho eficiente.

Após os utilizadores terminarem os seus testes nas três ferramentas, foi-lhes pedido um parecer sobre
as ferramentas, individualmente e/ou comparativamente. Dos comentários obteve-se as seguintes fraseschave, sendo que por “mesa” os utilizadores se est~o a referir ao TouchBoard:


“Deu-me mais prazer trabalhar na mesa.”



“O quadro branco é o mais simples de trabalhar.”



“Poder incorporar imagens nos diagramas faz imensa diferença.”



“Sinto que a aplicaç~o para o PC é muito complexa para o teste em quest~o.”



“Sinto que com pr|tica iria trabalhar muito melhor na mesa.”



“Deslocar os objectos na mesa d| menos trabalho.”



“Conhecendo esta mesa de trabalhos que realizei anteriormente, sei que obteria melhores
resultados se a captura de gestos inerente fosse mais sólida.”



“Se esta mesa fosse comercializada tal como está actualmente não a compraria, mas vejo-a
como um bom conceito para as reuniões do futuro.”

Alguns comentários dos utilizadores visaram igualmente certas modificações que achariam
importantes para desenvolvimentos futuros no TouchBoard, tais como o adicionar das tarefas de
agrupamento e a duplicação dos conceitos.
Os dados obtidos durante este conjunto de testes revelou-se muito importante para as 7. Conclusões e
Trabalho Futuro, podendo dar inicio aos 5.2. Testes comparativos com dois utilizadores.

6.2. Testes comparativos com dois utilizadores
Para concluir a fase de avaliação, foram realizadas três sessões de testes, baseadas nos 5.2. Testes
comparativos com dois utilizadores, que envolveram um total de 30 utilizadores, com idades
compreendidas entre os 25 e os 49 anos e uma média arredondada de 33 anos. Tendo-se formado cinco
pares de utilizadores por ferramenta, obtiveram-se os seguintes resultados:
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Tabela 6.2. Comparação resumida entre as diversas ferramentas durante testes multiutilizador.
Ferramenta

Número médio de

Desvio padrão do

Número médio de

Número médio de

conceitos

número de conceitos

desenhos

fotografias

Quadro Branco

41,8

2,86

17,4

-

TouchBoard

37,6

2,7

7,8

9,4

CmapTools

36,6

9,45

-

-

No contexto desta avaliação, um conceito representa um pedaço de informação, podendo ser um nome,
um desenho ou uma fotografia. Sempre que possível, os utilizadores uniam o nome de uma parte do corpo
à sua representação visual, sendo valorizados como dois conceitos distintos para este teste. Na Tabela
6.2. é possível verificar que, em média, dos 38 conceitos representados num típico diagrama realizado no
TouchBoard, normalmente 8 são desenhos, 9 são fotografias e 21 são notas.
Para verificar se resultados desta avaliação eram estatisticamente significantes, analisou-se a
distribuição do números de conceitos formados, algo que é essencial visto que estes se basearam numa
amostra relativamente pequena (apenas cinco testes por cada ferramenta) podendo levar a conclusões
que não são realistas. Como tal, realizou-se um teste t-Student aos resultados correspondentes a cada par
de ferramentas, com um intervalo de confiança de 95% e grau de liberdade 8, sendo que a hipótese nula
associada é “Os pares de resultados n~o s~o significativamente diferentes”. Devido { enorme variaç~o nos
resultados obtidos com o CmapTools, verificaram-se probabilidades elevadas tanto na possível parecença
deste com o Quadro Branco, 27,3%, como também entre o CmapTools e o TouchBoard, 82,6%, sendo
impossível rejeitar a hipótese nula para esses casos, ou seja, o CmapTools não deve ser comparado nesta
fase de avaliação com as outras ferramentas quanto ao número de conceitos. Por outro lado, a
probabilidade associada ao teste t-Student entre as distribuições dos resultados do Quadro Branco e do
TouchBoard é de 4,4%, sendo possível rejeitar a hipótese nula e iniciar a comparação entre estas duas
ferramentas, a qual será realizada mais abaixo.

45
Número de conceitos

40
35
30
25
20

Número médio de fotografias

15

Número médio de desenhos

10

Número médio de notas

5
0
Quadro Branco

TouchBoard

CmapTools

Ferramenta
Figura 6.4. Comparação das ferramentas segundo o número e tipo de conceitos criados.
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Tal como tinha acontecido nos 6.1. Testes comparativos com um utilizador, o Quadro Branco
apresentou os resultados mais satisfatórios a nível de eficiência que, no caso desta parte da avaliação, se
trata de um maior número de conceitos formados durante 10 minutos. De uma forma geral, esta diferença
de eficiência entre o Quadro Branco e o TouchBoard deve-se principalmente ao facto de o primeiro
permitir uma maior flexibilidade na forma representação que o segundo. Observando as actividades no
Quadro Branco, verificaram-se casos onde os utilizadores, inteligentemente, formavam um desenho geral
de um membro do corpo, sendo posteriormente nomeadas as diferentes partes do corpo aí presentes
(Figura 6.5.).

Figura 6.5. Representação de um membro inferior no quadro branco, durante um teste.
Esta imagem incorpora 12 conceitos, graças à representação e descriminação das diferentes partes do corpo.

Infelizmente, esta forma simples e flexível de caracterizar um desenho composto não é tecnicamente
possível no TouchBoard, resultando nalguma ineficiência no processo e, de uma forma inerente, no
processo mental dos utilizadores. Alguns utilizadores ainda tentaram replicar esse método de exposição
no lado digital mas um desenho ou uma fotografia, por mais complexos que fossem, eram interpretados
pelo sistema como um único conceito, sendo que as ligações com outros conceitos surgiriam apenas da
borda (Figura 6.6.).

Figura 6.6. Tentativa de caracterização de uma fotografia que englobava várias partes do corpo, durante um teste.
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Essa dificuldade foi ultrapassada por alguns pares de utilizadores que se focaram em tirar fotografias
individuais de diferentes partes do corpo, acelerando o processo de uma forma geral. Em muitos casos a
incorporação de fotografias chegou a suplantar a utilização de Desenhos no TouchBoard, tanto pela
simplicidade do acto de capturar e importar uma fotografia, como também pela dificuldade que alguns
utilizadores apresentaram em desenhar algumas partes do corpo.
Quanto ao CmapTools, visto que se trata de aplicação com uma interface típica monoutilizador,
necessitou que, logo à partida, fosse nomeado um utilizador que era o controlador único ou que os
utilizadores fossem responsáveis por diferentes tarefas, tais como um utilizador controlar o rato e um
segundo controlar o teclado. Mesmo assim, esta aplicação para o PC possibilitou a criação dos esquemas
mais completos a nível vertical, isto é, foi nesta ferramenta que de um modo geral se mencionaram um
maior número de diferentes partes do corpo. Por outro lado, esse pormenor torna-se menos
surpreendente pelo facto de o CmapTools permitir apenas uma forma de representação, texto formatado.
Quanto à colaboração no Quadro Branco, tipicamente o trabalho começava com uma reunião breve
sobre como os utilizadores iam representar e aproveitar o espaço útil do quadro. Isto verifica-se porque os
objectos aí representados não se recolocam facilmente, necessitando de haver uma concordância prévia
em relação a tudo, nomeadamente em relação ao produto final. O mesmo não se verificou do lado do
TouchBoard, uma vez que inicialmente os utilizadores apenas delegavam entre si as diferentes partes que
iriam representar, tentando integra-las no final da actividade. Por fim, do lado do CmapTools, uma boa
sinergia entre os utilizadores normalmente terminava num bom resultado, principalmente quando estes
controlavam mecanismos de input diferentes, verificando-se que, de um modo geral, o utilizador que
controlava o rato era o líder e o “orador” central.
Tanto durante os testes no Quadro Branco como no TouchBoard, os utilizadores interrompiam
temporariamente o que estavam a fazer para ver o que o colega tinha exposto, quer para criticar a
estrutura e conteúdo, como também para saber o que fazer a seguir. No caso específico do TouchBoard,
ocorreram igualmente outras interrupções em que ambos os utilizadores capturavam fotografias um do
outro, importando, logo de seguida, todas as que fossem relevantes para o diagrama em geral.
Quanto à qualidade dos diagramas, a combinação textual com a gráfica, tal como acontece no Quadro
Branco e no TouchBoard, resultou nos diagramas mais compreensíveis visto que qualquer pessoa é capaz
de os observar e entender uma parte individual ou o todo facilmente.
Concluindo, o TouchBoard, tal como está desenvolvido, ainda não é a ferramenta mais eficiente durante
uma sessão de Brainstorming, sendo que, comparativamente, o Quadro Branco foi ligeiramente superior
em ambas as situações. Possivelmente isto dever-se-á a três razões principais:


O multi-toque é uma modalidade de interacção nova comparativamente ao Quadro Branco, o
qual é familiar para toda a gente;



A mesa que suportou o TouchBoard é, em si, um protótipo, enfraquecendo a experiência global
dos utilizadores, tanto pela sua orientação, como superfície horizontal que é, como também
pela sua falta de consistência. O facto de ser uma superfície horizontal de largas dimensões
não facilitou as interacções dos utilizadores que, por exemplo, ao se debruçarem sobre a mesa
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para interagir com objectos distantes, criavam pontos de contacto involuntários com os seus
cotovelos, casacos ou gravatas;


A opção de construir uma aplicação de anotações baseada nas já existentes para o PC, como o
CmapTools, revelou-se pouco flexível para algumas formas de representação que os
utilizadores queriam expressar (Figura 6.6. face à Figura 6.5.).

Ainda assim, o TouchBoard tem argumentos para poder ser considerado a ferramenta que melhor
suporta uma sessão de Branstorming, visto que alguns aspectos não foram tidos em conta nestes testes,
por tão imediatos que são. Para tal, apresenta-se a Tabela 6.3. que faz uma comparação qualitativa das
diversas ferramentas em torno das diversas características estudadas, cujos valores variam entre:
Inexistente

Má

Normal

Boa

Tabela 6.3. Comparação qualitativa entre o Quadro Branco, o TouchBoard e o CmapTools.
Quadro Branco
TouchBoard
CmapTools
Eficiência
Familiaridade
Flexibilidade na estruturação
Trabalho em paralelo
Facilidade em guardar e
restaurar o trabalho
Suporte à integração de
desenhos
Suporte à integração de
conteúdo digital (fotografias)
Facilidade em reposicionar
elementos
Detecção da proximidade de
dispositivos pessoais sem fios

Um dos aspectos a destacar é a facilidade e a rapidez com que uma pessoa grava ou restaura o
progresso de uma reunião no TouchBoard, necessitando apenas de dois ou três segundos para tal. Por
outro lado, num quadro branco, uma dada pessoa pode simplificar o passo de gravação do progresso
capturando uma fotografia, não obstante que terá sempre de perder alguns minutos a reconstruir o
trabalho realizado, isto caso queira continuá-lo.
Outra vantagem que o TouchBoard apresenta face a um quadro branco é a possibilidade de os seus
utilizadores poderem incorporar, no seu trabalho, o conteúdo digital que trazem com eles. Através do
sistema de sincronização Bluetooth desenvolvido, o TouchBoard detecta que dispositivos sem fios estão
presentes e, imediatamente, apresenta o conteúdo neles armazenado aos utilizadores presentes. Neste
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caso específico, definiu-se que o conteúdo dos dispositivos sem fios com câmara fotográfica a expor seria a
sua pasta de fotos, possibilitando novas experiências de utilização. A título de exemplo, os utilizadores
podem acrescentar ao seu trabalho alguns elementos em papel ou outros objectos físicos que se
encontram presentes no espaço da reunião, necessitando apenas de lhes tirar fotografias com o seu
telemóvel.
Por outro lado, é necessário apagar parte de um diagrama num quadro branco quando necessitamos
de reorganizar os elementos aí presentes, de os aumentar ou diminuir, entre outras necessidades
inerentes ao processo construtivo de um de Brainstorm O mesmo não acontece no TouchBoard, onde os
diferentes conceitos podem ser reposicionados, aumentados ou diminuídos através de um simples arrasto
com um ou dois dedos.

Figura 6.7. Comparação qualitativa entre o TouchBoard, o CmapTools e o Quadro Branco.

Analisando os pontos fortes do Quadro Branco, que é claramente o principal concorrente do
TouchBoard, é possível observar que uma boa familiaridade e flexibilidade na estruturação de diagramas
são essenciais para obter uma boa eficiência (Figura 6.7.). Enquanto a familiaridade é um aspecto que
depende de factores externos, como a massificação da tecnologia multi-toque, o melhoramento da
flexibilidade é algo passível de atingir na próxima iteração do TouchBoard traduzindo-se, teoricamente,
numa maior eficiência.
Assim, com base nos diversos factos mencionados acima e nos comentários dos utilizadores que
experienciaram o próprio processo de investigação, prova-se que existem enumeras vantagens em usar o
TouchBoard para suportar sessões de Brainstorming face aos meios comuns empregues hoje em dia, como
o computador pessoal ou o quadro branco, necessitando no entanto de algumas melhorias,
nomeadamente a nível da flexibilidade na estruturação de conceitos.
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7. Conclusões e Trabalho Futuro
Nesta dissertação abordaram-se os problemas das ferramentas actuais de suporte a trabalho colaborativo
presencial, e de como estas podem ser melhoradas. Foi realizada uma recolha, selecção, análise e síntese
crítica da literatura relevante na área, o que conduziu à construção do respectivo Estado da Arte, ou seja, à
contextualização teórica da temática e da própria problemática em estudo.
Após, foi definida uma arquitectura baseada na combinação de um ecrã multi-toque de largas
dimensões com uma aplicação de sincronização com dispositivos externos sem fios e uma aplicação de
anotações, resultando num sistema cujo objectivo seria servir de suporte a sessões de Brainstorming com
uma componente digital. Com base nessa arquitectura foi desenvolvido um protótipo funcional, chamado
TouchBoard, que permite escrever, desenhar e ligar conceitos, ao mesmo tempo que é possível importar
imagens que os utilizadores trazem com eles. Esta ferramenta sofreu diversas modificações, fruto de
vários rounds de testes, tentando-se através de um processo interactivo, inerente à própria investigação,
resolver os erros e as dificuldades apresentadas por utilizadores durante fases intermédias de
experimentação.
Quando se considerou que o TouchBoard tinha atingido um nível de qualidade aceitável, este foi, mais
uma vez, posto à prova, desta vez comparando a sua performance com um quadro branco típico e uma
aplicação para o PC, o CmapTools, de forma a verificar se o TouchBoard é uma ferramenta de
Brainstorming mais eficiente do que as que usamos geralmente no nosso dia-a-dia. Após uma análise dos
resultados obtidos, construiu-se a Tabela 6.3., a qual resume as qualidades do Quadro Branco, do
TouchBoard e CmapTools, podendo a partir desta concluir que existem enumeras vantagens em usar o
TouchBoard para suportar sessões de Brainstorming face às outras ferramentas, necessitando no entanto
de algumas melhorias, nomeadamente a nível da flexibilidade na estruturação de conceitos.
Outra importante contribuição deste trabalho advém da experiência obtida durante o processo
evolutivo do TouchBoard, completamente documentada na secção 4. Concretização. Daí podem-se
destacar duas falhas que foram superadas: a baixa largura de banda do Bluetooth (subsecção 4.2.), e a
fraca consistência nas interacções realizadas sobre mesas multi-toque LLP (subsecção 4.3.).
Finalmente, existem diversas considerações a fazer sobre o trabalho futuro nesta área. Em primeiro
lugar, no que diz respeito ao TouchBoard, é necessário transpor a arquitectura física de uma mesa LLP
para um quadro FTIR, aumentando a visibilidade do trabalho e a consistência das interacções sobre o ecrã,
respectivamente. Para além disso, outra característica importante que falta ao TouchBoard, é a
identificação do utilizador responsável por um dado gesto, tal como acontece no DiamondTouch (Dietz and
Leigh 2001). Através da incorporação dessa funcionalidade, será possível adicionar mecanismos de
autenticação/autorização de baixo nível a gestos comuns, tais como invocar menus personalizados ou
acelerar o acesso a conteúdos pessoais. É igualmente importante aumentar a flexibilidade e simplicidade
da aplicação de anotações como, por exemplo, permitir que o texto formatado possa ser inserido através
do reconhecimento da fala ou que se possa unir conceitos para além da borda.
Em relação a tarefas que devem ser integradas no futuro, na continuação deste projecto, as mais
importantes são o Undo/Redo de acções, o agrupamento de elementos e a cópia de elementos.
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Espera-se que esta dissertação possa vir a servir de motivação para trabalhos futuros em torno deste
tipo de superfícies partilhadas, enquanto ferramentas de suporte ao trabalho colaborativo presencial.
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I Apêndices
A Apêndice: Glossário

32feet.NET – Biblioteca .NET para redes pessoais sem fios via Bluetooth e infra-vermelho para Windows.
Action Script 3 – Linguagem de programação da plataforma Adobe Flash.
Blob - Ponto de contacto/interacção reconhecido por um sistema de visão.
Bluetooth - Especificação industrial para redes pessoais sem fios.
Brainstorming - Actividade de grupo onde o objectivo é gerar o máximo de ideias ou soluções que
respondam a uma dada questão ou problema.
Community Core Vision – Sistema de visão Open Source, também conhecido por tBeta, sendo o sucessor
do TouchLib.
CmapsTools - Aplicação livre e multi-plataforma que visa a criação de mapas conceptuais simples.
Computação Pervasiva – Termo definido por Satyanaraynan e que é, por muitos peritos, um sinónimo de
computação ubíqua.
Computação Ubíqua – Paradigma da informática que consiste em transitar dos típicos computadores de
secretária para espaços inteligentes, onde os computadores estão em todo o lado e são capazes de
comunicar entre si, auxiliando os utilizadores de uma forma quase invisível.
Double-tap - Mecânica semelhante à do duplo-clique com o rato mas onde o dedo entra em contacto
directo com o objecto.
Feedback – Resposta a uma acção. Por exemplo, em interfaces gráficas, um botão muda de cor quando um
utilizador interage com ele, para que este entenda melhor a acção que está a realizar neste momento.
FluorineFX – Biblioteca que define uma implementação de Flash Remoting, criando um meio de
comunicação remoto onde a conversão entre mensagens C# e AS3 é invisível para o programador.
Frame – Em vídeo, é uma unidade de tempo.
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Framework – Em programação, é um conjunto de classes que realizam uma dada função, ditando parte do
fluxo de controlo de uma aplicação.
Frustrated Total Internal Reflection – efeito óptico usado na criação de um tipo de mesas multi-toque.
Basicamente um conjunto de lasers infra-vermelho enviam raios que reflectem dentro de um acrílico
específico, e quando um utilizador entra em contacto com o acrílico, este molda-se, criando reflexões que
são detectadas por um sistema de visão.
Ghost-Frame - Consiste na extensão do período em que um ponto de contacto é ainda considerado como
activo, durante alguns milissegundos ou frames.
Groupware - Sistemas de informação que facilitam a interacção entre pessoas;
Laser Light Plane - efeito óptico usado na criação de um tipo de mesas multi-toque. Basicamente um
conjunto de lasers infra-vermelho formam um plano acima de uma superfície, e quando um utilizador
entra em contacto com esse plano, são criadas reflexões que são detectadas por um sistema de visão.
MultiTouch - Ver definição de Multi-toque.
Multi-toque – Modo de interacção de entrada que detecta um ou mais gestos sobre uma dada superfície.
Open Source Software – Licença de distribuição de software que incide nos princípios do código aberto,
seguindo um modelo colaborativo de produção intelectual, e na sua distribuição livre.
Realidade Aumentada – Modo de interacção que permite criar a impressão que os objectos virtuais
fazem parte do ambiente real.
Rede pessoal sem fios – ou Personal Area Network é uma rede de computadores que rodeia um indivíduo
por alguns metros.
Remoting – ou .NET Remoting é a abordagem da plataforma de desenvolvimento .NET da Microsoft em
relação aos Web Services, onde uma aplicação é capaz de invocar funções que podem ser realizadas num
outro computador pertencente à mesma rede.
Reunião oportunista – Reunião que surge espontaneamente, normalmente casual e de curta duração.
Single Display Groupware - sistema multi-utilizador baseado num ecrã fisicamente partilhado e que
suporta múltiplas interacções de entrada em simultâneo.
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Sistema de visão – Sistema que recebe um fluxo de vídeo e envia os dados e eventos reconhecidos.
Sistema multi-modal – Sistema que suporta mais que uma modalidade de interacção.
Soft-Machines - Aplicações que simulam de forma dinâmica, objectos físicos tal como um teclado num
ecrã.
Stack – Em redes, protocol stack é uma implementação de um protocolo de comunicação.
Tap – Single tap ou tap simples é uma mecânica semelhante à do clique com o rato mas onde o dedo entra
em contacto directo com o objecto.
Touchlib – Um dos primeiros sistemas de visão Open Source.
Touchlib AS3 – Biblioteca definida em Action Script 3, que facilita a construção de aplicações multi-toque.
Trabalho Colaborativo – Trabalho desenvolvido por um grupo de pessoas que está envolvido no mesmo
processo de trabalho de forma a cumprir um conjunto de objectivos comuns.
Tracker – Ver definição de sistema de visão.
TUIO - protocolo que consiste numa formatação especifica de mensagens Open Sound Control, permitindo
a transmissão de blobs entre um tracker e a camada aplicacional, de uma forma simples e rápida.
Widcomm – É uma stack Bluetooth que permite a comunicação com múltiplos dispositivos em simultâneo
e a medição da força do sinal de uma ligação.
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B Apêndice: Guiões dos testes
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Guião dos testes de usabilidade sobre o TouchBoard

Passo 1 – Criar um Desenho
Invoque o menu e crie um objecto Desenho.
Passo 2 – Editar um Desenho
Desenhe a seguinte forma no elemento previamente criado:

Passo 3 – Criar e editar uma Nota
Crie um objecto Nota e escreva no mesmo: “Terminei o Desenho”. Tenha atenção às maiúsculas.
Passo 4 – Ligar dois elementos
Crie uma implicação que liga a Nota ao Desenho, apontando para este último.
Passo 5 – Importar e editar uma fotografia
Tire uma fotografia a si mesmo, importando-a de seguida para o espaço de trabalho. Insira “Eu” na
legenda da mesma.
Passo 6 – Guardar e limpar o espaço de trabalho
Guarde o diagrama para o telemóvel, limpando no processo o espaço de trabalho.
Passo 7 – Restaurar o diagrama
Aceda à lista de mapas e restaure o seu mapa.
Passo 8 – Eliminar uma ligação
Elimine a ligação existente entre a Nota e o Desenho.
Passo 9 – Eliminar um elemento
Elimine a Nota do espaço de trabalho.
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Guião da Avaliação Final 1-A
Animais
Com os oito animais abaixo ilustrados, crie um diagrama que os agrupe segundo dois
critérios diferentes:

Águia

Gato

Pantera

Cão

Urso Polar

Peixe-Palhaço

Tubarão Branco

Periquito

76

TouchBoard: Trabalho colaborativo sobre superfícies Multi-toque

Guião da Avaliação Final 1-B
Carros
Com os oito carros abaixo ilustrados, crie um diagrama que os agrupe segundo dois
critérios diferentes:

VW Eos

Peugeot 107

VW Fox

Lancia Phedra

Lancia Delta Integralle

Peugeot 308 CC

Audi A1

Audi Quattro
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Guião da Avaliação Final 1-C
Bebidas
Com as oito bebidas abaixo ilustradas, crie um diagrama que as agrupe segundo dois
critérios diferentes:

7Up

Água Natural

Vinho Tinto

Vodka

Cerveja

Coca-Cola

Água das Pedras

Sumo de Laranja
Natural
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