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Resumo 

Os Agentes Virtuais Conversacionais incluídos em aplicações permitem criar uma experiência natural 

para o utilizador, reproduzindo a comunicação de humano para humano e aumentando o espectro de 

interação entre os utilizadores e o sistema. Nos últimos anos, os Agentes Virtuais Conversacionais 

foram criados tendo em vista computadores desktop como dispositivos de instalação. No entanto, 

recentemente assistiu-se a uma explosão dos dispositivos móveis, levando a questionar a 

portabilidade deste agentes para o paradigma móvel.  

Esta dissertação propôs-se a migrar a ferramenta de Agentes Virtuais Conversacionais, EI
2
VA, para o 

paradigma móvel. Esta ferramenta originalmente destinava-se essencialmente a computadores 

desktop, não contemplando as restrições de desempenho e rede apresentadas pelos dispositivos 

móveis. Foi também objetivo desta dissertação a criação de uma aplicação móvel cujos conteúdos 

sejam carregados conforme a localização e as características dos dispositivos.  

Para alcançar os objetivos traçados criámos uma representação para explicações compostas por 

agentes e outros conteúdos multimédia, como vídeos, imagens e textos. Concebemos uma interface 

para edição destas explicações e uma aplicação móvel capaz de interpretar as explicações e gerar a 

representação adequada, conforme o dispositivo onde esta se encontre. Os protótipos resultantes 

desta dissertação tiveram como domínio o Palácio de Monserrate em Sintra. 

Para avaliar a aplicação móvel efetuámos testes de desempenho, que incluíram o novo mecanismo 

de sincronização do discurso do agente, e ainda testes com utilizadores reais. Os testes revelaram 

perdas nos agentes devidas à mudança de paradigma, sendo motivadas pelo baixo desempenho dos 

dispositivos quando comparados com computadores desktop. No entanto conseguiram-se ganhos 

como o aumento da proximidade para com o utilizador final.  

 

Palavras-chave 

Agentes Virtuais Conversacionais; Dispositivos móveis; Aplicações baseadas em templates; Sistema 

de Diálogo Falado distribuído. 
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Abstract 

The inclusion of Conversational Virtual Agents in applications allows for a more natural experience for 

the user, successfully mimicking human-to-human communications and increasing the range of 

interaction between the users and the system. Over the last few years, the creation of Conversational 

Virtual Agents was made having a desktop-oriented installation in mind. However, there has been an 

upraise in mobile development, raising the issue of a possible portability of these agents towards the 

mobile paradigm.    

This thesis proposes the migration of the Conversational Virtual Agents tool, EI
2
VA, to the mobile 

paradigm. This tool was originally intended to desktop computers, not contemplating performance and 

network restrictions that exist on mobile devices. Another objective of this thesis was to create a 

mobile application whose contents are loaded based on the location and characteristics of the 

devices. 

To achieve the objectives outlined, we created a rendering of explanations that consist in agents and 

other media contents, such as videos, images and texts. We developed an interface for the editing of 

these explanations and a mobile application capable of their interpretation and the rendering of a 

compatible representation, depending on the device that is running the application. The resulting 

prototypes had the Monserrate Palace, in Sintra, as a domain. 

Performance tests were made in order to evaluate the mobile application, which included the new 

synchronization system for the agent’s speech, as well as tests using real users. Test results revealed 

a loss in the agent's acceptance due to the poor performance of mobile devices when compared to 

desktop computers. However, gains were achieved in terms of the agent's proximity to the user. 

 

Keywords 

Conversational Virtual Agents; Mobile Devices; Template-based applications; Distributed Spoken 

Dialogue system 
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1. Introdução 

Neste capítulo introdutório descrevemos o âmbito desta dissertação, começando pela 

contextualização e análise do problema que ambicionamos resolver, seguindo-se da descrição dos 

objetivos e contribuições que desejamos alcançar com o sistema criado. 

 

1.1. Contexto 

Atualmente os dispositivos móveis têm um papel preponderante no meio tecnológico. Os avanços 

tecnológicos nas micro tecnologias que permitiram construir dispositivos ergonómicos e fáceis de 

transportar contribuíram bastante para este facto. Consequentemente surgiu um vasto mercado de 

aplicações que permitem adequar estes dispositivos aos mais variados propósitos (HOLZER, 

ONDRUS, 2009). 

Paralelamente a esta evolução é patente a aposta dos grandes produtores de tecnologias em novas 

formas de interação pessoa-máquina, em que a interação por voz constituiu uma importante parcela 

desta aposta. Como tal, surgiram aplicações totalmente controladas por voz e consequentemente 

novos conteúdos nas interfaces. Os Agentes Virtuais Conversacionais fazem parte desses novos 

conteúdos, assumindo uma forma natural de comunicação e uma metáfora dos diálogos entre 

humanos (NAKANO, et. al., 2003). 

No contexto académico foram realizados alguns projetos que tiveram por base a conceção de 

interfaces orientadas aos utilizadores (SILVA, et. al., 2011), assim como a criação de simuladores e 

jogos com recurso a motores gráficos, permitindo-nos adquirir conhecimentos nestas áreas. 

Adicionalmente, no âmbito do projeto FalaComigo (NETO, 2012), desenvolvemos aplicações 

multimodais com Agentes Virtuais Conversacionais. O projeto FalaComigo teve como principal 

objetivo a inclusão de novos elementos multimédia, visando a modernização e a inovação das visitas 

ao Palácio de Monserrate em Sintra. Este projeto, financiado pelo QREN, seguiu uma abordagem 

multidisciplinar, juntando assim no mesmo plano o sector empresarial, institutos de inovação e 

responsáveis pelo património artístico. 
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1.2. Enquadramento 

Derivado da atual diversidade de dispositivos e aplicações, as interfaces assumem formas variadas, 

dependendo do ambiente em que se inserem assim como dos fins a que se destinam (CALLAWAY, 

et. al., 2005) (SOLON, et. al., 2004). Interessa não só considerar os elementos que estas incluem, 

mas também as possibilidades de interação que estas disponibilizam. Atualmente os dispositivos 

oferecem diversas formas de interação, como é o caso do recurso a Língua Natural, interação por 

toque e utilização de câmaras e sensores. Estas possibilidades permitem assim criar interfaces com 

multimodalidade de interação, ou seja interfaces multimodais (OVIATT, COHEN, 2000). 

Existem interfaces que incluem agentes virtuais criando uma experiência natural para o utilizador, 

reproduzindo a comunicação de humano para humano e aumentando o espectro de interação entre o 

utilizador e o sistema. Os agentes virtuais conversacionais, mais conhecidos por Embodied 

Conversational Agents – ECA, são assim considerados metáforas da comunicação cara-a-cara entre 

humanos (NAKANO, et. al., 2003). 

Vários são os motivos que levam a incluir agentes virtuais conversacionais nas interfaces. Em 

primeiro lugar o incremento do poder expressivo para a apresentação e exposição dos conteúdos; a 

ordem de relação entre os elementos da interface poder ser facilmente alcançada pelo simples 

apontar do agente para os objetos e por fim o fator de entretenimento e a função emocional 

associados ao personagem, que assume um papel de destaque, mantendo os utilizadores mais 

atentos e envolvidos na experiência de utilização da aplicação. Este último fator faz com que estes 

agentes possam constituir uma valiosa ajuda no processo de aprendizagem, sem distrair ou 

distanciar os utilizadores da experiência de aprendizagem (ADELSON, 1992), razões que levaram à 

sua inclusão em diversas aplicações de cariz educacional (IERONUTTI, CHITARRO, 2007) (LESTER, 

et. al., 2000). 

Nos últimos anos, os agentes virtuais conversacionais foram criados tendo em vista computadores 

desktop como dispositivos de instalação. No entanto, recentemente assistiu-se a uma explosão dos 

dispositivos móveis, levando a questionar a portabilidade deste agentes para o paradigma móvel. Em 

comparação com os desktops os dispositivos móveis disponibilizam outras formas de interação como 

é o caso dos ecrãs multi-toque, acelerómetros e teclados embebidos na interface. No entanto e 

apesar da evolução destes dispositivos, estes ainda apresentam características limitadas, 

apresentando-se com menos performance quando em comparação com desktops. A inteligência e a 

fluidez dos agentes virtuais têm constituído problemas desde o seu aparecimento, necessitando de 

máquinas com capacidades aceitáveis para executarem corretamente os agentes. Este problema 

assume proporções maiores em dispositivos com capacidades mais limitadas, como é o caso dos 

dispositivos móveis (TOMLINSON, et. al., 2006). Independentemente da plataforma, os agentes 

virtuais devem suportar interação em tempo real, o que torna imperativo existirem mecanismos que 

contornem as capacidades do dispositivo e suportem este tipo de interação (KLAASSEN, et. al., 

2012). 
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Os agentes virtuais com animações em tempo real são concebidos usando motores de jogo, o que 

representa uma contrapartida na criação das aplicações que os envolvem, uma vez que estes 

motores estão vocacionados para lidarem com objetos num espaço tridimensional, dificultando assim 

a conceção das interfaces. Existem ferramentas que simplificam o processo de criação de interfaces 

nos motores de jogo, mas por não terem um âmbito bem definido, acabam por não se adequar aos 

propósitos desejados. Desta forma, a necessidade de simplificar o processo de criação de interfaces 

com agentes embebidos reveste-se de particular importância, dando a possibilidade a utilizadores 

não experientes de editarem ou até mesmo criarem as suas próprias aplicações. 

Apesar da evolução dos dispositivos móveis e do seu grafismo (CHECHIMI, et. al., 2005), apresentar 

agentes virtuais acompanhados de vídeos, imagens e textos, ainda constituí um sério desafio, 

obrigando a uma verdadeira cooperação e equilíbrio da qualidade dos elementos, uma vez que estes 

dispositivos possuem memórias e placas de rede com capacidades restritas, bem como 

características que variam consoante o fabricante do modelo. 

 

1.3. Problema 

Os motores de jogo apresentam-se otimizados para lidar com objetos no seu espaço, apresentando 

lacunas relativamente à criação de interfaces para aplicações, que desta forma dificultam a 

integração dos agentes com outros componentes habituais em interfaces. Os agentes apresentam 

ainda uma diversidade de configurações necessárias ao seu funcionamento, desde as suas 

animações até aos mecanismos de fala e de reconhecimento. Esta disposição de configurações 

reflete a complexidade arquitetural dos agentes, requerendo a integração de módulos e tecnologias 

que apresentam um elevado grau de heterogeneidade entre si. 

Por forma a permitir a introdução e a configuração dos Agentes Virtuais Conversacionais em 

aplicações multimodais surgiram diversas frameworks, sendo o EI
2
VA uma delas (NETO, 2013). Esta 

ferramenta apresenta-se completa, agregando as configurações e tecnologias em módulos bem 

definidos, permitindo a sua portabilidade entre diversas máquinas. 

Apesar dos avanços constituídos, esta ferramenta destina-se essencialmente a computadores 

desktop, não contemplando as restrições de desempenho e de rede em dispositivos móveis. O EI
2
VA 

procura explorar dentro dos limites atuais as capacidades das máquinas por forma a exibir agentes 

tão reais quanto possíveis. 
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1.4. Objetivos Propostos 

Assim, esta dissertação tem como objetivo principal a migração da ferramenta de Agentes Virtuais 

Conversacionais, EI
2
VA, para o paradigma móvel, tendo como destino dispositivos com o sistema 

operativo Android. É também nosso objetivo criar uma aplicação móvel capaz de carregar diferentes 

tipos de explicações, que devem variar consoante a localização e as características dos dispositivos. 

Pretendemos assim levar até aos utilizadores conteúdos que se enquadrem no meio envolvente e 

que se adequem ao dispositivo utilizado. As explicações correspondem a sequências de elementos 

multimédia compostas por imagens, texto, vídeos e agentes. Com esta aplicação pretendemos 

demonstrar que a utilização de Agentes aliados a outros conteúdos enriquece o poder expressivo das 

interfaces multimodais. Os objetivos contemplam ainda a criação de mecanismos que permitam a 

edição e a gestão destas sequências de elementos multimédia.  

Para fins demonstrativos, o domínio de conhecimento dos agentes e da aplicação é restrito ao 

domínio da herança histórico-cultural, tendo como pano de fundo o Palácio de Monserrate em Sintra. 

Tal escolha advém da diversidade de material proveniente do projeto FalaComigo, tal como descrito 

na contextualização desta dissertação. 

Numa primeira fase pretendemos fazer as alterações necessárias à ferramenta EI
2
VA, 

nomeadamente tornar o sistema de animação o mais leve possível e autónomo possível da 

plataforma de execução. Pretendemos também otimizar os mecanismos de reconhecimento da fala e 

geração de discurso sintetizado, tornando-os distribuídos e com a capacidade de servirem diversos 

agentes em simultâneo. 

Na segunda fase dos objetivos quisemos criar uma aplicação para o sistema operativo Android capaz 

de carregar sequências de conteúdos multimédia em tempo de execução, assumindo que estes 

conteúdos podem variar no tipo e nas características que apresentam. Estes conteúdos devem ser 

fornecidos por um servidor na rede onde o dispositivo se encontra ligado, disponibilizando assim as 

várias sequências explicativas à aplicação móvel. Esta fase contempla ainda a criação de uma 

aplicação no servidor capaz de gerir e editar os vários tipos de explicações. 

Numa terceira fase, os objetivos incluem a criação de mecanismos de diferenciação dos conteúdos a 

apresentar nas aplicações móvel, distinguindo a dimensão dos vários dispositivos móveis e tomando 

decisões em tempo de execução sobre qual a disposição mais adequada dos conteúdos na interface. 

Por fim, ansiamos tirar partido das bibliotecas fornecidas pelo dispositivo móvel, recorrendo à bussola 

e à informação da rede para fornecer sugestões de explicações e ainda uma aproximação ao 

posicionamento do dispositivo. 
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1.5. Contribuições 

Este trabalho produziu diversas contribuições principais, que vão desde a passagem da ferramenta 

EI
2
VA para o paradigma móvel, até uma metodologia que permite construir aplicações com conteúdos 

dinâmicos, em que estes conteúdos estão dependentes da dimensão e da localização do dispositivo. 

A introdução de Agentes Virtuais Conversacionais com animações em tempo real nos dispositivos 

móveis abre um espectro no âmbito da personificação dos conteúdos presentes nas interfaces do 

sistema operativo Android. Até à data existem produtos comerciais com agentes, mas em que o 

motor de animação é feito com recurso à interpolação de imagens, simulando assim os movimentos 

faciais dos agentes e apresentando um considerável défice no realismo dos mesmos. Da utilização 

dos agentes com animações em tempo real advém diversas vantagens, sendo as principais o 

realismo e a credibilidade dos agentes, destacando-se outras como a personalização das falas e 

respetivas bases de conhecimento dos agentes.  

Relativamente às modificações executadas nos agentes virtuais, a independência conseguida nos 

agentes em relação aos dispositivos de execução constitui um avanço na ferramenta EI
2
VA, uma vez 

que esta ferramenta na sua versão final encontrava-se dependente de um benchmark à máquina para 

assegurar tempos de animação ideais. Este ponto era considerado um sério entrave à portabilidade 

dos agentes entre máquinas com diferentes características. Como tal criámos um novo mecanismo 

para assegurar a aproximação entre o tempo da animação e do áudio, que funciona em máquinas 

diferentes. 

A aplicação móvel e a interface de edição das explicações apresentam diversos contributos, sendo o 

principal a simplicidade em criar sequências de explicações com diversos elementos multimédia. 

Outro contributo deve-se à possibilidade de incluir agentes nas explicações, enriquecendo assim as 

interfaces do dispositivo móvel. A rápida personalização e criação das explicações é um ponto em 

destaque, permitindo que não-programadores configurem os conteúdos que são apresentados nos 

dispositivos móveis. 

A última contribuição deve-se à capacidade de decisão da aplicação móvel produzida, uma vez que 

esta é capaz de determinar as dimensões dos dispositivos e decidir assim quais os elementos a 

serem apresentados em primeiro plano, permitindo assim, que para uma mesma sequência de 

explicações haja diversas formas de expor os conteúdos nos dispositivos móveis.  
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1.6. Organização da Dissertação 

Esta dissertação encontra-se dividida em seis capítulos: 

 Introdução (Capítulo 1); 

 Trabalho Relacionado (Capítulo 2); 

 EI
2
VA no paradigma móvel (Capítulo 3); 

 Sistema (Capítulo 4) 

 Resultado e Avaliação (Capítulo 5); 

 Conclusões e Trabalho Futuro (Capítulo 6); 

Neste Capítulo 1 introduzimos o âmbito do trabalho, assim como os prossupostos fundamentais da 

dissertação e que conduziram à definição dos objetivos. Descrevemos ainda o carácter inovador do 

sistema criado assim como os contributos que advém do mesmo. 

No Capítulo 2 fazemos uma descrição das áreas principais da solução e que constituem os 

fundamentos do sistema apresentado. Fazemos também a identificação das áreas em foco e que 

constituem pontos sensíveis do sistema, onde realizamos uma análise critica a outros trabalhos que 

auxiliaram assim na elaboração da solução final. 

O Capítulo 3 é dedicado à migração da ferramenta EI
2
VA para o paradigma móvel, onde 

descrevemos as principais alterações à ferramenta original e os módulos que foram adicionados. 

O Sistema é pormenorizadamente descrito no Capítulo 4, onde apresentamos a solução como um 

todo, seguida pela respetiva análise cuidada das diversas componentes que constituem a sua 

arquitetura. O Sistema é composto por três aplicações distintas, a Aplicação Móvel, o Servidor e a 

Interface de Gestão de Timelines.  

O Capítulo 5 é inteiramente dedicado à validação prática do Sistema, onde efetuamos uma exposição 

dos resultados experimentais obtidos. Descrevemos toda a metodologia de avaliação assim como as 

variáveis relevantes para o processo de avaliação dos objetivos desta dissertação. 

Por fim, no Capítulo 6 efetuamos a descrição geral do trabalho e a validação do cumprimento dos 

objetivos inicialmente traçados. Analisamos futuros seguimentos do sistema em causa e que possam 

assim constituir meios evolutivos para este. 
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2. Trabalho Relacionado 

Neste capítulo introduzimos e descrevemos a ferramenta EI
2
VA que corresponde ao ponto de partida 

do trabalho a realizar no âmbito desta dissertação. Como tal, interessa conhecer o seu funcionamento 

assim como as componentes chave que a constituem. Adicionalmente descrevemos outras soluções 

relacionadas com Agentes e Sistema de Diálogo Falado em dispositivos móveis e ainda Interfaces 

dinâmicas baseadas em templates, fazendo a sua análise crítica e identificando as características 

que ajudaram na construção da solução final.  

 

2.1. EI2VA 

Engine for Immersive Interaction with Virtual Agents, EI
2
VA, é uma framework de agentes virtuais 

completamente integrada num sistema de diálogo falado com o intuito de levar o utilizador numa 

jornada imersiva e multimodal, onde o realismo e a interatividade são os aspetos fundamentais. De 

seguida descrevemos sumariamente a ferramenta, com especial foco para as partes afetadas na 

mudança para o paradigma móvel 

A estrutura desta ferramenta, tal como representada pela figura 1, apresenta uma clara divisão em 

três blocos principais: Bloco Aplicacional, Motor de Animação e Sistema de Diálogo Falado. O bloco 

Aplicacional corresponde a um normal suporte multimédia que serve de interface aos procedimentos 

dos agentes; O bloco Motor de Animação é responsável por conferir realismo ao agente através da 

criação de animações faciais, emocionais e corporais; O bloco Sistema de Diálogo Falado afere a 

interação dos domínios de conhecimento do agente virtual. 

No bloco Motor de Animação deve ser realçado o módulo de Animação onde se processam e geram 

todas a sequências de animação apresentadas ao utilizador. Quando o utilizador interage com o 

sistema, o Sistema de Diálogo Falado seleciona a resposta da Base de Conhecimento Relacional e 

envia um ficheiro VHML, Virtual Human Markup Language, para o Motor de Animação. No final deste 

processo cada componente de animação possui a estruturação parcial da sequência de animação a 

gerar. Todas essas estruturas de dados são depois enviadas e combinadas neste módulo, formando 

a sequência de animação final. Convém realçar que o Motor de Animação possui variáveis para 

conferir o sincronismo entre o áudio do agente e as animações correspondentes, variando 

lógicamente consoante as caracteristícas da máquina. 
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Figura 1 - Blocos e módulos constituintes da ferramenta EI2VA 

O bloco do SDF, Sistema de Diálogo Falado, confere ao agente a capacidade de reconhecimento da 

fala bem como a geração da resposta adequada sobre a forma de discurso falado. Este bloco 

reveste-se de particular importância uma vez que permite alcançar uma experiência envolvente e 

interativa, oferecendo a possibilidade de quem utiliza o sistema comunicar naturalmente com o 

agente virtual. Este bloco foi criado para que fosse possível a fácil troca de informação bem como dos 

próprios componentes de reconhecimento e síntese, ativos em cada momento. Assim a informação 

computada e enviada para o Motor de Animação é diferenciada apenas pela língua e/ou género de 

voz em utilização, sendo que toda a restante informação estrutural é processada seguindo a mesma 

metodologia programática. 

Quando o utilizador da aplicação multimédia interage oralmente com o agente, fazendo uma 

declaração ou interrogação, a componente de reconhecimento da fala do bloco do Sistema de 

Diálogo Falado é responsável por analisar essa interação, informando o SDF do que foi dito. Se a 

interação for reconhecida corretamente, a resposta selecionada da base de conhecimento relacional 

será a adequada. Quando a pergunta ou afirmação não for reconhecida corretamente, a resposta 

retornada será incorreta. No entanto este bloco tem mecanismos que capacitam o SDF de 

recuperações dos reconhecimentos incorretos. Contudo, estes mecanismos são elementares. 
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A componente do Sintetizador de Voz do bloco SDF é responsável por converter texto em som, 

ilustrada pela figura 2. Para tal o Gestor de Diálogo deve informar qual a voz escolhida gerando um 

áudio acompanhado por estruturas de dados representativas de certas métricas fornecidas pelo 

sistema. Estas métricas correspondem aos fonemas e consequentes tempos representativos do texto 

e serão utilizadas pelo Motor de Animação para gerar a sequência de animações do agente. 

 

Figura 2 - Fluxo de funcionamento do bloco SDF (NETO, 2013) 

Existem certas limitações relacionadas com os blocos descritos, nomeadamente o bloco Motor de 

Animação, uma vez que este não se encontra preparado para executar em dispositivos com 

capacidades limitadas. Este bloco dispõe de mecanismos que permitem a sincronização entre o som 

e as animações dos agentes, estando preparado para executar somente em computadores desktop. 

Considerando um outro bloco, o do Sistema de Diálogo Falado, este também apresenta limitações no 

que se refere à migração para o paradigma móvel, uma vez que assume a presença do microfone na 

mesma máquina do que o agente, e como tal não contempla condicionantes relativas ao envio de 

áudio através da rede. 

O EI
2
VA utiliza o Unity3D

1
 como ambiente de desenvolvimento para os Agentes Virtuais 

Conversacionais, por ser um motor de jogo e permitir todos os procedimentos de animação 

requeridos neste sistema. O Sistema de Diálogo Falado recorre a ferramentas auxiliares em C# 

aliados à Framework .NET da Microsoft, uma vez que faculta a interoperabilidade com as APIs da 

sintetização e do reconhecimento de voz do sistema. 

 

 

                                                           
1
 http://unity3d.com/ 
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2.2. Agentes Virtuais em dispositivos móveis 

Ao analisar soluções semelhantes ambicionámos compreender as metodologias empregadas e 

conferir os resultados obtidos. Procurámos também encontrar respostas no sentido de colmatar as 

ambiguidades relacionadas com o desempenho e a qualidade visual dos agentes nos dispositivos 

móveis. 

 

2.2.1. Internet-based Conversational Agent – InCA 

A InCA é uma agente conversacional que desempenha o papel de assistente pessoal (KADOUS, 

SAMMUT, 2004) e acredita-se ter sido o primeiro agente integrado num dispositivo móvel. Este é 

destinado aos PDAs, utilizando Língua Natural como input e output para interagir com o utilizador. 

Pode realizar tarefas como gerir apontamentos, correio eletrónico e dar informações climáticas. Foi 

criado tendo em conta os recursos computacionais limitados e restrições ao nível da captura de áudio 

nos dispositivos móveis.  

Tal como é mostrado na figura 3 o agente no PDA corresponde ao cliente deste sistema. Este cliente 

foi criado para ser tão “leve” quanto possível, sendo responsável por fazer stream de áudio para um 

servidor, tocar o áudio da resposta e executar os scripts com as animações no agente. Este cliente 

utiliza o mecanismo push-to-talk para gravar o input. Com este mecanismo, quando o utilizador 

deseja falar para o agente pressiona um botão. Quando termina a pergunta ao agente, liberta o 

botão.  

  
Figura 3 - Arquitetura do sistema e InCA a executar num PDA (KADOUS, SAMMUT, 2004) 

Este agente conversacional utiliza um servidor remoto para fornecer recursos que o PDA não possui, 

sendo este servidor responsável por coordenar o reconhecimento de fala, síntese de voz e gestão do 

discurso. Existe ainda um coordenador que comunica com este servidor, responsável por obter 

informação sobre condições climatéricas, apontamentos, entre outros conteúdos plausíveis de serem 

obtidos através da internet.  

Visto que o sistema não possui animação em tempo real derivado das restrições ao nível dos 

recursos computacionais, este recorre à interpolação de 22 imagens correspondentes aos visemas da 
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linguagem escolhida. Através de alterações em alguns dos parâmetros de configuração, permite a 

comutação do agente mostrado na interface. 

 

2.2.2. Assistant - SpeakToIt 

É um assistente pessoal capaz de cumprir diversas tarefas ajudando o utilizador no seu quotidiano, 

estando atualmente disponível para o AndroidOS, IOS e Windows Mobile. Inicialmente o Assistant
2
 

procurava constituir uma alternativa viável à Siri para o sistema operativo Android. Começou por ser 

disponibilizado em parceria com a Nuance e derivado do seu sucesso originou a criação de uma nova 

empresa, a SpeakToIt. 

Por constituir uma solução empresarial, a sua arquitetura não é revelada e portanto não é possível 

concluir decisões arquiteturais relativamente ao sistema. No entanto por observação e utilização da 

aplicação é possível especular sobre a arquitetura e observar decisões ao nível do desing e interface. 

Este agente é capaz de responder aos mais diversos pedidos, desde abrir aplicações, efetuar 

traduções, gerir notas, interagir com as redes sociais e procurar na internet informações atualizadas 

sobre condições climatéricas ou informações dos mercados. Este aplicativo responde a perguntas por 

texto e voz, conhecendo línguas como o Inglês, Espanhol, Russo, Alemão e Português. Por requisitar 

o acesso à internet do dispositivo, especula-se que o reconhecimento é enviado para servidores com 

potentes bases de dados que se encontram em constante processo evolutivo, aplicando também 

algoritmos de tratamento no áudio para colmatar problemas de ruído e interferências nos microfones 

dos dispositivos. A resposta é enviada novamente para o dispositivo, onde é reproduzida sobre a 

forma de voz sintetizada. 

   
Figura 4 - Ecrãs da aplicação Assistant - SpeakToIt 

Tal como é mostrado na figura 4, esta aplicação permite um elevado grau de personalização, sendo 

mutável a aparência do agente e a configuração no acesso às contas das redes sociais com a 

finalidade de recomendar soluções adequadas ao perfil do utilizador. O principal foco do 

                                                           
2
 http://gigaom.com/2012/02/09/speaktoit-siri-for-older-iphones-ipads/ 



 

  Página 
12 

 
  

funcionamento da aplicação baseia-se no sistema de diálogo, uma vez que o seu processo de 

funcionamento encontra-se bastante otimizado, tendo as animações do agente sido postas de parte 

fazendo com que o agente apresente um elevado grau de inatividade. A interface que acompanha o 

agente apresenta-se bastante completa e com um elevado grau de detalhe, fornecendo ao utilizador 

informação correta e concisa, facilitando assim a interação com os utilizadores finais do sistema.  

 

2.2.3. SmartKom Mobile 

O SmartKom Mobile é uma aplicação que tem em conta os recursos limitados dos dispositivos móveis 

e corresponde a uma distribuição das aplicações multimodais com agentes para estes dispositivos, 

destinando-se essencialmente a computadores de bordo de carros e a PDAs (MALAKA, et. al., 2004). 

Este teve como ponto de partida um sistema já existente (WAHLSTER, 2003), disponível para 

computadores cujas exigências de desempenho se apresentavam elevadas. Como tal foi necessária 

uma simplificação e uma otimização dos elementos constituintes da aplicação. 

Neste ponto vão ser discutidos os principais problemas encontrados aquando da passagem do 

sistema para os dispositivos móveis, sendo eles a necessidade de utilizar servidores para auxiliar a 

aplicação e manter a sua uniformidade, ou seja, manter a filosofia de não retirar elementos ou alterar 

os elementos base para a aplicação continuar a funcionar em dispositivos móveis. Por forma a 

aproveitar as capacidades de tais dispositivos, a inteligência do agente foi alterada para fazer proveito 

dos mecanismos de posicionamento, criando assim uma aplicação que permite fornecer direções aos 

utilizadores, auxiliada por um agente virtual conversacional e por um mapa interativo, tal como é 

visível na figura 5. Há no entanto distinções em alguns serviços oferecidos nas aplicações para PDA 

e para computadores de bordo de carros, motivadas pelos diferentes contextos em que se inserem.  

  
Figura 5 - Aplicação SmartKom (MALAKA, et. al., 2004) 

Após um teste real com utilizadores, este sistema apresentou vários problemas de desempenho. No 

entanto estes problemas deveram-se à fraca capacidade dos servidores que fornecem suporte às 

aplicações móveis. Os criadores do sistema acreditam que com máquinas de maior capacidade o 

sistema funcionará corretamente. 
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2.2.4. Carletto 

A aplicação Carletto consiste na utilização de um agente virtual, neste caso um cartoon de uma 

aranha, que tem como finalidade guiar visitantes num palácio (Palazzo Chiablese em Torim) 

(DAMIANO, et. al., 2008). Os conteúdos introduzidos pelo agente estão dependentes do local onde 

este se encontra, tendo sido implementados mecanismos de localização na rede para controlar os 

dispositivos que se encontram no seu interior do palácio, como é exemplificado na figura 6. A 

aplicação a correr num PDA recebe novos conteúdos conforme ocorre uma mudança de sala ou 

espaço físico. Este sistema não possui reconhecimento da voz humana mas faz recurso à 

sintetização de voz. Esta aplicação apresenta uma importância considerável no âmbito desta 

dissertação uma vez que descreve um agente virtual conversacional com conhecimento no domínio 

histórico, em que as explicações estão dependentes do espaço físico onde o dispositivo se encontra, 

aspetos que correspondem a alguns dos objetivos do sistema a implementar. 

  
Figura 6 – Ilustração do funcionamento da aplicação Carletto e screenshot do agente (DAMIANO, et. al., 2008) 

Este agente quando deteta a entrada numa nova sala conta uma história relacionada, como se 

estivesse a representar uma peça teatral. As possibilidades de input correspondem ao toque no ecrã 

e localização através da rede wireless. Os conteúdos estão organizados em servidores na rede, 

podendo mesmo ser editados. Quando o sistema demora demasiado tempo em pedidos ao servidor, 

o agente tem um conjunto de anedotas e jogos para distrair o utilizador enquanto espera pelo 

resultado. 

Visto os mecanismos de localização não serem totalmente probabilísticos, a aplicação por vezes não 

consegue determinar a sala onde se encontra. Quando tal acontece o agente corre uma animação de 

erro, convidando o utilizador a deslocar-se para o centro da sala, onde é mais fácil de detetar a 

localização. 
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2.3. Sistemas de Diálogo Falado em dispositivos móveis 

Um dos grandes desafios na virtualização de um humano traduz-se nas experiências suportadas na 

comunicação entre utilizador e computador, sendo esta comunicação conseguida através do recurso 

a Língua Natural. Para conseguir utilizar este meio de comunicação, os agentes virtuais implementam 

sistemas de diálogo falado, mais conhecidos por Sistemas de Diálogo Falado – SDF (HELMER, et. 

al., 1997)(RAUX, et. al., 2005). Estes sistemas têm a capacidade de traduzir o diálogo dos humanos 

em texto, possibilitando assim a interpretação por parte de um computador. Têm ainda a capacidade 

de tomar decisões sobre o input recebido do exterior, gerando assim uma resposta adequada, sendo 

o resultado final um ficheiro de áudio sintetizado. A ferramenta EI
2
VA não é exceção e portanto 

assenta num módulo de Diálogo Falado sobre a perspetiva local, no qual vão ser feitas alterações 

aquando da passagem para o paradigma móvel. As alterações neste módulo correspondem a um 

ponto fulcral desta dissertação, uma vez que concebem a capacidade de fala e reconhecimento aos 

agentes nos dispositivos móveis procurando contornar as limitações que estes dispositivos 

apresentam. 

 

Figura 7 – Arquitetura geral de um SDF 

Na figura 7 é apresentada uma vista geral da arquitetura de um SDF, sendo constituído por 

componentes que fazem o reconhecimento da fala, interpretação e geração da resposta baseada no 

domínio sobre o qual o sistema está a trabalhar. Desta forma estes sistemas constituem um 

importante bloco estrutural dos agentes virtuais que, apesar de não visíveis, desempenham um papel 

relevante nos mecanismos de comunicação dos agentes virtuais. Nem todos os agentes necessitam 

de possuir reconhecimento de fala e sintetização, mas aqueles que necessitam, aquando da 

passagem para dispositivos móveis, recorrem, na maior parte dos casos, a servidores na rede. 

Geralmente esta decisão deve-se à libertação de recursos nos dispositivos móveis, ficando apenas 

presente nestes as ferramentas básicas de subsistência dos agentes virtuais (DELANEY, JAYANT, 

2005). 

Os SDF podem apresentar-se tão complexos quanto o propósito a que vão ser aplicados, o que faz 

com que alguns trabalhos analisados correspondam a soluções bastante complexas. Como tal é feita 

uma descrição dos componentes relevantes à solução a desenvolver. 
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2.3.1. POSH Project 

Este sistema corresponde a um protótipo de um SDF distribuído desenvolvido numa colaboração 

entre a universidade Aalborg e o Software Intelligence and Security Research Center na Dinamarca 

(BRONDSTED, et. al., 2005). O sistema desenvolvido ambicionava ser uma ferramenta auxiliar para 

dispositivos sem capacidade de processamento e que por esse motivo não pudessem incluir 

reconhecedores e sintetizadores no seu sistema operativo. 

A sua arquitetura descrita na figura 8 contempla um paradigma totalmente distribuído em que o 

reconhecedor de voz está num servidor auxiliar com maior capacidade de processamento do que o 

cliente. O cliente, num dispositivo móvel, recolhe o input no formato de áudio e envia para o servidor 

onde se procede à análise deste, sendo o resultado apresentado sobre a forma de uma lista de N-

best, ou seja, uma lista com os reconhecimentos mais prováveis sobre o formato textual. Se o 

reconhecedor tiver certeza absoluta sobre o input recebido, irá produzir apenas uma única resposta. 

Este resultado é enviado para o cliente e reencaminhado para um outro servidor que possui a base 

de conhecimento do sistema.  

 

Figura 8 - Arquitetura geral do POSH Project (BRONDSTED, et. al., 2005) 

Neste protótipo a base de conhecimento deste segundo servidor está associado ao mundo 

futebolístico estando sempre em constante atualização usando RSS feeds dos diversos jornais 

desportivos. O Gestor de Diálogo deste servidor recebe o output do reconhecedor e determina qual a 

questão a ser enviada para o motor de busca ou qual a resposta adequada à pergunta usando 

técnicas de extração de informação dependentes do domínio. A resposta final é então enviada para o 

cliente, onde os resultados são apresentados na interface. Através desta interface é possível ainda 

ajustar parâmetros de configuração associados ao reconhecedor. 
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2.3.2. Siri 

O Siri corresponde a uma aplicação de um sistema de diálogo falado integrado no sistema operativo 

dos dispositivos móveis da Apple
3
 (RUTTER, 2011). Esta aplicação permite fazer um conjunto de 

operações usando a voz, operações como usar o telefone, interagir com o calendário, procurar 

contatos, ler e escrever mensagens, interagir com mapas e serviços de localização, aceder a 

informações disponíveis na internet. 

Esta aplicação junta tecnologias notáveis, nomeadamente potentes reconhecedores de voz 

providenciados pela Nuance Communications
4
 e mecanismos de inteligência artificial orientados ao 

processamento de Língua Natural. O Siri pode ser visto como uma arquitetura de três camadas, 

composta pela camada do processamento de voz, gramáticas com capacidade de aprendizagem e 

camada de serviços. 

 

Figura 9 – Visão global do funcionamento do SIRI (RUTTER, 2011) 

Na figura 9 é possível constatar a arquitetura do Siri, que assenta no propósito da existência de 

servidores com elevada capacidade de processamento e armazenamento, devido às restrições 

apresentadas pelos dispositivos móveis ao nível dos processadores, memórias e armazenamento. O 

desenvolvimento do sistema baseou-se na premissa da evolução das conexões ao nível da rede e na 

centralização da informação vital ao funcionamento do Siri, permitindo a rápida propagação de 

atualizações para os dispositivos móveis. A aplicação possui também mecanismos de aprendizagem, 

no sentido em que permite adaptar-se às características de voz dos utilizadores apresentando 

melhorias com o decorrer dos diálogos. Uma das características que tornou o Siri notável 

corresponde à sua personalidade, diferenciando-se dos produtos concorrentes pelo seu notável 

sentido de humor e pela disponibilidade em ajudar os utilizadores. 

Assim que é pressionado o botão do microfone tudo o que é dito é gravado de imediato, comprimido 

e posteriormente enviado para os servidores da Apple onde as plataformas da Nuance decifram o 

que foi dito. Dependendo deste resultado, é criado uma resposta sobre a forma de voz sintetizada e 

enviada de novo para o dispositivo. Antes de formular uma resposta poderá ocorrer a necessidade de 

consultar outros recursos, fazendo com que ocorra um atraso adicional na produção do resultado. 

                                                           
3
 http://www.apple.com 

4
 http://www.nuance.com 
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Caso o Siri considere que não tem informação suficiente para retornar um resultado viável faz 

perguntas ao utilizador até encontrar o resultado que este procura. 

 

2.3.3. Nina 

Corresponde a uma solução empresarial que visa solucionar a integração de sistemas de diálogo 

inteligentes em dispositivos móveis. Nina
5
, Nuance Interactive Natural Assistant, providencia uma 

base de desenvolvimento (software development kit - sdk) que permite às empresas desenvolver 

aplicações sobre esta ferramenta, adaptando esta às suas necessidades. Adicionalmente à 

plataforma, a Nuance disponibiliza um conjunto de serviços em cloud, que permitem o 

reconhecimento distribuído, autenticação nas aplicações usando a fala, conversão do diálogo numa 

representação pré-definida e ainda síntese de áudio. Adicionalmente esta cloud, providencia uma 

extensão de conteúdos sobre diversos tópicos, disponibilizando bases de dados com informação 

relativa a bancos, hotéis, localizações, companhias áreas, podendo esta informação ser incorporada 

em novas aplicações. Apesar de a Nuance colaborar com a Apple no sistema anteriormente 

apresentado, o Siri, pretende expandir as capacidades inerentes ao processamento de Língua 

Natural a outras aplicações móveis, tendo sido pioneira ao introduzir esta plataforma para os 

sistemas operativos AndroidOS e IOS. Uma das principais diferenças entre o Nina e o Siri deve-se 

aos mecanismos de segurança que a Nuance disponibiliza no Nina, permitindo através da voz 

bloquear o dispositivo, protegendo assim os aparelhos de autenticações indevidas. 

 

2.4. Interfaces dinâmicas baseadas em templates 

A programação móvel impõe desafios únicos, uma vez que ao criar uma aplicação móvel diversas 

são as variáveis a ter em conta, como as dimensões e as capacidades restritas dos dispositivos. 

Desta forma uma interface adequada a um telemóvel pode divergir do que é aceitável num dispositivo 

de maiores dimensões. O ideal das interfaces baseia-se em preservar a consistência, usabilidade e 

harmonia entre os elementos apresentados, com a ambição de transmitir a mensagem adequada ao 

utilizador final. O paradigma de interação também difere dos dispositivos tradicionais uma vez que o 

utilizador poderá estar em movimento aquando da utilização de uma aplicação deste tipo, não 

focando exclusivamente a atenção no dispositivo. 

Considerando que um dos objetivos deste trabalho consiste em criar uma aplicação móvel com a 

capacidade de carregar sequências de conteúdos multimédia em tempo de execução, várias 

metodologias na definição das interfaces devem ser consideradas e estudadas, metodologias que 

assentam na representação dos elementos multimédia com o propósito de serem rapidamente 

transmitidas através da rede, interpretadas dinamicamente pelos dispositivos e ainda facilmente 

editáveis. 

                                                           
5
 http://www.nuance.com/landing-pages/products/nina/  
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2.4.1. MANNA: The Map Annotation Assistant 

Consiste numa aplicação multimédia capaz de executar em diversas plataformas, podendo ser usada 

num meio colaborativo através da internet (EISENSTEIN, et. al., 2001). É destinada a geólogos, 

engenheiros e militares que tencionem fazer anotações em mapas de áreas geográficas. Derivado 

das capacidades dos vários dispositivos a que esta aplicação se destina, as interfaces têm que ser 

adaptativas e geradas em tempo de execução. 

No processo de criação foi utilizada a linguagem de programação MIMIC que consiste numa 

linguagem declarativa de modelação de interfaces. Tal como representado na figura 10, a lógica da 

aplicação assenta nos seguintes pressupostos: 

 Modelo da plataforma – Descreve as várias plataformas que podem executar a aplicação; 

 Modelo de apresentação – Descreve a aparência visual da interface; 

 Modelo da tarefa – Corresponde à representação estrutural das tarefas que utilizador pode 

executar. 

  
Figura 10 – Lógica da aplicação e seus ecrãs (EISENSTEIN, et.al., 2001) 

Foram empregues diversas técnicas, criando uma ligação entre os vários modelos apresentados. 

Esta ligação descreve os fundamentos na geração da interface personalizada ao dispositivo e ao 

contexto de utilização. De seguida são apresentadas as técnicas mais relevantes para o contexto 

desta dissertação: 

 Gestão das limitações das plataformas – Um problema importante nos dispositivos móveis 

deve-se à baixa qualidade e resolução dos ecrãs. Para lidar com este problema foram 

utilizadas técnicas como reduzir os elementos da interface ou substituir por alternativos. Na 

escolha estrutural da apresentação foram utilizados esquemas alternativos concebidos pelo 

utilizador ou gerados em tempo de execução pelo sistema 

 Gestão dos contextos de utilização – Não basta gerar uma interface diferenciada para os 

vários dispositivos, é também necessário ter em conta os modelos das tarefas, adaptando 

assim os elementos da interface aos fins a que estes se destinam, ou seja, deverá existir um 

mapeamento entre as plataformas e o conjunto de tarefas possíveis de serem executadas. 
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Existem outras restrições que não foram contempladas neste trabalho, como a utilização da rede, 

consumo de bateria, cores do ecrã e ainda as capacidades de interação. Estas não foram tidas em 

conta uma vez que não é possível traçar uma estratégia global contrariamente ao processo de 

criação e geração das interfaces. 

 

2.4.2. PUC – Personal Universal Controller 

É um sistema que gera automaticamente interfaces de controlo remoto para serem utilizadas pelo 

público em geral, devendo assim ser completas e usáveis (NICHOLS, et. al., 2004). Estas interfaces 

representadas na figura 11 destinam-se a PocketPcs, Microsoft’s Smartphones, computadores e a 

sistemas de fala. Este sistema inclui um mecanismo de seu nome Smart Templates e que descreve 

tipos primitivos na forma semântica de uma linguagem de alto nível. 

 Os Smart Templates são definidos manualmente, onde são especificados os conjuntos de estados e 

comandos disponíveis. Ao favorecer diferentes combinações entre estados e comandos é possível 

aumentar o espectro aplicacional dos templates. Alguns dos campos são requeridos enquanto outros 

são opcionais, favorecendo assim a flexibilidade entre a definição e a implementação dos 

mecanismos de conversão. 

 

Figura 11 – Ecrãs da aplicação PUC (NICHOLS, et. al., 2004) 

No processo de renderização da interface, é permitido aos geradores utilizarem controlos específicos 

da plataforma, tornando estas interfaces consistentes com as restantes presentes nos dispositivos. 

Existem ainda mecanismos inteligentes de geração de interfaces, permitindo que os geradores 

identifiquem automaticamente os controlos presentes na definição. 
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2.4.3. XML-Based Runtime User Interface Description Language for Mobile 

Computing Devices 

O objetivo do projeto da Limburgs Universitair Centrum consistiu em criar uma linguagem para a 

descrição de interfaces capaz de ser utilizada por diversas plataformas móveis e embebidas, atuando 

em ambientes heterogéneos e capazes de tomar decisões em tempo de execução (LUYTEN, 

CONINX, 2001). Foi considerada a necessidade de dotar o criador da interface de uma ferramenta 

poderosa capaz de editar as interfaces em tempo de desenho e que após a geração, a sua definição 

seja interpretada por diversas plataformas tendo em consideração as restrições de cada uma. 

 

Figura 12 – Representação em XML de uma interface para plataformas móveis (LUYTEN, CONINX, 2001) 

Na procura de uma notação para descrever a interface procurou-se satisfazer os seguintes requisitos: 

Independência da plataforma, notação declarativa, consistência, agilidade em criar protótipos, 

extensibilidade e usabilidade. Desta forma foi utilizada a notação XML, eXtensible Markup Language, 

que preenche os requisitos apresentados e que se encontra descrita na figura 12. 

No processo de conversão da interface para a notação e no processo inverso, são utilizados os 

mecanismos de reflexão e serialização da linguagem Java. Esta linguagem apresenta uma clara 

vantagem na medida em que toda a interface pode ser serializada bem como todos os objetos que a 

constituem e ainda os respetivos estados. No entanto alguns dos problemas encontrados devem-se à 

largura de banda utilizada, tendo sido feitas otimizações na descrição do XML. O principal problema 

deve-se a falta de interoperabilidade com outras linguagens de programação, uma vez que estes 

mecanismos estão preparados para lidar apenas com as ferramentas fornecidas pela linguagem 

Java. 
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2.5. Análise crítica ao trabalho relacionado 

Relativamente aos trabalhos apresentados sobre os Agentes Virtuais Conversacionais e Sistemas de 

Diálogo Falado em dispositivos móveis, merece destaque a solução comum que contempla a 

utilização de mecanismos auxiliares para libertar alguma da complexidade das aplicações móveis. 

Esta solução permite assim economizar bateria e colocar as componentes pesadas em máquinas 

com maior poder de processamento. Em aspetos de modificabilidade também constitui uma 

vantagem, uma vez que permite atualizar o servidor sem afetar as aplicações móveis, sendo as 

modificações rapidamente propagadas para os dispositivos servidos por esse mesmo servidor. 

No agente InCA destaca-se a arquitetura que o caracteriza, constituindo um aspeto positivo uma vez 

que provou ser fiável, cumprindo o propósito a que estava destinado. Demonstrou que é possível 

executar um agente com capacidade de reconhecimento e sintetização num dispositivo com 

características tecnológicas limitadas. Apesar de simples, esta arquitetura constitui um excelente 

ponto de partida ao isolar os módulos por funcionalidades, permitindo a portabilidade e extensão dos 

mesmos. Relativamente ao motor de animação do agente este apresenta-se desatualizado e 

rudimentar, sendo possível na atualidade recorrer a animações em tempo real que conferem um 

maior grau de realismo.  

No caso do Assistant, apesar de este constituir um produto comercial e não revelar a sua arquitetura, 

é possível realçar alguns aspetos, como é o caso da integração do agente com as funcionalidades do 

dispositivo não se cingindo apenas às capacidades de reconhecimento e fala do agente. Desta forma 

a utilização das funcionalidades do sistema operativo bem como o uso de uma interface aliciante 

constitui um importante complemento ao agente. No entanto a ausência de animações no agente faz 

com que este seja monótono, não produzindo assim o impacto espectável. 

Apesar dos problemas de desempenho do SmartKom Mobile o fato de este tirar partido dos 

mecanismos de navegação aliados a um mapa interativo constituem um importante guia para os 

utilizadores. É de referir as simplificações que foram feitas no sistema original aquando da passagem 

para os dispositivos móveis, impondo-se a necessidade de utilizar mecanismos alternativos dos 

dispositivos para estender as funcionalidades do agente, aligeirando assim eventuais perdas, 

normalmente existentes neste tipo de casos. 

O sistema Carletto denuncia a relação estreita entre os agentes e a preservação do património, tendo 

sido comprovado que existem ganhos claros na transmissão dos conteúdos através da utilização dos 

agentes como meio de difusão. Outro aspeto benéfico corresponde ao dinamismo da informação 

conforme a localização física, fornecendo explicações mais adequadas ao espaço onde o utilizador 

se encontra. Um ponto negativo deve-se ao não determinismo dos mecanismos de deteção e aos 

mecanismos encontrados para contornar esta limitação. 

O POSH Project apresenta uma arquitetura distribuída com módulos bem delimitados e funcionais. 

No entanto apresenta um aspeto negativo por desagregar o reconhecimento e a sintetização em 

diferentes servidores, levando a um maior número de passos até obter o resultado final.  
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O Siri e o Nina comprovam a escalabilidade dos Sistema de Diálogo Falado, apresentando 

pormenores relevantes como é o caso do mecanismo push-to-talk na aplicação dos dispositivos 

móveis, limitando o áudio capturado em dimensão e em ruído de fundo. Demonstram também a 

vantagem na utilização de servidores centralizados como forma de propagar e controlar as 

atualizações no sistema. 

Nos trabalhos apresentados sobre interfaces dinâmicas baseadas em Templates é patente em todos 

eles a definição de uma estrutura funcional que permite representar os conteúdos multimédia sobre a 

forma textual, passíveis de serem interpretados pelas várias plataformas a que se destinam. 

No MANNA destaca-se a clara definição dos elementos modulares que constituem a aplicação 

permitindo assim um desenvolvimento incremental e faseado. Algumas das técnicas encontradas 

para a gestão de limitações das plataformas e dos contextos de utilização são relevantes e 

constituem importantes alicerces do trabalho no âmbito desta dissertação. No entanto esta solução 

possui um aspeto desfavorável ao não contemplar os problemas relacionados com a utilização da 

rede e do consumo da bateria.  

O PUC, Personal Universal Controller, apesar de constituir uma solução simples apresenta uma 

solução particular ao criar máquinas de estados subjacentes às interfaces geradas. Merecem também 

destaque os mecanismos de introspeção dos Smart Templates e a utilização de controlos específicos 

à plataforma. 

O projeto da Limburgs Universitair Centrum define uma estrutura baseada em XML para 

representação dos conteúdos da interface, constituindo um ponto positivo, uma vez que esta notação 

pode ser interpretada por todas as plataformas. Um aspeto negativo desta solução deve-se à 

dependência imposta pela definição em Java, não podendo ser exportada para outras linguagens de 

programação sem uma redefinição dos mecanismos de interpretação e geração.  

Tendo em conta os trabalhos analisados, o nosso sistema vai utilizar uma arquitetura semelhante à 

do InCA relativamente aos agentes e Sistemas de Diálogo Falado nos dispositivos móveis. Vamos 

utilizar também os mecanismos de navegação apresentados no projeto Cartletto e SmartKom Mobile. 

No que respeita á aplicação móvel, vamos definir uma representação em XML para as interfaces 

dinâmicas, tal como apresentado no projeto da Limburgs Universitair Centrum. Algumas das técnicas 

relativas à gestão de limitações das plataformas e dos contextos de utilização do projeto MANNA vão 

também ser incluídas na nossa solução. 
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3. EI2VA no paradigma móvel 

O EI
2
VA (NETO, 2013) é uma ferramenta que permite a rápida inclusão de Agentes Virtuais 

Conversacionais em aplicações concebidas com o motor de jogo Unity3D. As configurações desta 

ferramenta permitem definir um modelo associado ao agente, bem como a respetiva voz e ainda um 

domínio de conhecimento. O EI
2
VA não apresenta considerações relativas ao desempenho ou 

distribuição entre plataformas, desta forma e para ser possível a sua integração em dispositivos 

móveis, várias foram as alterações que fizemos nesta ferramenta. 

Neste capítulo vamos introduzir as transformações efetuadas nos vários módulos da ferramenta, 

acompanhadas pelas particularidades demonstrativas do seu funcionamento na versão original. 

Descrevemos ainda os principais módulos afetados pela mudança do paradigma, apresentando 

alterações que pela sua relevância importam para a solução final. 

 

3.1. Funcionamento do EI2VA 

Para incorporar um Agente Virtual Conversacional numa aplicação, diversos são os requisitos e 

funcionalidades que interessam compreender. Os agentes assentam em dois blocos principais, um 

bloco que engloba a parte visual e um outro bloco responsável pelo Sistema de Diálogo Falado, 

também designado por bloco SDF. A cooperação entre estes dois blocos permite dotar os agentes de 

animações, de capacidade de fala e ainda de reconhecimento, permitindo assim constituir a metáfora 

das conversações entre humanos. A ferramenta EI
2
VA assume ainda a existência de um terceiro 

bloco, o Bloco Aplicacional, que disponibiliza a interface de controlo dos agentes. No entanto no 

nosso sistema não será considerado, pois iremos utilizar mecanismos próprios da Aplicação Móvel. 

O bloco responsável pela componente visual dos agentes, designado por Motor de Animação é capaz 

de lidar com as representações textuais do discurso e fazer a conversão para animações faciais. Esta 

representação textual do discurso corresponde a um VHML, Virtual Human Markup Language, que é 

composta pelos vários visemas e tempos descritivos da fala do agente. Um som produzido durante o 

ato da fala corresponde a um visema, existindo um mapeamento direto entre os sons do discurso e 

as animações faciais do agente, sendo um exemplo de um visema o som Ah e Eh. Convém salientar 

que a representação visual dos visemas difere conforme o idioma e as animações ao dispor do 

agente, podendo haver simplificações entre visemas semelhantes. Quando os mecanismos de 

controlo recebem um VHML, estes preenchem um conjunto de estruturas relativas à sequência de 

animações do agente. Ao serem executas iterativamente as animações nos tempos corretos, 

reproduzem-se os movimentos faciais associados ao discurso de um humano num agente. 

O bloco composto pelo Sistema de Diálogo Falado do EI
2
VA é responsável por decifrar o que é dito 

pelo utilizador, pesquisando uma resposta adequada e convertendo-a em som. Este bloco requer 

diversas configurações para assegurar o seu normal funcionamento, sendo estas: Pelo menos um 

motor ASR, Automatic Speech Recognition, instalado na máquina, que permita a conversão de voz 
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para texto; Pelo menos um motor TTS, Text to Speech, permitindo a conversão de texto para o 

formato de áudio; Existência de QAs, Question & Answer, que constituem a base de conhecimento do 

agente e que contém o mapeamento entre perguntas e respostas; Gramáticas de reconhecimento no 

formato GRXML, capazes de dotar o ASR com as palavras plausíveis de serem reconhecidas. Todas 

estas configurações encontram-se interligadas através de ficheiros no formato XML, permitindo 

centralizar e uniformizar os processos associados à configuração dos agentes. 

 

Figura 13 – Bloco Motor de Animação e SDF na mesma máquina 

O bloco Motor de Animação e o bloco Sistema de Diálogo Falado encontram-se mapeados em 

diferentes componentes, apesar de presentes na mesma máquina. Esta separação deveu-se ao facto 

de o Unity3D não comportar ligações nativas às bibliotecas de reconhecimento e sintetização do 

sistema operativo. Desta forma a aplicação em Unity3D, contendo os agentes, e o servidor 

correspondem a processos distintos. 

Como é apresentado na figura 13, o bloco Motor de Animação está incluído na aplicação com os 

agentes, enquanto o bloco SDF está mapeado no servidor. Apesar desta separação, a aplicação 

apresenta algumas responsabilidades relativamente ao Bloco SDF, sendo estas coordenar os 

períodos de reconhecimento, uma vez que os controlos estão disponíveis na interface da aplicação e 

verificar periodicamente a existência de um resultado de reconhecimento no servidor, e se for caso, 

entregar o VHML com o resultado às componentes do bloco Motor de Animação. 

A presença deste servidor local favorece a conversão da ferramenta EI
2
VA para o paradigma móvel, 

visto ser necessário a presença de servidor na rede, tal como apresentámos em diversos casos de 

estudo no capítulo dos trabalhos relacionados. No entanto, no paradigma descrito na figura 13 

assume-se que todos os blocos da ferramenta têm acesso ao microfone e, como tal, o bloco SDF, 

apesar de estar num processo diferente, atua diretamente sobre o input do microfone. Na mudança 

de paradigma a aplicação vai estar num dispositivo móvel com o microfone, enquanto o servidor vai 

estar numa outra máquina. A nova arquitetura vai ter de envolver certamente o envio de áudio entre 

diferentes máquinas e preocupações com atrasos na rede. 
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3.2. Migração para o paradigma móvel 

A figura 14 mostra a perspetiva global da arquitetura formada pela ferramenta EI
2
VA, ondem são 

apresentados os principais blocos e respetivos módulos. Na figura, a encarnado estão representados 

os módulos removidos, a verde os novos módulos e a laranja aqueles que foram alvo de 

modificações, durante a migração para o paradigma móvel. 

 

Figura 14 – Arquitetura da ferramenta EI2VA 

Na mudança de paradigma alterámos diversas componentes da ferramenta, nomeadamente a 

definição do grafismo dos agentes, o módulo de Animação do bloco Motor de Animação e por último 

diversos módulos do bloco Sistema de Diálogo Falado. Como já referimos, os módulos do Bloco 

Aplicacional não vão ser contemplados, visto que vamos utilizar mecanismos próprios da Aplicação 

Móvel. Nas subsecções seguintes descrevemos as principais alterações efetuadas nos três blocos 

enumerados anteriormente. 

 

3.2.1. Grafismo dos Agentes 

Apesar de não constituir uma alteração do ponto de vista arquitetural, revelou-se importante no 

âmbito da migração para a nova plataforma. As alterações que efetuámos nas configurações gráficas 

dos agentes revelaram-se cruciais, e sem elas seria impossível executar os agentes nos dispositivos 

móveis mantendo uma frame rate adequada. Apesar da evolução ao nível do grafismo nos 

dispositivos móveis, não é possível executar nestes dispositivos aplicações multimédia com as 

mesmas definições do que num computador desktop.   

Sendo os agentes modelos tridimensionais incluídos num cenário de jogo, procurámos encontrar um 

compromisso plausível entre as definições de renderização e de sombreamento da aplicação, sem 
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perdas visíveis na qualidade dos agentes. Encontrámos uma solução parcial, que consistiu na 

redução dos parâmetros relacionados com a quantidade e qualidade dos sombreamentos, mais 

especificamente, o número máximo de pixéis da luz no Foward Rendering, a distância, o tipo e a 

resolução das sombras. 

  
Figura 15 – Qualidade do grafismo do agente no paradigma móvel 

No entanto esta última solução não se revelou suficiente para colmatar as quebras nas animações 

dos agentes. Na Aplicação Móvel do sistema por nós criada, pretendemos mostrar a face e parte do 

tronco dos agentes, motivado pelo tamanho e qualidade reduzidas dos ecrãs nos dispositivos móveis. 

Como tal diminuímos drasticamente a qualidade das texturas associadas ao corpo do agente, assim 

como a quantidade de objetos constituintes, uma vez que não vão estar visíveis. Esta drástica 

redução representada na figura 15 permitiu ganhos visíveis no desempenho dos agentes, permitindo 

uma maior fluidez no decorrer das animações, sem quebras ou atrasos. Para o caso de ser mostrado 

todo o agente, o utilizador teria dificuldades em visualizar a sua principal característica, que 

corresponde aos movimentos faciais durante o discurso. O modelo do agente poderia ter sido 

modificado, implicando a perca das respetivas animações, como tal esta opção não foi considerada. 

 

3.2.2. Módulo de Animação 

O Módulo de Animação, responsável pelo dinamismo do agente, foi alvo de diversas alterações para 

permitir um funcionamento adequado ao paradigma móvel. 

Para o agente discursar corretamente devem existir mecanismos que assegurem o correto 

sincronismo entre a animação e o áudio. Conseguir um absoluto sincronismo entre estes dois 

elementos constitui uma tarefa árdua, visto que estes são reproduzidos em peças de hardware 

diferentes, um na placa gráfica e o outro na placa de som. No entanto é possível utilizar 

aproximações, fazendo com que atrasos sejam ignorados por não serem visíveis pelos humanos. De 

seguida descrevemos o mecanismo de aproximação presente na ferramenta EI
2
VA original.  
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Figura 16 – Atraso entre o áudio e as animações do agente 

Na ferramenta EI
2
VA, quando o agente recebe um VHML com a descrição de quais os visemas e 

tempos associados ao discurso, estes são mapeados em animações do agente. No início do discurso 

e após todas as estruturas se encontrarem preenchidas, o módulo de Animação autoriza a 

reprodução do áudio, seguindo-se a execução das animações no agente, demorando em cada uma o 

tempo descrito pelo VHML. Caso não ocorra nenhuma eventualidade, a sequência de animações 

terminará primeiro do que o áudio, como é demonstrado na figura 16. Visando colmatar esta 

diferença, introduziu-se um atraso nas animações, multiplicando o tempo de cada animação por um 

valor que denominámos por fator Div, cujo valor mediano é de 0.9 num computador desktop e 

significa que em cada visema será retirado 10% do suposto tempo de animação. 

No entanto o Div constitui um entrave à portabilidade da EI
2
VA e como tal desenvolvemos uma 

solução robusta que pudesse melhorar esta funcionalidade. No processo de configuração da 

ferramenta é necessário realizar um benchmark para determinar qual o valor da variável ideal para 

cada máquina. Este processo é subjetivo e sujeito a erros, uma vez que é realizado tendo por base a 

perceção humana. Outro problema deve-se aos atrasos induzidos pelo Div, que funciona 

perfeitamente para discursos de pequenas dimensões, mas que em discursos de maior dimensão 

apresenta atrasos cumulativos, fazendo com que não haja um sincronismo efetivo entre o áudio e as 

animações. Apesar destes aspetos negativos, o Div do EI
2
VA apresenta vantagens ao simplificar os 

mecanismos no módulo de Animação, facilitando a sua interpretação e escalabilidade do código. 

Na solução encontrada, utilizámos vários Divs para cada visemas, uma vez que notámos diferentes 

atrasos consoante o visema em questão. Numa estrutura é guardado o mapeamento entre o visema 

e os últimos dez Divs, ficando esta estrutura alojada num ficheiro XML, que é atualizada a cada 

animação do agente. Neste ficheiro são guardados os valores ideais dos Divs correspondentes aos 

vários visemas e adequados à máquina em questão. Desta forma é espectável que estes valores 

sofram alterações entre máquinas diferentes. 
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Figura 17 – XML com os últimos Divs do visema Ah e FVW, respetivamente 

Segundo a nova solução, na primeira execução do agente a estrutura dos Divs é inicializada com 

0.75 no primeiro campo de cada visema. Escolhemos este valor por ser mediano e razoável para os 

atrasos, sendo assim um plausível ponto de partida para desktops e dispositivos móveis. Os 

restantes valores dos Divs são inicializados a 0. Para compreensão do funcionamento desta solução 

interessa analisar os mecanismos de cálculo e de atualização dos Divs. 

Quando se inicia a animação de um visema é calculado um novo Div, correspondendo à média 

ponderada dos últimos valores do Div, disponíveis na respetiva estrutura e que apresentem valores 

diferentes de 0. Aplicando este cálculo ao exemplo da figura 17, o novo valor para o visema Ah 

corresponderia à média dos dez valores apresentados. Relativamente ao visema FVW seria 

considerada a média dos cinco valores diferentes de 0. O valor obtido com esta média será então 

usado no atraso da animação relativamente ao áudio. Neste processo existe uma exceção no visema 

do silêncio, mais propriamente o visema Neutral. Este visema apresenta um comportamento diferente 

dos restantes, uma vez que este já contempla um natural atraso e como tal não é necessário incluir 

atrasos adicionais. Desta forma, o Div deste visema é sempre 1, não necessitando de médias nem de 

atualizações ao seu valor. 

O outro mecanismo fundamental deste procedimento consiste na atualização da estrutura dos Divs. 

Após terminar a animação de um visema são medidos os desvios relativamente aos valores ideais 

retornados pelo VHML e procede-se às atualizações segunda a equação: 

               
                       

         
         

Na fórmula 1 o usedDiv está associado ao valor da média ponderada dos últimos Divs e é usado para 

atrasar a animação do visema. O audioTime traduz-se no tempo ideal para a animação, definido no 

VHML do discurso e o visemaDelay corresponde ao tempo real da animação. Com estas variáveis 

calcula-se assim o newDiv, que é posteriormente inserido na estrutura de Divs associados ao visema. 

Se a estrutura apresentar valores a 0, troca-se um destes pelo newDiv, caso contrário o Div mais 

antigo é substituído pelo newDiv. Com esta fórmula consegue-se uma recuperação subtil dos atrasos 

e otimização dos valores para posteriores execuções. 
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Em condições normais, este procedimento é suficiente para assegurar a sincronização entre os 

áudios e as animações com um ínfimo grau de erro, em que o utilizador nem é capaz de detetar 

diferenças. No entanto existem situações excepcionais. Quando o sistema apresenta maior carga, a 

fórmula de atualização pode não ser suficientemente para recuperar os atrasos acumulados. 

Considere-se a seguinte variável: 

                ∑              

 

 

         

Na fórmula 2 o acumulatedDelay corresponde ao atraso total da animação em relação ao áudio. Caso 

se verifique que o valor absoluto do acumulatedDelay é superior a 0.1, equivalente a uma diferença 

significativa entre o áudio e a animação, o módulo de Animação entra num modo de contenção. 

Neste modo não é utilizada a fórmula anteriormente apresentada para calcular o newDiv, sendo em 

vez disso feitas inflações ou deflações bruscas consoante seja o áudio ou a animação em atraso, que 

resultam em correções efetivas. Este modo corresponde a um caso excecional e como tal raramente 

é utilizado. Quando o módulo de Animação verifica a recuperação dos atrasos volta a funcionar com a 

normalidade esperada. 

Não é linear a determinação do número de iterações até os Divs dos visemas alcançarem os valores 

ideais através da fórmula 1, visto que os visemas apresentam diferentes perfis de atraso, como será 

detalhado no Capítulo 4. 

 

3.2.3. Bloco Sistema de Diálogo Falado 

A alteração de paradigma motivou modificações profundas em alguns dos módulos que compõem o 

bloco Sistema de Diálogo Falado. 

 

Figura 18 – Bloco Motor de Animação e SDF em máquina diferentes 

O servidor local da ferramenta EI
2
VA foi alvo de transformações, passando a constituir um servidor 

distribuído, deixando de estar presente na mesma máquina onde se encontra a aplicação, tal como 

mostrado na figura 18. Desta forma equacionámos três novas variáveis, sendo estas a presença dos 

mecanismos de captura de áudio em diferentes máquinas, tempos na troca de mensagens e acessos 

concorrentes ao servidor. 
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Na versão original do EI
2
VA, a aplicação para além de todas as responsabilidades relativas aos 

agentes, assegurava também algumas responsabilidades do SDF, mais especificamente advertindo o 

servidor para iniciar a captura através do microfone, seguindo-se o descarregamento do resultado e 

entrega às componentes responsáveis por reproduzir o áudio e as animações.  

Na migração para o paradigma móvel, esta aplicação passou a desempenhar um novo papel, o de 

gravar o áudio proveniente do microfone no dispositivo móvel e enviar para o servidor, substituindo 

assim a funcionalidade do servidor relativamente à manipulação do input proveniente do microfone. 

Esta funcionalidade pode ser confundida com uma camada aplicacional, todavia nesta fase não foi 

nossa intenção criar qualquer tipo de controlos na interface, concentrámo-nos apenas na lógica 

subjacente a esta funcionalidade, visando facilitar posteriores ligações à interface da Aplicação 

Móvel. No entanto para fins de depuração, criámos um controlo simplista para monitorizar e controlar 

a atividade do agente. 

A nova funcionalidade da aplicação permite que o utilizador inicie a gravação do áudio, ficando 

registado num ficheiro de áudio até um limite de 10 segundos de áudio. A qualquer momento, o 

utilizador pode parar o reconhecimento antes dos 10 segundos. Este áudio é então tratado, 

procedendo-se à remoção dos silêncios no início e no final, diminuindo a quantidade de bytes de 

áudio a enviar para o servidor. Esta remoção é aplicada através de um algoritmo simples de trim que 

procura amplitudes abaixo de um determinado threshold, efetuando os cortes necessários. Se após 

este trim ainda existir áudio, este é então enviado para o servidor para processamento do 

reconhecimento, caso contrário é pedido ao utilizador que se aproxime do microfone, uma vez que 

não foi detetado qualquer áudio. Após o envio do áudio, a aplicação fica a aguardar pelo resultado. 

Quando é gerado o resultado sob a forma de VHML, este é então descarregado para a aplicação 

dando início ao discurso do agente. Paralelamente ao descarregamento do VHML, a aplicação faz um 

pedido ao servidor para obter o ficheiro de áudio correspondente ao discurso do agente. 

Derivado da mudança de paradigma, criámos um mecanismo no servidor que permite manter um 

registo entre o nome do dispositivo e o agente. Como tal, a aplicação antes de efetuar qualquer 

operação efetua o registo no servidor. Esta operação permite ao servidor manter a gestão de quais os 

agentes que se encontram sobre a sua alçada, identificando a origem dos áudios para 

reconhecimento e etiquetando os VHMLs com o resultado. Deste modo conseguimos ter vários 

dispositivos ligados ao mesmo servidor. 
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Figura 19 – Bloco SDF da ferramenta EI2VA 

Os módulos arquiteturais incluídos no Servidor que constituem o bloco do Sistema de Diálogo Falado 

e que foram afetados pela mudança de paradigma são os módulos do Gestor de Diálogo, Sintetizador 

de Voz, Interpretador Semântico e Reconhecedor de Fala, como é mostrado na figura 19. 

O módulo do Sintetizador é responsável por fazer as ligações aos motores TTS instalados no sistema 

operativo, tendo sido o que sofreu alterações de menor impacto. Quando uma frase é submetida para 

este módulo obtém-se como resultado um VHML e um ficheiro de áudio, correspondentes ao discurso 

do agente. As alterações neste módulo estão relacionadas com o preenchimento da localização do 

ficheiro de áudio nos parâmetros do VHML, passando este a constituir o endereço de IP do servidor 

seguido pelo nome do ficheiro de áudio. 

O módulo Gestor de Diálogo é responsável por fazer a ponte entre o módulo Interpretador Semântico 

e a Base de Conhecimento Relacional. Este gestor é capaz de encontrar respostas adequadas às 

perguntas feitas pelo utilizador. Após determinar qual a resposta adequada na Base de 

Conhecimento Relacional envia o resultado para o módulo Sintetizador de Voz, que é responsável 

por converter a resposta no formato do agente. As alterações no módulo Gestor de Diálogo 

constituíram simplificações no módulo original da ferramenta EI
2
VA, eliminando os diversos 

mecanismos de sessões associadas aos agentes. Como tal este módulo passou a efetuar apenas a 

pesquisa por uma resposta adequada à pergunta, fazendo a procura na base relacional dos agentes, 

QAs. Caso este não encontre uma resposta adequada, gera um discurso genérico como: “Não 

compreendi a sua pergunta, não se importa de repetir?”. 

Os módulos Reconhecedor de Fala e Interpretador Semântico apresentam uma estreita relação, 

sobrepondo muitas das suas funcionalidades. Na versão original da ferramenta estes dois módulos 

atuavam diretamente sobre o input proveniente do microfone da máquina. Na passagem para o 

paradigma distribuído esta solução tornou-se inadequada, sendo necessário alterar-se o seu 

mecanismo de funcionamento para permitir rececionar um ficheiro de áudio e detetar o seu conteúdo. 

Desta forma, alterou-se o fluxo de funcionamento assim como as interações com o motor ASR, 

permitindo efetuar o reconhecimento através de um ficheiro de áudio.  

Com todas estas alterações nos seus módulos, o bloco Sistema de Diálogo Falado tornou-se uma 

secção crítica, só sendo possível processar um pedido de cada vez, visto que apenas existe uma 

instância do motor ASR ativa na máquina. No novo paradigma podem existir diversos dispositivos a 
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interagirem com o mesmo servidor, sendo imperativo considerarmos um mecanismo de gestão de 

pedidos, que faça recurso de tarefas para processar os reconhecimentos dos ficheiros de áudio. 

Como tal adicionámos o módulo Coordenador do Reconhecimento, que corresponde a um gestor de 

pedidos e vai encaminhando os pedidos de reconhecimento pela ordem de chegada para o módulo 

Reconhecedor de Fala. Este novo módulo gere um conjunto de tarefas trabalhadoras, colocando-as 

em espera enquanto aguardam pela sua vez. Todo este processo é assíncrono e como tal as tarefas 

são etiquetados com o nome do agente e dispositivos dos quais são provenientes. As filas de espera 

no Coordenador do Reconhecimento não chegam a alcançar dimensões consideráveis, uma vez que 

o bloco Sistema de Diálogo Falado apresenta uma elevada capacidade de escoamento.  

O único módulo do bloco do Sistema de Diálogo Falado que não sofreu alterações foi a Base de 

Conhecimento Relacional. Este módulo é responsável por determinar quais as respostas adequadas 

às perguntas, tendo ao seu dispor ficheiros XML denominados de QAs, Questions and Answers, que 

contém todo o mapeamento entre as perguntas e as respostas. Este módulo proveniente da 

ferramenta EI
2
VA, não foi afetado pela mudança de paradigma, e como tal não se achou necessário 

incorporar qualquer alteração. 

Apesar de não estar representado no bloco Sistema de Diálogo Falado, este dispõe de mecanismos 

de caching, permitindo manter em memória os resultados obtidos no decorrer da sua execução. Os 

áudios e VHMLs são alojados e mapeados numa cache, melhorando assim os tempos de resposta do 

Servidor, visto que os processos de reconhecimento e sintetização são temporalmente dispendiosos. 

Este bloco não se destina apenas a responder a pedidos de reconhecimento, também é responsável 

por fornecer os VHMLs com os discursos de entrada em cena dos agentes. O Servidor aloja nas suas 

pastas os VHMLs iniciais, que quando requisitados são submetidos ao módulo do Sintetizador para 

geração do áudio. 

 

3.3. Considerações adicionais 

Estas alterações permitiram que a ferramenta EI
2
VA constitui-se um recurso disponível para 

aplicações em Unity3D nos dispositivos móveis. Quando uma aplicação necessitar dos agentes, pode 

em tempo de execução criar instâncias e configurações destes. O bloco do Sistema de Diálogo 

Falado ficou maioritariamente distribuído no Servidor, favorecendo uma arquitetura capaz de servir 

diversos dispositivos móveis numa mesma rede.  

No próximo capítulo vamos descrever o sistema composto por uma Aplicação Móvel, um Servidor e 

uma Interface de Gestão de Timelines. O EI
2
VA vai estar incluído neste sistema, permitindo que a 

Aplicação Móvel faça recurso dos Agentes Virtuais Conversacionais durante o seu funcionamento. 
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4. O Sistema 

Iniciamos este capítulo com a apresentação de alto nível dos principais módulos da solução, seguida 

das ligações aos objetivos e à motivação para a escolha arquitetural. Vamos introduzir um caso 

prático com o propósito de elucidar o funcionamento do sistema. Concluímos este capítulo com a 

explicação da arquitetura e respetivas particularidades. Na descrição dos vários componentes 

utilizamos uma abordagem do estilo top-down, em que começamos pela descrição geral do sistema 

até à exposição detalhada de cada um dos módulos que a compõem. 

 

4.1. Visão Global 

Os objetivos desta dissertação contemplam a criação de uma aplicação para dispositivos móveis, 

capaz de carregar sequências compostas por conteúdos multimédia em tempo de execução, 

nomeadamente, texto, imagens e Agentes Virtuais Conversacionais. Como tal partimos da arquitetura 

da ferramenta EI
2
VA no paradigma móvel, apresentada no capítulo anterior, para elaborarmos a 

solução do nosso sistema. Desta forma a base da arquitetura do sistema é composta por uma 

Aplicação Móvel e por um Servidor, tal como apresentado na figura 20. 

 

Figura 20 – Arquitetura geral do Sistema 

A Aplicação Móvel é destinada a smartphones e tablets (dispositivos móveis) com o sistema operativo 

Android, correspondendo à interface do sistema. A aplicação destinada a servidores aplicacionais 

oferece suporte aos dispositivos móveis e que por questões de simplicidade vamos denominar 

somente por Servidor.  

O Servidor foi concebido para interagir com diversos dispositivos, em simultâneo, que possuam a 

Aplicação Móvel, encontrando-se todos na mesma rede, em que a escala de interação reside em 

poucas dezenas de dispositivos para um só Servidor. Numa solução de larga escala, a arquitetura do 

sistema teria que ser totalmente diferente, comportando máquinas e mecanismos passiveis de 

suportar cargas elevadas durante longos períodos temporais. No entanto, é possível escalar a 

arquitetura do nosso sistema com o aumento progressivo do número de máquinas. O raio de ação do 

Servidor está dependente da potência do sinal disponibilizado pelos routers, que se encontram 

responsáveis pelas várias redes Wi-Fi locais. Desta forma, um Servidor pode estar disponível apenas 

para os dispositivos numa sala, abranger grupos de salas ou até um monumento por inteiro.  
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A Aplicação Móvel necessita da presença de um Servidor na rede, visto que esta não é capaz de 

funcionar autonomamente. A aplicação pode ser descarregada para um tablet ou smartphone com o 

sistema operativo Android. É exigido ao dispositivo móvel que disponha de Wi-Fi e de pelo menos 

1GB de memória interna para assegurar o correto funcionamento da aplicação. Este último requisito 

deve-se a diversos fatores, sendo eles: Num dispositivo com 1GB de memória, o AndroidOS 

disponibiliza apenas 770MB para aplicações; O sistema operativo em stand-by apresenta cerca de 

450MB dos 770MB ocupados com outras aplicações e serviços; Quando é executada a aplicação, a 

memória poderá variar até aos 550MB, podendo em picos de carga alcançar valores a rondar os 

700MB. Os valores obtidos durante a execução da aplicação devem-se à utilização de um motor de 

jogo no seu processo de conceção, mais propriamente o motor de jogo Unity3D. Visto que quisemos 

utilizar Agentes Virtuais Conversacionais com animações em tempo real nos dispositivos móveis, a 

utilização do motor de jogo Unity3D é imperativa para permitir a utilização da ferramenta EI
2
VA. Com 

o recurso aos agentes virtuais, pretendemos enriquecer e dinamizar os conteúdos apresentados nos 

dispositivos móveis. No próximo capítulo vamos apresentar em detalhe a memória consumida 

durante a execução da aplicação. 

Na interface da Aplicação Móvel é possível visualizar explicações relativas aos vários espaços de um 

monumento ou palácio. Quando o utilizador pressiona um dos espaços é apresentada uma 

explicação composta por diversos elementos multimédia, elementos como caixas de textos, imagens, 

vídeos e agentes. A Aplicação Móvel detém apenas estruturas elementares fulcrais ao seu 

funcionamento, encontrando-se grande parte dos recursos distribuídos no Servidor. 

O domínio utilizado no protótipo do sistema correspondeu ao Palácio de Monserrate em Sintra. Este 

domínio pode ser alterado, uma vez que o sistema foi concebido a pensar em futuras utilizações. As 

transformações necessárias para proceder à alteração do domínio encontram-se documentadas na 

última secção deste capítulo. 

 

4.2. Paradigma de interação 

O Servidor e a Aplicação Móvel correspondem a processos distintos a residirem em máquinas 

diferentes, um num computador desktop e outro num dispositivo móvel. Estes dois processos 

necessitam de comunicar um com o outro para assegurarem o funcionamento do Sistema. Como tal, 

o Servidor disponibiliza um conjunto de Web Services, plausíveis de serem invocados recorrendo ao 

Simple Object Acess Protocol, mais conhecido por SOAP. As máquinas e dispositivos que constituem 

o Sistema encontram-se ligados à mesma rede, como tal as Aplicações Móveis conseguem aceder 

aos diversos serviços e recursos disponibilizados pelo Servidor. Como tecnologia de comunicação, a 

nossa escolha recaiu nos Web Services, uma vez que permitem a interoperabilidade entre diferentes 

plataformas, promovendo uma arquitetura baseada em serviços que apresenta um elevado grau de 

escalabilidade. 
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Figura 21 - Comunicação entre a Aplicação Móvel e Servidor 

Na figura 21 é representada a ponte entre a Aplicação Móvel e o Servidor, em que o módulo Gestor 

de Rede é o responsável por gerir todas as comunicações exteriores à aplicação. Ao iniciar a 

aplicação, este módulo determina qual o endereço do Servidor na rede, seguindo-se a gestão de 

todas as comunicações com os Web Services. O Servidor apesar de constituir uma só peça de 

software, apresenta a sua lógica dividida em duas partes distintas: uma parte responsável por 

fornecer suporte aos Agentes Virtuais Conversacionais, incluindo o favorecimento dos mecanismos 

de reconhecimento e síntese da fala e uma outra parte que fornece às Aplicações Móveis os 

componentes responsáveis pelas explicações das salas. 

No capítulo anterior apresentámos a arquitetura da ferramenta EI
2
VA no paradigma móvel. Sendo 

objetivo desta dissertação incluir agentes nas Aplicações Móveis, ao desenvolvermos a solução para 

o sistema partimos da arquitetura base desta ferramenta, construindo as novas funcionalidades em 

torno dos seus módulos. Neste capítulo vamos interpretar esta ferramenta como sendo uma 

funcionalidade disponibilizada pela Aplicação Móvel e que necessita da presença de blocos 

funcionais num Servidor posicionado na rede. 

Relativamente às comunicações presentes entre a Aplicação Móvel e o Servidor existem três tipos, 

diferenciados pela sua intenção, sendo estes:  

 Comunicações gerais – Pedidos feitos no início da execução da Aplicação Móvel e que 

visam determinar o endereço do Servidor na rede local. Estes pedidos incluem pings da 

aplicação e confirmações por parte do Servidor. 

 Comunicações motivadas pelas Explicações – São efetuadas quando a Aplicação Móvel 

necessita de sequências explicativas relativa a uma sala. São iniciadas por um pedido que 

visa determinar quais os tipos de explicações disponíveis para a sala, solicitando-se de 

seguida a representação no formato textual do tipo de explicação, e por fim, os elementos 

descritos na representação textual são carregados pela aplicação; 

 Comunicações motivadas pelos Agentes – Para manter o funcionamento dos agentes, 

existem dois tipos de comunicações fundamentais, sendo estas as comunicações destinadas 

a obter discursos introdutórios e as comunicações destinadas a efetuar reconhecimentos de 

fala. No primeiro caso, um agente quando é introduzido na interface, normalmente apresenta 
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um pequeno discurso, a definição deste discurso encontra-se disponível no Servidor e como 

tal envolve uma comunicação para a sua transferência. No segundo caso, quando o agente 

deteta reconhecimento, o áudio é gravado no dispositivo móvel e é então enviado para o 

servidor para posterior tratamento. 

Após a descrição do paradigma de interação vamo-nos focar nas aplicações que constituem o 

sistema, descrevendo funcionalidades e módulos que as edificam. Para tal, vamos em primeira 

instância introduzir um pequeno caso prático baseado no Palácio de Monserrate, representando um 

exemplo sob o ponto de vista da utilização do sistema num espaço físico. Com este exemplo 

pretendemos introduzir as principais funcionalidades e comportamentos do sistema. 

 

4.3. Caso Prático 

Antes de apresentar o caso prático, interessa distinguir as duas formas de navegação 

disponibilizadas pela Aplicação Móvel, sendo estas a navegação automática e a navegação manual, 

em que o utilizador é responsável por escolher o tipo de navegação desejado. Caso não existam 

condições para providenciar a navegação automática, o menu de escolha não é apresentado ao 

utilizador e a navegação manual é escolhida por omissão. 

O funcionamento dos dois modos de navegação apresenta semelhanças, no entanto o modo de 

navegação automático acresce algumas funcionalidades relativamente ao modo manual. Em ambos 

os modos é apresentado um menu com a representação da planta do monumento, permitindo ao 

utilizador escolher as salas ou espaços sobre os quais pretende visualizar explicações. As 

funcionalidades adicionais introduzidas pelo modo de navegação automática correspondem à 

deteção de salas com base na localização do dispositivo e deteção da direção do dispositivo 

utilizando a bússola do sistema operativo. Para suportar estas funcionalidades o modo de navegação 

automática requer algumas configurações extra, como é o caso de um mapeamento entre salas e 

routers, acompanhados pela definição dos pontos cardeais do monumento, permitindo a extrapolação 

das direções para a planta apresentada na interface da aplicação. 

 

Figura 22 – Planta do Palácio de Monserrate 
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A solução deste exemplo contempla a existência de um router por sala e um Servidor na mesma rede 

dos vários routers. É possível ter um servidor disponível para todo o palácio, no entanto para o caso 

de Monserrate a solução apresentada é adequada aos fins ilustrativos. Numa situação real, 

pensamos que a solução mais apropriada para este palácio seja um Servidor para cada três ou 

quatro salas, permitindo economias ao nível de hardware, mantendo ainda assim um desempenho 

aceitável nos servidores.  

Na figura 22 é exibida a planta do Palácio de Monserrate em Sintra e com base nesta planta 

pretendemos introduzir o caso prático, em que a Aplicação Móvel assume o papel de guia. A entrada 

do palácio é assinalada pela seta a vermelho, quando o utilizador acede ao seu interior já dispõe de 

um dispositivo com a Aplicação Móvel instalada. Neste exemplo vamos considerar que somente a 

Sala de Bilhar e a Sala Indiana dispõem de routers, o router SB e o router SI, respetivamente. 

Assumimos também que a área de atuação do servidor corresponde ao alcance máximo das redes 

Wi-FI dos routers, restrito à sala onde se encontram e representado pelo círculo azul na figura 22. À 

exceção destas duas salas, a Aplicação Móvel não vai funcionar nos restantes espaços, uma vez que 

não é suficientemente autónoma para funcionar sozinha. 

Com o começo da visita, o utilizador dirige-se à Sala Indiana. A Aplicação Móvel dispõe de 

mecanismos que lhe permitem ligar-se automaticamente à rede Wi-Fi da sala. Ao ligar-se a esta rede, 

a aplicação começa a pesquisa pelo endereço do Servidor. O Servidor dispõe de toda informação, 

fazendo com que seja possível ouvir explicações sobre as várias salas sem estar no seu interior. 

Quando a Aplicação Móvel encontra o endereço do Servidor, liga-se a este, e caso a aplicação esteja 

em modo de navegação automático sugere ao utilizador a explicação sobre a Sala Indiana. Esta 

informação é obtida através de um mapeamento entre os nomes das salas e respetivos routers. 

Continuando a visita, o utilizador dirige-se à Sala de Bilhar, onde a Aplicação Móvel deteta outro sinal 

Wi-Fi mais forte, ligando-se automaticamente ao router da Sala de Bilhar e repetindo assim os 

eventos ocorridos na Sala Indiana. Enquanto o utilizador se desloca pelo palácio é apresentado na 

interface da aplicação um pequeno triângulo que corresponde à posição e direção do utilizador. 

Até ao momento e por diversas ocasiões, referimo-nos às explicações das salas como sendo 

sequências explicativas compostas por conteúdos multimédia. De seguida vamos detalhar as 

estruturas que compõe estas explicações assim como os respetivos componentes envolvidos. 
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4.4. Definição das Explicações 

Neste subcapítulo estabelece-se a necessidade de nomearmos as sequências explicativas bem como 

os elementos que as compõem. Como tal vamos apresentar os conceitos de Timeline, Template e 

Elemento. 

 

4.4.1. Timeline, Template e Elemento  

Uma Timeline corresponde a uma sequência de Templates, que conjuntamente formam a explicação 

de uma sala. Para uma mesma sequência explicativa podem existir diversas Timelines, diferindo no 

seu grau explicativo e respetiva ordem. Os graus explicativos correspondem a Basic, Advanced e 

Expert, em que o grau Basic comporta uma explicação elementar sobre a sala e em que o grau 

Expert corresponde a uma explicação mais aprofundada. 

A interface da Aplicação Móvel está dotada de mecanismos que permitem ao utilizador navegar 

livremente na Timeline. Ao alcançar o final da explicação, o utilizador pode optar por ouvir a 

explicação novamente, voltar para a planta do monumento, ou então e caso exista, reproduzir uma 

explicação mais avançada sobre a sala. Cada sala pode ter no máximo três Timelines, contudo é 

suficiente apenas um grau explicativo para assegurar o correto funcionamento da aplicação. Para o 

caso de existirem vários graus explicativos, as explicações são reproduzidas pela ordem relacional 

enunciada anteriormente (Basic, Advanced e Expert). O utilizador pode interromper as sequências 

explicativas a qualquer momento, voltando para o menu com a planta do monumento. 

  

Figura 23 – a) Ordem relacional entre Timeline, Template e Elemento; b) Ordem relacional com ecrãs das Aplicação 
Móvel 

Descrevemos uma Timeline como sendo uma sequência de Templates, em que um Template 

corresponde a uma interface formada por componentes multimédia, dispostos de maneira a transmitir 

uma mensagem ao utilizador. Estas componentes denominam-se de Elementos, diferindo no formato 

e nas características. A figura 23 a) representa a ordem relacional entre as Timelines, Templates e 

Elementos, a figura 23 b) demonstra um exemplo representativo das Timelines, em que o primeiro 
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Template é composto por dois Elementos e o segundo Template é constituído por três Elementos. Os 

Elementos podem apresentar várias disposições e dimensões, tal como demonstrado neste exemplo. 

 

Figura 24 – Exemplo de um Template 

Na figura 24 é apresentada uma imagem representativa de um Template. Nos cantos inferiores, é 

possível visualizar os botões que permitem navegar na Timeline, possibilitando avançar para o 

próximo Template ou recuar para o anterior. A apresentação dos Templates pode ser processada de 

forma automática, visto que a aplicação dispõe de mecanismos que implementam esta 

funcionalidade. Esta forma de apresentação requer definições adicionais, como é o caso da ordem 

pela qual os Elementos são mostrados no ecrã e o tempo de execução associado a cada um destes. 

Ao carregar na interface, o utilizador interrompe a apresentação automática do Template, ficando o 

utilizador responsável por navegar ao longo da Timeline. A presença dos Elementos na figura 24 é 

indicada pelos quadrados a vermelho, sendo estes Elementos constituídos por um Agente Virtual 

Conversacional, que ocupa o lado direito da interface, por uma imagem no canto inferior esquerdo e 

ainda por um bloco de texto no canto superior esquerdo.  

 

 

 
Figura 25 – Interface da Aplicação Móvel num tablet e num smartphone 
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Nem todas as Timelines são reproduzidas da mesma forma na Aplicação Móvel. Esta aplicação é 

capaz de determinar as dimensões do ecrã e reconhecer o tipo de dispositivo, tablet ou telemóvel. 

Caso corresponda a um telemóvel é feita uma divisão dos Elementos, fazendo com que alguns dos 

Templates sejam divididos em mais do que um ecrã, fornecendo assim uma dimensão vertical à 

navegação da aplicação. Esta divisão é patente na figura 25 e tem por base a prioridade dos 

Elementos, aplicando diversas regras para assegurar o equilíbrio e o balanceamento entre os 

conteúdos multimédia que constituem o Template.  

A representação visual dos Templates é feita de forma dinâmica, visto que a Aplicação Móvel não 

dispõe de todos os conteúdos necessários ao preenchimento da interface. Esta aplicação dispõe 

apenas de interpretadores para as estruturas representativas das Timelines, permitindo determinar e 

construir os Elementos presentes nos Templates. Vamos apresentar de seguida a estrutura inerente 

às interfaces e que constitui a representação textual das Timelines. 

  

4.4.2. Representação em XML 

Após apresentação dos conceitos fundamentais relativos às sequências explicativas, interessa 

compreender a sua representação e definição. Esta representação assume particular importância 

uma vez que é transversal a todo o sistema e como tal diversas componentes são responsáveis pela 

sua manipulação, existindo módulos capazes de interpretar e gerar esta representação. Vamos 

começar pela apresentação das considerações gerais em relação à representação das Timelines, 

seguindo-se da sua descrição e por fim as componentes do sistema afetadas por esta representação. 

No capítulo dos trabalhos relacionados, mencionámos projetos associados a interfaces dinâmicas 

baseadas em templates. Num dos trabalhos, descrevemos uma representação textual para interfaces 

recorrendo à notação XML, eXtensible Markup Language. Esta notação favorece a interoperabilidade 

entre plataformas heterogéneas, e por apresentar uma representação bem definida é capaz de ser 

adaptada a diversos propósitos. 

Achámos necessário definir uma estrutura capaz de representar textualmente as interfaces, neste 

caso as Timelines. Esta necessidade deveu-se ao cenário de atuação das interfaces, uma vez que os 

Elementos apresentam características distintas. Como apresentado nos trabalhos relacionados, 

recorremos também à notação XML para definir textualmente as Timelines e respetivos Elementos. 
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Figura 26 – Representação textual de uma Timeline no formato XML 

Na figura 26 encontra-se parte do conteúdo relativo à representação textual na notação XML de uma 

Timeline, sendo esta composta por Templates e pelos respetivos Elementos. A uma Timeline 

encontra-se associado um nome, o tipo da explicação, o nome da sala e um conjunto de Templates. 

A um Template está associado um nome e o respetivo conjunto de Elementos. Na Aplicação Móvel, 

limitámos a um máximo de três Elementos por Template, uma vez que representar visualmente mais 

do que três Elementos numa só interface, demonstraria acentuadas perdas na qualidade visual dos 

Elementos. Definimos vários tipos de Elementos, sendo estes o AgentType (figura 27a), ImageType 

(figura 27b), TextType (figura 27c), MovieType (figura 27d) e FingerSwipeType (figura 27e). O 

FingerSwipeType corresponde à sobreposição de duas imagens em que o utilizador ao passar o dedo 

neste Elemento faz com que a imagem da frente desapareça gradualmente, sendo usado para 

demonstrar uma evolução temporal. A imagem frontal do FingerSwipe representa um espaço na 

atualidade e a imagem de fundo ilustra este mesmo espaço no passado. A representação em XML 

dos vários Elementos encontra-se descrita em pormenor no Anexo B. 

     
Figura 27 – a)AgentType; b) ImageType; c) TextType; d) MovieType; e)FingerSwipeType 

Os vários tipos de Elementos apresentam particularidades motivadas pelos conteúdos multimédia 

que representam, no entanto existem algumas semelhanças entre eles. Em todos os Elementos 

existem campos comuns, sendo eles: O nome do Elemento, tempo de execução, necessidade de 

aguardar input, ordem de execução, tipo, posição e espaço ocupado. O Tempo de execução, a 
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necessidade de aguardar input e a ordem de execução estão associados às transições automáticas 

entre os Templates.  

As posições permitidas aos Elementos correspondem a um ecrã, meio ecrã ou um quarto de ecrã, em 

que a escolha da posição condiciona a sua representação visual. Assumimos estas três posições por 

permitirem um balanceamento relativo à disposição dos Elementos na interface, sem sobreposições 

ou espaços vazios. Alguns dos Elementos, quando selecionados ocupam todo o ecrã, como é o caso 

do ImageType e MovieType, maximizando o Elemento e permitindo ao utilizador visualizar o seu 

conteúdo em detalhe. Existem exceções associadas ao posicionamento dos agentes (AgentType), 

em que estes podem ocupar somente o tamanho correspondente a um ou a meio ecrã. Os motivos 

desta limitação devem-se sobretudo ao facto dos agentes constituírem modelos tridimensionais e ao 

ocuparem algumas parcelas do ecrã poderiam sobrepor-se a outros Elementos existentes na 

interface, como tal o seu posicionamento é mais restrito do que os restantes Elementos. 

Outras particularidades relativas ao AgentType correspondem às variáveis de configuração do 

Sistema de Diálogo Falado, sendo estas: o nome do agente; a gramática de reconhecimento; o 

VHML, correspondente ao texto narrado pelo agente quando introduzido na interface; os Qas, 

correspondentes às bases de conhecimento do agente e que contém as respostas às perguntas pelo 

agente conhecidas e por fim, o nome da voz do agente. 

Os restantes Elementos apresentam uma lógica semelhante ao AgentType, em que o Elemento 

ImageType é representado pelo título, descrição, endereço da imagem e respetivo ícone; o TextType 

é somente descrito pelo título e o texto que o constitui; o MovieType é definido pelo título, endereço 

da imagem e do vídeo; e por fim o FingerSwipeType é representado pelo título, endereço da imagem 

superior e inferior.     

Para lidar com as estruturas representativas das Timelines existem mecanismos próprios no sistema, 

que permitem a sua interpretação e geração. As Timelines encontram-se alojadas nas pastas do 

Servidor, tal como representado na figura 28. Para criar e gerir as Timelines, desenvolvemos uma 

aplicação composta por uma interface gráfica e que será pormenorizadamente descrita mais adiante. 

Esta interface permite a não-programadores definir a estrutura e a composição das sequências 

explicativas das salas, definindo a organização dos Templates assim como os Elementos que os 

compõem.  

 

Figura 28 – Representação das Timelines no Servidor 
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O Servidor disponibiliza Web Services capazes de retornarem o conteúdo das Timelines, para tal 

basta indicar o nome da sala assim como o tipo de explicação pretendidos. Quando for necessária 

uma Timeline referente a uma sala, a Aplicação Móvel inquere o Servidor quanto às explicações 

disponíveis, seguindo-se de um pedido pela explicação mais elementar, neste caso a Timeline de 

grau Basic, e se tal não existir é retornada uma de grau superior. Ao receber a representação textual 

da Timeline, a Aplicação Móvel dispõe de interpretadores capazes de converter esta representação 

textual em representação visual. Estes interpretadores são escolhidos consoante as dimensões do 

dispositivo e são responsáveis por analisarem recursivamente os Templates que constituem a 

Timeline e respetivos Elementos. Em primeiro lugar os interpretadores identificam o tipo dos 

Elementos, avaliando, se necessário, a disponibilidade dos recursos associados, sendo as imagens 

ou vídeos requisitados ao Servidor através de pedidos paralelos à construção da interface. Com o 

decorrer da verificação, a Aplicação Móvel vai construindo as estruturas internas que formam os 

Elementos analisados.  

A figura 29 representa os módulos da Aplicação Móvel responsáveis por efetuarem o carregamento 

das Timelines e a conversão para a representação visual. O módulo Gestor Global orquestra o 

funcionamento dos restantes módulos, funcionando como um veículo de comunicação entre os vários 

módulos. O módulo Gestor de Rede é responsável por pedir os vários tipos de explicação associada 

a cada uma das salas, bem como as respetivas Timelines. O Analisador de Timelines efetua a 

conversão para o formato da aplicação, preenchendo as estruturas internas que a compõem. O 

Divisor de Timelines é somente usado em telemóveis, subdividindo as estruturas resultantes do 

trabalho do Analisador de Timelines e fazendo com que alguns Templates sejam divididos consoante 

as prioridades dos Elementos. Por último o Gestor de Apresentações gere a representação visual dos 

Templates no formato da interface.  

 

Figura 29 – Módulos da Aplicação Móvel responsáveis pelo carregamento das Timelines 

De seguida vamos descrever pormenorizadamente estes módulos e os restantes que compõem a 

Aplicação Móvel. 
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4.5. Aplicação Móvel 

Neste tópico apresentamos a arquitetura da Aplicação Móvel e respetiva divisão funcional, bem como 

particularidades relacionadas com esta. Ilustramos na figura 30 a divisão por módulos da aplicação. 

 

Figura 30 – Divisão por módulos da arquitetura da Aplicação Móvel 

O módulo Gestor de Entidades representado na figura 30 corresponde a um gestor de alto nível. 

Este é responsável por instanciar os três principais módulos da aplicação, o módulo da Interface, o 

Gestor Global e o Gestor de Rede. O Gestor de Entidades para além de garantir a criação destes 

módulos, fulcrais ao funcionamento da aplicação, assegura também a continuidade das suas 

execuções durante o período de vida da aplicação. Este módulo dispõe de configurações que 

permitem à aplicação entrar em modo de depuração, imprimindo na interface as variáveis de estado 

durante o seu funcionamento. 

A Aplicação Móvel é composta por três módulos fundamentais, sendo o módulo Gestor de Rede o 

primeiro. Este módulo possui diversas funcionalidades relacionadas com a comunicação na rede, 

entre elas a determinação do endereço de IP do Servidor. Para simplificar este processo assume-se 

que o Servidor é a primeira entidade a ser ligada à rede local, encontrando-se portanto nos 

endereços mais baixos desta. Ao iniciar a aplicação, este módulo determina o prefixo do endereço de 

IP do dispositivo móvel e com base nesse prefixo efetua pings iterativos aos diversos endereços. 

Quando é encontrada resposta, a aplicação confirma se o Servidor que respondeu corresponde ao 

correto. Caso o Servidor não se encontre nos endereços espectáveis, existem mecanismos na 

interface que permitem ao utilizador introduzir manualmente o endereço de IP.  

Para além de determinar o endereço do Servidor na rede, o módulo Gestor de Rede é também 

responsável por realizar os pedidos aos Web Services do Servidor, requisitando as Timelines dos 

vários espaços físicos que constituem o domínio da aplicação. Este módulo assegura o 

descarregamento assíncrono dos Elementos cujos conteúdos sejam constituídos por imagens e 

vídeos. Para Timelines com dimensões reduzidas, este processo de descarregamento não constitui 
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qualquer problema, no entanto para Timelines de maiores dimensões procurámos uma forma eficaz 

de efetuar o carregamento dos seus Elementos. 

No processo de criação da componente visual de uma Timeline, a memória do dispositivo não 

suporta o carregamento de todos os Elementos, visto que o seu espaço é limitado e como tal poderia 

levar à paragem da aplicação. Como tal optámos por criar janelas de carregamento, efetuando o 

carregamento dos Elementos com maior probabilidade de serem reproduzidos. Esta janela pode ter a 

dimensão que se desejar, consoante a memória disponibilizada pelo dispositivo, mas foi definido um 

valor de três Templates por janela. Este valor corresponde ao mínimo para assegurar o 

funcionamento da aplicação, visto que carrega em memória os Elementos do Template que se 

encontram a ser mostrados na interface, os Elementos do Template anterior e do seguinte.  

 

Figura 31 – Método de carregamento com janela de 3 Elementos 

O funcionamento deste mecanismo é demonstrado na figura 31 com o seguinte exemplo: Imagine-se 

uma Timeline composta por oito Templates, todos eles contendo Elementos como imagens e vídeos. 

Quando a aplicação descarrega a explicação relativa à sala, esta inicia o carregamento dos 

Elementos que constituem o primeiro e segundo Templates (alínea a). O utilizador decide então 

avançar na explicação para o segundo Template, levando a aplicação a carregar o terceiro Template 

(alínea b). Quando se avança para o terceiro Template, carrega-se o quarto e remove-se da memória 

o primeiro Template (alínea c), mantendo assim uma janela de três Elementos carregados.  

Para evitar repetições no carregamento de Elementos adicionámos à solução o módulo Controlador 

da Cache. Quando é efetuado o carregamento de imagens e vídeos, este módulo guarda os ficheiros 

numa pasta temporária, mantendo o mapeamento entre o nome do Elemento e o ficheiro. Assim, 

antes do módulo Gestor de Rede fazer um pedido ao Servidor, confirma a existência dos Elementos 

com o Controlador da Cache. A pasta temporária é mantida apenas durante a execução da Aplicação 

Móvel, quando esta termina, a aplicação procede à sua remoção.  

É o módulo da Interface(GUI) que assume a responsabilidade de produzir a interface que é mostrada 

ao utilizador, com exceção da representação dos Elementos que constituem a Timeline. Este módulo 
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comunica diretamente com o módulo Gestor Global, advertindo-o de eventos que ocorram na 

interface. 

De todos os módulos presentes na Aplicação Móvel, o que apresenta maior número de 

responsabilidades é o Gestor Global. Este módulo é responsável por advertir o Gestor de Rede para 

o início da pesquisa pelo IP do servidor e por requisitar o carregamento de uma Timeline ou dos 

Elementos que a constituem. O Gestor é quem indica qual a interface a desenhar e recebe os 

eventos provenientes do módulo da Interface. Este determina também quais as polegadas do ecrã do 

dispositivo, sendo que abaixo de 6 polegadas é considerado um telemóvel, caso contrário 

corresponde a um tablet. 

A principal funcionalidade do Gestor Global consiste em garantir que a sequência de eventos para o 

correto funcionamento da aplicação é respeitada e é transmitida entre os vários módulos, como tal é 

responsável por gerir outros módulos, cada um com o seu papel e que permitem aos Gestor delegar 

o trabalho. Os vários módulos mantidos pelo Gestor Global correspondem ao Analisador e Divisor de 

Timelines, Gestor de Apresentações e Plugins do Android. 

O Analisador de Timelines tem como objetivo extrair toda a informação da representação em XML 

das Timelines. Este recebe o XML e faz um parse dos diversos campos, convertendo-o para o 

formato da Aplicação Móvel, preenchendo estruturas representativas das Timelines e respetivos 

Templates. São estas estruturas que vão ser iteradas na apresentação da sequência explicativa na 

interface. 

O Divisor de Timelines é somente usado quando o Gestor Global deteta a presença de um 

telemóvel. Este módulo é responsável por subdividir a Timeline, fazendo com que os Elementos 

possam ser visíveis em ecrãs com dimensões reduzidas, utilizando o resultado do Analisador de 

Timelines e remetendo-o a esta partição. O processo de divisão faz com que seja apresentado 

somente o Elemento com prioridade maior em cada Template, estando os restantes Elementos num 

outro ecrã acessível através de um botão de “Mais”, conferindo profundidade a cada um dos 

Templates. As regras pelas quais se rege o processo de divisão utilizam as prioridades dos 

Elementos, redimensionando-os e procurando novas posições para que não haja falhas na 

disposição destes na interface.  

No caso prático introduzido neste capítulo, contextualizámos os dois modos de navegação da 

Aplicação Móvel, o automático e o manual, em que no modo automático são sugeridas explicações 

conforme a localização física do dispositivo. Quando se recorre ao modo de navegação automático, o 

Gestor Global coloca em funcionamento o módulo Plugins do Android. Este módulo faz a ponte com 

a envolvência da aplicação, permitindo aceder às bibliotecas disponibilizadas pelo sistema operativo 

Android. Quando este plugin inicia a sua atividade é lhe passada uma lista com o mapeamento entre 

os nomes das redes e salas. Durante o seu funcionamento procura garantir que o dispositivo se 

encontra ligado a uma das redes incluídas na lista e que apresente a maior potência de sinal. Apesar 

de não ser totalmente determinístico, este mecanismo permite fazer uma aproximação à localização 

física do dispositivo tendo por base a força do sinal da rede. Este plugin tem ainda a capacidade de 
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extrair informações provenientes da bússola do sistema operativo. O Gestor Global está em 

constante contato com o módulo Plugins do Android para determinar uma eventual mudança de sala 

e ainda para ser informado acerca de novas direções do dispositivo. 

O módulo Gestor de Apresentações é o principal responsável pela representação visual das 

Timelines, ou seja, este é capaz de ler as estruturas provenientes dos módulos Analisador e Divisor 

de Timelines, convertendo estas estruturas em elementos multimédia visíveis ao utilizador. Os 

conteúdos de alguns Elementos como imagens e vídeos encontram-se disponíveis no módulo Gestor 

de Rede, onde o Gestor de Apresentações vai buscar os conteúdos quando necessários. É este 

módulo que conhece as várias representações associadas aos vários tipos de Elementos, assim 

como as respetivas disposições na interface.  

Neste subcapítulo apresentámos os vários módulos constituintes da Aplicação Móvel assim como 

funcionalidades e respetivas particularidades. De seguida vamos fazer uma apresentação semelhante 

para a aplicação do Servidor. 

  

4.6. Servidor 

Na figura 32 é apresentada a divisão em módulos da arquitetura do Servidor, em que cada módulo 

representa um conjunto de funcionalidades desta aplicação. 

 

Figura 32 – Divisão por módulos da arquitetura do Servidor 

O módulo Entidade Gestora corresponde à aplicação destinada a ser executada no servidor 

aplicacional, que é responsável por manter os Web Services em constante funcionamento e 

encaminhar os pedidos sob o formato de tarefas. Este módulo generalista engloba outros dois, o 

módulo Timelines e o módulo Sistema de Diálogo Falado. 

Relativamente ao módulo Timelines, o trabalho que este desempenha consiste em procurar as 

Timelines nos ficheiros do Servidor e retornar o seu conteúdo. Desta forma, a lógica de 

funcionamento deste módulo baseia-se essencialmente na procura e leitura de ficheiros XML.  
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O módulo Sistema de Diálogo Falado representa grande parte da funcionalidade do Servidor. Este 

módulo compreende o ciclo que gere os pedidos de reconhecimento, determinação de resultados e 

geração de respostas. As funcionalidades deste ciclo são implementadas por submódulos, formando 

um pipeline para o processamento de pedidos de reconhecimento. Estes módulos e respetivas 

funcionalidades encontram-se descritos ao pormenor no capítulo anterior, relacionado com a 

passagem do EI
2
VA para o paradigma móvel.  

De seguida vamos apresentar uma aplicação importante no âmbito das Timelines e que compreende 

um dos objetivos desta dissertação. 

 

4.7. Interface de Gestão de Timelines 

Na mesma máquina do Servidor reside uma outra aplicação que se destina a simplificar o processo 

de geração das Timelines. Esta aplicação, de seu nome Gestora de Timelines dispõe de uma 

interface capaz de fazer a edição e a criação de Timelines nas pastas do Servidor. Esta interface 

assume que os utilizadores têm experiência de configuração do Sistema. 

Criar Timelines manualmente poderia ser demorado e sujeito a erros. Como tal esta interface permite 

a não-programadores, mas que no entanto apresentem alguma formação no sistema, configurarem 

os conteúdos que são disponibilizados às Aplicações Móveis. Este processo de criação de conteúdos 

assume importância num sistema que opera num espaço físico, como é o caso de um palácio ou 

museu, em que os conteúdos devem ser mostrados aos utilizadores consoante o seu perfil. Como tal 

a necessidade de disponibilizar uma interface de configuração assume particular relevância, 

permitindo dotar a entidade gestora do monumento com a capacidade de personalizar de uma forma 

rápida e simples os conteúdos mostrados nas Aplicações Móveis. 

Tendo por base a motivação descrita, criámos a Interface de Gestão de Timelines, sendo esta 

composta por três menus principais, o das configurações, o de edição de Templates e o de edição de 

Timelines. De seguida vamos proceder à descrição de cada um destes menus. 

 

Figura 33 – Menu de configuração da Interface de Gestão de Timelines 

Na figura 33 é apresentado o menu de configurações descrevendo as pastas do Servidor onde estão 

alojadas as Timelines, possibilitando que a geração destas seja feita diretamente para as pastas do 

Servidor. Estas configurações possibilitam à aplicação inspecionar as pastas de recursos do Servidor 
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durante o processo de geração das Timelines, averiguando a existência de todos os conteúdos 

relacionados com imagens e vídeos. Caso hajam falhas, são assinaladas pela aplicação e o utilizador 

deve efetuar as correções necessárias antes de tentar gerar uma nova Timeline. 

 

Figura 34 – Edição de Templates na Interface de Gestão de Timelines 

A interface de edição de Templates, representada na figura 34, permite a criação ou remoção de 

Templates. Aos Templates podem ser associados um nome, imagem de fundo e Elementos. 

Consoante o tipo do Elemento escolhido, ao pressionar no botão de Adicionar ou Editar Elementos, 

surgem menus adequados a cada um dos tipos, permitindo parametrizar as configurações dos vários 

Elementos associados ao Template. 

No menu de edição dos Templates podem ser definidas as posições e os espaços ocupados pelos 

Elementos, e as alterações nestas configurações produzem resultados imediatos na janela de pré-

visualização disponível na interface deste menu. É dada a possibilidade de configurar as transições 

automáticas entre Elementos, permitindo definir o tempo de execução associado a cada um, assim 

como a respetiva ordem de execução. As prioridades associadas aos Elementos são utilizadas no 

processo de divisão das Timelines para telemóveis. 
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Figura 35 – Menu de edição de Timelines na Interface de Gestão das Timelines 

O último menu desta interface corresponde ao menu de edição das Timelines, representado na figura 

35. Neste menu atribui-se um nome à Timeline, um nome à sala e seleciona-se um grau explicativo. 

Por último adicionam-se os Templates que vão constituir a Timeline e que foram gerados através da 

utilização do menu de edição dos Templates. Neste menu é ainda possível gerar o ficheiro XML, 

sujeito à validação dos recursos presentes nas pastas do Servidor. Após esta geração, o ficheiro XML 

é colocado no Servidor, dentro de uma pasta adequada à sala em causa. 

Para finalizar este capítulo apresentamos algumas considerações sobre a alteração do domínio de 

atuação do sistema.  

  

4.8. Alteração do domínio 

O domínio considerado nesta dissertação correspondeu ao Palácio de Monserrate em Sintra. No 

entanto o sistema foi concebido com a premissa de possibilitar a extensão do seu domínio de 

atuação. Apesar de ser permitida esta alteração, não significa que a aplicação possa atuar em 

qualquer ambiente, existindo requisitos que devem ser respeitados, tais como a existência de um 

espaço físico, planta e explicações relevantes sobre os subespaços que o constituem.  

Pequenas alterações no domínio podem ser realizadas por não-programadores que apresentem 

experiência de configuração do sistema. No entanto, uma alteração ao nível do domínio deve ser 

realizada por programadores, uma vez que envolve alterações no código da Aplicação Móvel. Estas 

alterações correspondem principalmente a mudanças nos menus introdutórios, seguindo-se de 

alterações na planta do espaço e nomes dos subespaços que a compõe. Convém realçar que os 
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nomes destes espaços, correspondentes às salas do monumento, devem ter ligação com os nomes 

das Timelines presentes no Servidor. Os ficheiros contendo o mapeamento entre nomes de salas e 

redes deve também ser alvo de alterações, permitindo o correto funcionamento do modo de 

navegação automática para o novo domínio. As alterações ao nível do Servidor devem contemplar a 

inclusão de novas Timelines e respetivos conteúdos multimédia, podendo ser geradas recorrendo à 

Interface de Gestão de Timelines.  

Para adicionar um novo elemento multimédia ao Sistema, um programador deverá criar a estrutura 

em XML representativa do elemento, modificar a Interface de Gestão de Timelines para permitir a 

adição do novo elemento nas Timelines. Na Aplicação Móvel devem ser adicionados novos 

interpretadores e código capaz de converter o elemento na sua representação textual para a 

representação visual. 

Concluindo, neste capítulo apresentámos o sistema e descrevemos as suas principais 

funcionalidades. No capítulo seguinte procedemos à descrição das metodologias de avaliação do 

trabalho e resultados obtidos com os testes executados no sistema. 
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5. Resultados e Avaliação 

Neste capítulo descrevemos a avaliação realizada ao Sistema descrito nos capítulos 3 e 4, de modo a 

validar o cumprimento dos vários objetivos traçados. Os objetivos desta dissertação compreendem a 

passagem da ferramenta EI
2
VA para o paradigma móvel e a criação de uma aplicação para 

dispositivos móveis capaz de carregar diferentes tipos de explicações, variando as explicações 

conforme a localização e as características do dispositivo. Iniciamos este capítulo com a descrição 

das várias metodologias empregues nos testes realizados, seguindo-se a apresentação dos 

resultados e respetiva discussão. 

 

5.1 Metodologia de avaliação 

Incidimos a avaliação sobre as componentes fulcrais do sistema e que pela sua importância 

contribuem para alcançar os objetivos definidos. Os testes contemplam uma abordagem ao nível da 

usabilidade e funcionalidade do sistema. 

O primeiro conjunto de testes incide nas novas funcionalidades de sincronização do áudio com as 

animações dos agentes, mais propriamente o novo mecanismo de Div, como descrito no Capítulo 3. 

Com estes testes procurámos comprovar as vantagens do novo método de cálculo, exercitando-o nas 

várias plataformas e comparando-o com o método original. Esta funcionalidade foi escolhida para 

testes por ter constituído um dos principais avanços na ferramenta EI2VA, permitindo a sua 

portabilidade para várias plataformas sem necessidade de ajustes manuais. As metodologias 

empregues nos testes baseiam-se em medições entre os atrasos do áudio e as animações dos 

agentes, cálculos dos atrasos médios e por fim a análise comportamental das várias partes 

constituintes do discurso dos agentes, visando determinar as principais fontes dos atrasos. 

Na segunda alínea dos testes descrevemos as medições efetuadas aos mecanismos de 

carregamento da Aplicação Móvel, mais propriamente o carregamento por janelas dos Elementos 

constituintes das Timelines, descrito no Capítulo 4. Com estes testes pretendemos determinar os 

níveis de desempenho dos mecanismos de carregamento da aplicação, efetuando a comparação 

entre as várias soluções ponderadas e analisadas durante o processo de implementação, concluindo 

assim se a Aplicação Móvel apresenta níveis de desempenho adequados à maioria dos dispositivos 

móveis. Os gastos em termos de memória foram também uma preocupação constante durante o 

processo de desenvolvimento do Sistema. A Aplicação Móvel apresenta pesados recursos para um 

dispositivo móvel que devem ser otimizados e que podem comprometer a integridade do seu 

funcionamento. Assim, considerou-se relevante efetuar várias medições para comprovar os gastos 

efetivos em termos de memória e concluir quais as características mínimas que os dispositivos 

devem apresentar para executar a Aplicação Móvel. 

O terceiro conjunto de testes baseou-se na utilização da Aplicação Móvel em tablets e smartphones, 

determinando a sua usabilidade e medindo eventuais perdas relacionadas com a passagem dos 
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agentes para o paradigma móvel. Estes testes incluíram a participação de vários utilizadores que 

responderam a questionários com perguntas relacionadas com a usabilidade da aplicação e 

relevância dos conteúdos. Estes testes assumiram particular importância, visto que forneceram as 

primeiras impressões relativas à aplicação, mostrando o seu valor e demonstrando caminhos 

evolutivos para esta. 

Apesar de o Sistema ser constituído por várias componentes (Aplicação Móvel, Servidor e Interface 

de edição de Timelines), os testes focaram-se exclusivamente na Aplicação Móvel, visto que os 

restantes componentes são mecanismos auxiliares e que visam fornecer suporte à aplicação. A 

importância desta aplicação deve-se também ao facto de esta constituir a interface do Sistema e 

portanto revelar-se o meio de interação com os utilizadores. 

Os testes apesar de diferenciados apresentaram alguns pontos comuns, nomeadamente a utilização 

de dispositivos semelhantes, em que para executar o Servidor utilizámos um computador laptop com 

uma placa Wi-Fi capaz de criar Redes locais, sendo este um Sony Vaio, Intel Core I7@2.20Ghz, com 

8GB de RAM. Nos testes utilizámos dispositivos com tamanhos diferentes, um tablet e um 

smartphone, visto que a Aplicação Móvel diferencia a forma de apresentação da Timeline conforme o 

tamanho do dispositivo onde a aplicação se encontra a executar, tal como descrevemos no capítulo 

4. O tablet corresponde ao Samsung Galaxy Tab2 7.0 Wi-Fi com 1GB de memória interna, enquanto 

o smartphone corresponde a um Sony Xperia J, Wi-Fi, ecrã de 4 polegadas, processador de 1.0GHz 

e memória de 4GB. Um outro aspeto semelhante nos vários testes deve-se à utilização do mesmo 

tipo de conteúdos mostrados na Aplicação Móvel, estando estes relacionados com o Palácio de 

Monserrate em Sintra. 

De seguida vamos apresentar os resultados obtidos com o primeiro conjunto de testes, nos quais se 

exercitou o novo mecanismo de sincronização entre o áudio e as animações do agente, mais 

propriamente o Div. 

 

5.2 Sincronismo do áudio e animações - Div 

O novo mecanismo de cálculo da variável Div foi descrito no capítulo 3 e com este pretendíamos 

eliminar o processo de benchmark à máquina para determinar o valor ideal desta variável. 

Desejávamos alcançar um sincronismo entre o áudio e as animações do agente, independentemente 

da plataforma, fazendo com que os atrasos não fossem visíveis pelo olho humano.  

As várias medições dos atrasos resultam da utilização de três métodos para efetuar o cálculo dos 

Divs, sendo estes: O método original da ferramenta EI
2
VA, denominado de Div estático; O novo 

método de cálculo sem os valores ideais, denominado por Div dinâmico sem valores ideais; E por 

último o Div dinâmico com os valores ideais. Com a separação do Div dinâmico em dois conjuntos de 

testes pretendemos aprofundar o conhecimento relativo a esta nova forma de calcular o Div, 

fornecendo assim uma perspetiva alargada do funcionamento deste método desde a sua inicialização 
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- Div dinâmico sem os valores ideais - até a maturação dos seus valores - Div dinâmico com os 

valores ideais.  

O novo mecanismo de cálculo do Div assume que os atrasos são cumulativos e que cada visema 

apresenta um atraso distinto, desta forma concentrámo-nos no comportamento dos vários visemas 

que compõe o discurso do agente. A Aplicação Móvel tem funcionalidades implementadas que lhe 

permitem determinar o tempo do áudio e o tempo que o agente demorou a efetuar uma animação, 

sendo capaz de calcular a diferença destas variáveis e gravar o resultado num ficheiro. A aplicação 

mede também o atraso total do discurso do agente, sendo este atraso utilizado para posterior 

comparação estatística com os restantes métodos de cálculo, determinando qual dos métodos é o 

mais adequado a cada plataforma. A medição dos atrasos nos visemas tem como objetivo a 

determinação de padrões, comprovando a nossa teoria inicial relativa aos atrasos entre visemas e 

potenciando novas maneiras para evoluir o Div dinâmico. 

Para estes testes criámos trinta discursos para os agentes, mais propriamente trinta VHMLs com 

dimensões diferentes, dez VHMLs com cerca de 20 palavras, outros dez a rondar as 50 palavras e 

por fim mais dez VHMLs de 85 palavras. Preenchemos os discursos com notícias da atualidade e 

testámos a aplicação com os agentes em três plataformas, num tablet, num smartphone e num 

computador desktop, conferindo o desempenho nestes dispositivos. Apresentamos agora os 

resultados dos atrasos globais obtidos com o exercício dos vários VHMLs, a começar pelo 

computador desktop. 

 Div dinâmico sem valores ideais - Desktop 

 

Figura 36 – Tempos dos áudios e animações com o Div dinâmico sem os valores ideais num computador desktop 

Na figura 36 encontram-se representados os tempos dos áudios, descritos nos VHMLs do discurso e 

os tempos despendidos pelo agente na realização das várias animações, sendo a diferença entre 

estas duas variáveis representada pelo gráfico da figura 37. Para os restantes testes vamos 

apresentar os resultados demonstrando apenas os gráficos com as diferenças entre os tempos dos 

áudios e as animações. 
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Figura 37 – Diferenças entre os tempos dos áudios e animações com o Div dinâmico sem os valores ideais num 
computador desktop 

Na figura 37 é possível observar os atrasos globais, apresentando-se estes com valores elevados no 

início e que gradualmente estabilizam conforme ocorrem as atualizações dos Divs relativos aos 

visemas. Em todos os testes, os tempos das animações encontram-se atrasados relativamente aos 

tempos dos áudios, no entanto existem outros casos em que pode acontecer a situação inversa. O 

atraso médio deste conjunto de testes é de 0,15 segundos.  

Segundo a norma do mercado audiovisual ATSC IS/191
6
 (2003) e a recomendação EBU R37

7
 (2007) 

afirmam que o atraso entre o áudio e imagem não deve ultrapassar os 0,01 segundos. No entanto e 

por observação achamos que um atraso até o limite de 0,3 segundos não compromete o sincronismo 

do agente, valor que se fica a dever aos diferentes perfis de atraso associados aos visemas e ao 

facto de os agentes constituírem modelos gráficos em vez de imagens reais. Assumir um valor de 

referência para o atraso máximo entre o sincronismo das animações do agente e respetivo áudio não 

é totalmente determinístico, visto que existem diversos fatores que podem condicionam a sensação 

de sincronismo, fatores como: O grafismo do modelo, fluidez da aplicação; desempenho do 

dispositivo; fatores psicológicos associados ao individuo e ao ambiente envolvente. Como tal 

assumimos 0,3 segundos como um valor de referência, visto que os utilizadores com atrasos desta 

ordem e ligeiramente superiores não destetaram lacunas no sincronismo entre o áudio e animações. 

 Div dinâmico com valores ideais - Desktop 

Por observação dos valores do Div dinâmico, constatámos que ao final de 30 execuções de VHMLs 

estes valores são considerados os ideais, visto que as diferenças entre os vários Divs calculados são 

ínfimas. Desta forma, os testes foram feitos pela ordem apresentada, em que executámos 

inicialmente os 30 VHMLs sem os valores ideais do Div, seguidos pelos restantes 30 com os valores 

ótimos. 

                                                           
6
 http://www.atsc.org/cms/standards/is_191.pdf 

7
 http://tech.ebu.ch/docs/r/r037.pdf 
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Figura 38 - Diferenças entre os tempos dos áudios e animações com o Div dinâmico com os valores ideais num 
computador desktop 

Na figura 38 podemos constatar que o primeiro VHML de teste é atípico em relação aos restantes, 

revelando um adiantamento do tempo das animações relativamente ao áudio. Os restantes 

resultados apresentaram-se semelhantes ao teste do Div dinâmico sem os valores ideais, havendo 

uma proporcionalidade entre o número de palavras do discurso e o atraso obtido. O atraso médio 

neste conjunto de testes é de 0,13 segundos. Este valor constitui uma melhoria relativamente aos 

testes do Div dinâmico sem os valores ideais, correspondendo assim a um resultado espectável. 

 Div original EI
2
VA - Desktop 

Por restrições de ordem temporal, limitámos o número de tentativas para determinar o Div a um 

máximo de cinco, sendo considerados nos testes o Div que apresente melhores resultados 

relativamente aos atrasos. A razão desta limitação deve-se ao facto de alterações no valor do Div 

implicarem o recomeço da Aplicação Móvel para conferir o resultado das modificações, pelo que é um 

processo consumidor de tempo. Os resultados obtidos utilizam um Div com o valor 0,995. 

 

Figura 39 - Diferenças entre os tempos dos áudios e animações com o Div estático (EI2VA) num computador desktop 

No conjunto de testes apresentado pelo gráfico da figura 39, o método apresentado revelou-se 

particularmente eficaz em computadores desktop, apresentando um comportamento atípico somente 

no teste 18. Pensamos que o valor obtido com este teste esteja relacionado com a utilização de um 

VHML menos equilibrado do que os restantes. Entenda-se por menos equilibrado, um VHML que não 

exercita uniformemente os vários visemas do discurso, apresentando tendências na escolha dos 
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visemas, que conduzem a atrasos de perfil semelhante. Este tipo de atrasos é ilustrado no 

seguimento deste capítulo, onde é possível visualizar os atrasos cumulativos resultantes da 

conjugação dos vários visemas. A média dos atrasos obtidos nestes testes corresponde 0,006 

segundos. 

Os resultados comparativos entre os três métodos de cálculo do Div num computador desktop são 

apresentados na figura 40. Os resultados evidenciam claramente as diferenças entre os vários 

métodos, destacando-se em todos os testes o método de cálculo do Div estático da ferramenta 

EI
2
VA, com exceção do teste 18. 

 

Figura 40 – Comparação das diferenças do áudio e animações dos vários mecanismos de cálculo do Div num computador 
desktop 

Nas figuras 40 e 41 é possível identificar a eficácia do Div estático da ferramenta EI
2
VA relativamente 

aos restantes métodos num computador desktop, apresentando um atraso médio baixo. Como é 

espectável o Div dinâmico com os valores ideais apresenta melhor prestação do que o mesmo 

método sem estes. Desta forma é possível afirmar que o Div estático da ferramenta EI
2
VA com um 

valor adequado apresenta o melhor desempenho. No entanto em termos de comodidade e 

simplicidade, a determinação do valor ótimo para o Div através da experimentação é incómodo e 

consume algum tempo. Assim, o mecanismo com o Div dinâmico apresenta-se mais confortável, 

sendo necessário instalar apenas a Aplicação Móvel num dispositivo com o sistema operativo Android 

e esta estará pronta a ser usada, não requerendo qualquer configuração suplementar.  
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Figura 41 – Comparação das diferenças médias do áudio e animações dos vários mecanismos de cálculo do Div num 
computador desktop 

Adicionalmente, a diferença dos atrasos entre o Div dinâmico com e sem valores ideais não é 

significativa, mantendo-se ambos os atrasos médios perto dos 0,15 segundos. De seguida vamos 

apresentar os resultados obtidos com os testes aos Divs em tablets. 

 Div dinâmico sem valores ideais – Tablet 

 

Figura 42 - Diferenças entre os tempos dos áudios e animações com o Div dinâmico sem os valores ideais num tablet 

O gráfico apresentado pela figura 42 ilustra as diferenças entre os tempos dos áudios e as animações 

mensuradas num tablet, evidenciando as diferenças de desempenho existentes entre os tablets e os 

computadores desktop, nomeadamente ao nível do grafismo, memória e capacidade de 

processamento. Desta forma, as várias operações realizadas pelo Div dinâmico nos tablets demoram 

mais tempo até encontrarem os valores ideais, quando em comparação com um computador desktop. 

Na figura 42 é possível verificar que apesar de nos primeiros VHMLs o Div não dispor dos valores 

ótimos, as diferenças mantém-se em valores aceitáveis. Mesmo com VHMLs de dimensões 

consideráveis, os atrasos apresentam um comportamento tendencialmente homogéneo, mantendo-se 

com valores estáveis. A média dos atrasos neste conjunto de testes é de 0,17 segundos. 
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 Div dinâmico com valores ideais - Tablet 

 

Figura 43 - Diferenças entre os tempos dos áudios e animações com o Div dinâmico com os valores ideais num tablet 

Na figura 43 encontram-se representadas as diferenças obtidas nos testes, mantendo-se abaixo do 

valor de referência e apresentando melhorias quando comparadas com os testes efetuados sem a 

utilização dos valores ideais. O valor médio do atraso corresponde a 0,15 segundos. 

 Div original EI
2
VA - Tablet 

 

Figura 44 - Diferenças entre os tempos dos áudios e animações com o Div estático (EI2VA) num tablet 

Várias foram as tentativas para determinar o valor ideal para o Div neste conjunto de testes, tendo 

sido o Div de 0,82 aquele que apresenta melhores resultados. Como é possível verificar na figura 44, 

os valores dos atrasos foram muito pouco satisfatórios. Nos tablets o processo de determinação do 

Div apresenta dificuldades motivadas pelo fraco desempenho apresentado pelo dispositivo, fazendo 

com que os atrasos cumulativos para um VHML de pequenas dimensões se tornem consideráveis 

num VHML de proporções maiores. Este caso é visível na figura 44, em que com o aumento do 

número de palavras no discurso dos agentes, os atrasos entre o áudio e as animações aumentam 

substancialmente, alcançando valores acima dos de referência e logicamente visíveis ao olho 

humano. Um outro fator contributivo para as adversidades apresentadas pelo Div estático está 

relacionado com os atrasos naturalmente induzidos pelo grafismo dos dispositivos, provocando 

pequenas quebras nas animações, que desta forma dificultam o processo de distinção entre os 
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atrasos provocados pelos cálculos do Div ou atrasos súbitos ao nível do hardware do dispositivo. 

Com este mecanismo de Div estático o atraso médio corresponde a 0,85 segundos. 

 

Figura 45 - Comparação das diferenças do áudio e animações dos vários mecanismos de cálculo do Div num tablet 

A figura 45 ilustra as diferenças entre os três métodos de cálculo do Div num tablet. O Div dinâmico 

apresenta-se como preferencial relativamente ao estático, visto que o Div estático ostenta atrasos na 

ordem dos 2 segundos. Os resultados obtidos com o Div estático poderiam ser melhorados através 

da realização de mais tentativas para determinar um melhor valor para esta variável. Apesar dos 

melhoramentos plausíveis, o esforço necessário para fazer o benchmark a um determinado 

dispositivo pode ser comprometido, havendo o sério risco de os valores determinados não 

funcionarem corretamente noutros modelos ou dispositivos. 

 

Figura 46 - Comparação das diferenças médias do áudio e animações dos vários mecanismos de cálculo do Div num tablet 

As comparações entre os vários atrasos médios nos tablets são apresentadas na figura 46. De 

seguida vamos apresentar os resultados dos testes em smartphones cujas capacidades gráficas são 

mais restritas do que nos tablets. 
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 Div dinâmico sem valores ideais – Smartphone 

 

Figura 47 - Diferenças entre os tempos dos áudios e animações com o Div dinâmico sem os valores ideais num 
smatphone 

Os valores obtidos nos testes da figura 47 foram particularmente altos, excedendo em alguns casos o 

valor máximo de 0,3 segundos. O atraso médio ficou situado nos 0,20 segundos, que apesar de alto, 

ainda assim é aceitável. 

 Div dinâmico com valores ideais - Smartphone 

 

Figura 48 - Diferenças entre os tempos dos áudios e animações com o Div dinâmico com os valores ideais num 
smatphone 

Mesmo com a utilização dos valores ideais, os atrasos mantiveram-se altos como é demonstrado na 

figura 48, havendo casos em que os atrasos se inverteram. No teste 28, sem os valores ideais o 

resultado apresentava um atraso insignificante, no entanto com os valores ideais apresenta piores 

prestações, situação contrária à que era esperada. O atraso médio nestes testes corresponde a 0,21 

segundos. 
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 Div original EI
2
VA – Smartphone 

 

Figura 49 - Diferenças entre os tempos dos áudios e animações com o Div estático (EI2VA) num smartphone 

A determinação do Div neste dispositivo apresenta-se mais difícil do que em qualquer outro teste, 

sendo os resultados obtidos representativos de um atraso do áudio relativamente às animações, 

havendo atrasos muito significativos, muito acima dos 0,3 segundos. O atraso médio dos testes da 

figura 49 corresponde a 1,32 segundos, muito superior ao que é tolerável no sincronismo exigido 

pelos Agentes Virtuais Conversacionais. 

 

Figura 50 - Comparação das diferenças do áudio e animações dos vários mecanismos de cálculo do Div num smartphone 

É possível concluir da figura 50 e da figura 51 que o Div dinâmico apresenta melhores prestações nos 

smartphones do que o Div estático originário da ferramenta EI
2
VA. Enquanto o Div dinâmico 

apresenta um atraso médio de 0,2 segundos o Div estático apresenta um atraso médio de 1,3 

segundos. Conclui-se assim, que o Div dinâmico encontra-se apto a funcionar em smartphones, 

enquanto o Div estático apresenta atrasos não adequados a esta plataforma. Realça-se a prestação 

do Div dinâmico com e sem valores ideais, sendo espectável que com os valores ótimos este 

apresentasse uma diminuição dos atrasos, situação que não se verificou. Este facto pode dever-se ao 

fraco poder de processamento dos smartphones, fazendo com que as atualizações dos Divs se 

processem mais lentamente do que nos restantes dispositivos, não acompanhando assim o ritmo de 

reprodução das animações. 
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Figura 51 - Comparação das diferenças médias do áudio e animações dos vários mecanismos de cálculo do Div num 
smartphone 

Podemos afirmar que o Div dinâmico apresenta prestações positivas em todas as plataformas, 

envergando em ambas diferenças que não comprometem o sincronismo entre o áudio e as 

animações do agente. Nos vários dispositivos, as diferenças entre os Divs dinâmicos com valores 

ideais e não ideais não se apresentam significativas, fazendo com que o período de determinação 

dos Divs ideais não afete o normal funcionamento dos agentes. O Div estático do EI
2
VA é mais 

preciso em computadores desktop, quando determinado com rigor, apresentando diferenças 

desprezáveis entre o atraso do áudio e das animações. No entanto o processo de bechmark consome 

tempo, levando a ponderar variáveis como o tempo disponível para configurar o agente e a precisão 

desejada para o sincronismo. 

Os resultados dos atrasos entre o tempo do áudio e das animações nos vários dispositivos provaram 

que a incorporação do Div com valores dinâmicos provou ser uma importante inovação na ferramenta 

EI
2
VA. Adicionalmente foram avaliados outros aspetos que visam determinar as fontes e 

comportamentos dos atrasos globais. 

 

Figura 52 – Diferenças médias dos tempos do áudio e animações com o Div dinâmico nos vários dispositivos 

O gráfico da figura 52 patenteia a evolução de desempenho do Div dinâmico nos vários dispositivos, 

em que com a diminuição das capacidades do hardware aumentam os atrasos cumulativos. No 

sentido de melhorar o desempenho em dispositivos de fraca capacidade é possível realizar 

simplificações no cálculo dos Divs, tendo por base o perfil do atraso associado aos vários visemas. 
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Figura 53 – Perfil do atraso com a utilização do Div dinâmico nos vários dispositivos 

A figura 53 revela o perfil do atraso associado à utilização do Div dinâmico nos vários dispositivos 

analisados. Existem visemas cujo atraso é inversamente proporcional às capacidades de 

processamento do dispositivo, sendo estes os visemas Ah, ChSh, L, N, Neutral, O e UWY. É notável 

a distanciação dos atrasos obtidos com o visema Neutral relativamente aos restantes, em que este 

visema demonstra um adiantamento do áudio relativamente à animação, contrariamente aos 

restantes visemas. Este facto leva-nos a concluir que durante a execução do VHML as animações 

acumulam atrasos, procedendo à sua recuperação durante a execução do visema Neutral, 

correspondente aos silêncios durante o discurso do agente.  

Acreditamos que a otimização dos mecanismos de cálculo baseados no perfil do visemas pode levar 

à diminuição do espaçamento entre os atrasos do visema Neutral e dos restantes, aumentando assim 

a fluidez entre as animações. O conhecimento do perfil dos visemas e a adequação das fórmulas de 

atualização podem constituir assim uma otimização ao número de cálculos efetuados. 

Vamos de seguida apresentar os testes realizados no sentido de determinar o desempenho da 

Aplicação Móvel e a eficiência do mecanismo de carregamento de Elementos por janelas. 

 

5.3 Aplicação Móvel – Carregamento de Elementos 

Este teste tem como propósito determinar a eficiência dos mecanismos de carregamento dos 

Elementos por parte da Aplicação Móvel. Estes mecanismos foram algo no qual despendemos tempo 

a melhorar e a otimizar, visto que os dispositivos móveis apresentam capacidades restritas e em que 

qualquer excesso na utilização dos recursos por parte da aplicação pode levar à sua paragem. Estas 

limitações corresponderam a uma das principais condicionantes ao funcionamento estável da 

aplicação nos dispositivos móveis. A Aplicação Móvel permite a alteração do número de Elementos 

carregados, comutando os vários métodos de carregamento através de alterações de pequenos 

trechos de código. 
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A taxa de utilização da memória é medida com recurso a um programa auxiliar, que se encontra a 

executar paralelamente com a Aplicação Móvel, fazendo medições a intervalos de 1 segundo. 

Criámos uma Timeline de teste com diversos elementos, e usámo-la para os vários testes. Com estes 

testes exercitámos o mecanismo de carregamento de Elementos descrito no capítulo 4, o 

carregamento em janelas e outros mecanismos que considerámos como sendo plausíveis soluções. 

Os testes tiveram início com a utilização do mecanismo de carregamento de janelas compostas por 3 

Elementos, ao que se seguiu os testes com janelas de 5 Elementos e por fim experimentámos 

carregar todos os Elementos presentes na Timeline. A Timeline de testes foi preenchida com 

Elementos computacionalmente “pesados” compostos por vários vídeos, imagens e agentes. 

Os valores obtidos com estes testes não são totalmente determinísticos, visto que para além da 

Aplicação Móvel existem outras aplicações e serviços do sistema operativo e que consomem 

memória durante a sua execução. A gestão de processos feita pelo AndroidOS faz com que os 

valores medidos sejam francamente alterados. No entanto estes testes fornecem uma perspetiva do 

desempenho da aplicação, assim como da gestão feita pelo sistema operativo. Começámos pelos 

testes no tablet utilizando os três métodos de carregamento de Elementos já referenciados (janelas 

de 3, 5 e todos os Elementos).  

 

Figura 54 – Perfil à memória do tablet durante a execução da Aplicação Móvel com o carregamento de janelas de 3 
Elementos 

O teste da figura 54 reflete a utilização do método de carregamento de janelas com 3 Elementos num 

tablet. A memória ocupada pelo dispositivo em repouso encontra-se nos 500Mb, quando se inicia a 

Aplicação Móvel a memória ocupada alcança os 550Mb, mantendo-se nos 600Mb durante a sua 

execução. Um aspeto importante corresponde ao perfil da taxa de utilização da memória, mantendo-

se constante sem quaisquer alterações repentinas. Durante o desenvolvimento da Aplicação Móvel, 

observámos que o AndroidOS tem dificuldades em lidar com alterações bruscas na taxa de memória 

utilizada, levando à finalização de programas que se encontrem em segundo plano. O teste em causa 

demorou 213 segundos e em que os picos de memória visíveis no gráfico refletem o carregamento 

dos Elementos mais “pesados”, como é o caso de vídeos ou conjuntos de imagens. Tendo por base 

os resultados obtidos, concluímos assim que método de carregamento de janelas com 3 Elementos 

encontra-se adequado para tablets que apresentem pelo menos 1Gb de memória.  
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Figura 55 - Perfil à memória do tablet durante a execução da Aplicação Móvel com o carregamento de janelas de 5 
Elementos 

O gráfico da figura 55 representa a utilização de janelas com 5 Elementos. Este método em 

comparação com a utilização de janelas de 3 Elementos faz com que a memória ocupada se 

mantenha mais tempo em valores que rondam os 600Mb e em que os picos correspondentes ao 

carregamento de Elementos sejam mais acentuados. Ainda assim, este método encontra-se 

adequado a ser utilizado neste tipo de dispositivos. 

 

Figura 56 - Perfil à memória do tablet durante a execução da Aplicação Móvel com o carregamento de todos os 
Elementos 

O gráfico da figura 56 ilustra o carregamento de todos os Elementos da Timeline por parte da 

Aplicação Móvel. É possível verificar que a memória apresenta valores elevados, principalmente nos 

primeiros momentos de execução da aplicação. Quando os valores de memória se encontram perto 

dos 700Mb, o gestor do sistema operativo procede à libertação de outros recursos para assegurar a 

continuidade da aplicação que se encontra em primeiro plano, procedimento que é notório entre os 

segundos 40 e 50 desta medição. Apesar do pico inicial, a aplicação manteve-se estável durante a 

restante execução, tendo sido possível visualizar toda a explicação da Timeline sem qualquer 

contratempo. No entanto não é aconselhável utilizar este método de carregamento, uma vez que 

apresenta grandes oscilações na taxa de memória ocupada. 
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Figura 57 – Comparação entre os perfis da memória dos 3 métodos de carregamento dos Elementos 

A figura 57 ilustra a comparação entre os três métodos de carregamento. A utilização do método que 

recorre a janelas de 3 Elementos manteve-se melhor do que o composto por janelas de 5, ainda 

assim este último método apresenta um bom perfil da taxa de utilização da memória, sendo plausível 

a utilização de ambos os métodos nos tablets. O carregamento de todos os Elementos não é 

recomendável pelas oscilações que este provoca na memória consumida pelo dispositivo, podendo 

comprometer o normal funcionamento da aplicação. De seguida vamos apresentar os resultados 

obtidos com os testes num smartphone. 

 

Figura 58 - Perfil à memória do smartphone durante a execução da Aplicação Móvel com o carregamento de janelas de 3 
Elementos 

A figura 58 demonstra a utilização do método de carregamento com janelas de 3 Elementos nos 

smartphones. No início da execução, o valor de memória ocupado mantém-se nos 650Mb, um valor 

elevado, no entanto a partir do segundo 50 a ocupação de memória baixa significativamente, 

mantendo-se em valores a rondarem os 500Mb. Apesar da inferioridade do hardware do smartphone 

relativamente ao tablet, a aplicação mostrou-se estável e sem picos de memória capazes de 

comprometer o seu funcionamento. 
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Relativamente ao carregamento utilizando janelas de 5 Elementos, as medições ficaram incompletas, 

visto que o gestor do sistema operativo terminou a execução da aplicação responsável pela medição 

do desempenho, motivado pelas altas taxas de utilização de memória. No entanto e apesar da 

ausência das medições, foi possível visualizar todas as explicações da Timeline de testes. A 

utilização do método de carregamento com todos os Elementos provocou a paragem da aplicação, 

uma vez que excedeu os valores de memória disponíveis.  

Comprova-se assim que o mecanismo de carregamento de janelas de 3 Elementos é eficiente, 

possibilitando a execução da Aplicação Móvel em dispositivos móveis que apresentem memória igual 

ou superior a 1GB. De seguida apresentamos os testes realizados com um grupo de utilizadores da 

aplicação. 

 

5.4 Testes com os utilizadores 

Realizámos testes com um grupo de 30 utilizadores por forma a capturar algumas impressões 

relativamente à usabilidade da Aplicação Móvel. Procurámos perceber as diferenças de usabilidade 

existentes entre uma Timeline mostrada num tablet e uma Timeline subdividida para um smartphone. 

Os testes exercitaram os agentes nos dispositivos móveis, com os quais tentámos detetar perdas na 

passagem da ferramenta EI
2
VA para o paradigma móvel. Adicionalmente, os utilizadores foram 

expostos a uma pequena avaliação, com o intuito de determinar a progressão dos conhecimentos 

com o uso do Sistema. Por fim capturámos opiniões e impressões relativas à experiência de 

utilização da Aplicação Móvel. 

Os testes incluíram a utilização da aplicação num tablet e no smartphone, seguidas pelo 

preenchimento de questionários. Para evitar a viciação dos resultados, metade da população incluída 

no grupo de utilizadores começou por utilizar a Aplicação Móvel num dos dispositivos, enquanto os 

restantes utilizadores começaram pelo outro dispositivo. Os vários questionários feitos aos 

utilizadores encontram-se no Anexo A. 

Para determinarmos a usabilidade da aplicação nos vários dispositivos usámos a metodologia de 

avaliação SUS – The System Usability Scale (BROOKE, 1996), que inclui um questionário composto 

por dez perguntas redundantes e que através de uma escala própria permite fornecer uma visão geral 

da usabilidade do Sistema. Esta metodologia faz sobressair as reações extremas dos utilizadores 

relativamente ao sistema, recorrendo à redundância para extrair as emoções dos inquiridos. Os 

questionários empregues nesta metodologia pretendem abranger diversos aspetos da usabilidade, 

tais como a necessidade de suporte, treino e complexidade do sistema. Cada utilizador respondeu a 

dois questionários SUS iguais, um depois de utilizar a aplicação no tablet e outro após utilização da 

aplicação no smartphone. 

Paralelamente às respostas dadas aos questionários foram feitas pequenas avaliações de 

conhecimentos após utilização da aplicação em cada um dos dispositivos. Estas avaliações foram 
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compostas por questionários de escolha múltipla com cinco perguntas relativas a diversos aspetos 

dos Elementos que compõem a Timeline. Assumimos que os utilizadores antes de utilizarem a 

Aplicação Móvel não tinham qualquer conhecimento sobre o domínio do Palácio de Monserrate, mais 

propriamente sobre a Sala da Música, e como tal, através da utilização da aplicação e destes 

questionários pretendemos medir a progressão dos seus conhecimentos. 

No final da utilização da aplicação em cada um dos dispositivos, recolhemos as opiniões respeitantes 

à interface e ao agente. Relativamente ao agente usámos a mesma escala que foi utilizada na 

avaliação da ferramenta EI
2
VA, permitindo fazer comparações e determinar eventuais perdas na 

mudança de paradigma. Para tal, seguimos o método (ISBISTER, DOYLE, 2002), que mede o 

impacto causado pelo Agente Virtual no utilizador. Utilizámos também um questionário de escolha 

múltipla que tem por base respostas com diferentes escalas semânticas (FONSECA, et. al., 2012) 

Sumarizando, os testes começaram com os utilizadores a explorarem a Sala da Música na Aplicação 

Móvel num dos dispositivos móveis, seguindo-se de um questionário SUS sobre a aplicação nesse 

dispositivo e um questionário sobre a sala. De seguida utilizaram outro dispositivo, em que no final da 

utilização responderam a novo questionário SUS e ao mesmo questionário relacionado com os 

conhecimentos retidos sobre a sala. No final foram submetidos a um questionário geral sobre a 

Aplicação Móvel. 

De seguida apresentamos os resultados obtidos nas várias vertentes dos testes, começando pela 

avaliação SUS à Aplicação Móvel nos tablets e smartphones. 

 Questionário SUS – Tablet 

 

Figura 59 – Resultado dos questionários SUS relativamente à Aplicação Móvel no tablet 

A escala SUS mede a usabilidade de um sistema num intervalo de 0 a 100. Os resultados do 

questionário SUS, realizado após utilização da Aplicação Móvel no tablet são apresentados na figura 

59. O valor médio da avaliação é de 82 (desvio padrão de 13,52), que corresponde a um valor 

elevado, permitindo afirmar que a aplicação neste dispositivo é usável nos aspetos avaliados 

(necessidade de suporte, treino e complexidade). 
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 Questionário SUS – Smartphone 

 

Figura 60 - Resultado dos questionários SUS relativamente à Aplicação Móvel no smartphone 

O gráfico da figura 60 mostra os resultados obtidos com os questionários SUS imediatamente após a 

utilização da aplicação num smartphone. O valor médio da avaliação corresponde a 85.7 (desvio 

padrão de 9,73), resultado que demonstra que a Aplicação Móvel no smartphone é mais usável do 

que no tablet. No entanto, há que realçar que esta avaliação é subjetiva e uma diferença de 3.7 nesta 

escala não pode ser interpretada de forma rígida.  

Para validar a diferença estatística entre a amostra dos resultados obtidos dos questionários SUS no 

tablet e no smartphone, utilizamos o valor-p da distribuição t-student. O valor-p corresponde à 

probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Utilizando um valor crítico de 0,05, em que aceitamos 

a hipótese nula caso o valor-p seja inferior ao valor crítico, e rejeitamos caso contrário. O valor-p 

obtido para as amostras em estudo é de 0,234 que faz com que rejeitemos a hipótese nula, visto que 

este valor é muito superior ao valor critico e como tal podemos afirmar que a diferença estatística 

entre as duas amostras não é relevante. 

Como tal, a Aplicação Móvel revela-se usável em ambos os dispositivos, visto que os valores dos 

resultados da avaliação SUS são próximos e elevados em ambas as plataformas. Paralelamente aos 

questionários SUS foram realizados outros que se destinam a medir o grau de aprendizagem com a 

utilização da aplicação. 
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 Primeiro questionário sobre a Sala da Música 

 

Figura 61 – Resultados do primeiro questionário sobre a Sala da Música 

O gráfico da figura 61 representa o número de perguntas certas obtidas no primeiro questionário 

sobre conteúdos relativos à Sala da Música. O questionário é constituído por cinco perguntas, em que 

cada uma delas está relacionada com um diferente Template. Partindo do princípio que antes de 

utilizarem a aplicação, os utilizadores não tinham qualquer conhecimento sobre a sala em questão, o 

resultado após utilização da aplicação correspondeu, em média, a 3 perguntas certas. No entanto a 

percentagem de utilizadores que responderem a todas as perguntas corretamente foi elevada, 

justificando-se pelo grau de dificuldade mediano apresentado pelo questionário, visto que este tinha 

que se adequar aos vários perfis dos utilizadores. 

 Segundo questionário sobre a Sala da Música 

 

Figura 62 – Resultados do segundo questionário sobre a Sala da Música 

A figura 62 representa o conhecimento retido pelos utilizadores após utilização da aplicação pela 

segunda vez. Em comparação com o primeiro questionário, ocorreu uma diminuição das perguntas 

erradas e respetivo aumento das perguntas certas, sendo notório um incremento dos conhecimentos 

dos utilizadores relativamente ao domínio em questão. Desta forma o número médio de perguntas 

certas neste questionário aumentou para 4. De seguida vamos apresentar os resultados do último 

questionário efetuado, relacionado com aspetos gerais da Aplicação Móvel e dos Agentes Virtuais. 
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 Questionário Geral sobre a Aplicação Móvel 

Este questionário é mais extenso quando comparado com os restantes. Com este procurávamos 

traçar o perfil sociológico dos inquiridos, opiniões relativas aos agentes, preferência de dispositivo 

para executar a aplicação móvel e respetivos Elementos.  

  
Figura 63 – Perfil dos utilizadores 

Os gráficos da figura 63 ilustram o perfil sociológico dos utilizadores envolvidos nos testes, sendo 

maioritariamente indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 21 e os 30 anos. 

 

Figura 64 – Preferência dos utilizadores relativamente ao dispositivo para executar a Aplicação Móvel 

O gráfico da figura 64 demonstra a preferência dos utilizadores sobre qual o dispositivo onde estes 

mais gostaram de utilizar a aplicação. São 17 os utilizadores que preferem utilizar a aplicação no 

tablet, enquanto os restantes 13 preferem utilizar a aplicação no smartphone. 

  
Figura 65 – Preferência dos utilizadores relativamente aos Elementos da Aplicação Móvel 
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A figura 65 apresenta gráficos representativos da opinião dos utilizadores relativamente aos 

Elementos da aplicação. Tendo sido o Elemento mais apreciado o “Finger Swipe” com 12 respostas 

positivas, seguido pelo “Agente” com 8 respostas a favor. O Elemento menos apreciado foi o “Bloco 

de Texto” com 17 respostas assinaladas. 

  
Figura 66 – Classificação da credibilidade visual que a personagem transmite enquanto agente virtual semelhante a um 

humano, resultados no paradigma móvel e resultados do EI2VA (NETO, 2013) 

Os gráficos da figura 66 mostram a classificação da credibilidade visual que a personagem transmite 

enquanto agente virtual semelhante a um humano. O gráfico da esquerda representa os resultados 

obtidos no paradigma móvel, enquanto o da direita corresponde aos valores obtidos com a 

ferramenta EI
2
VA na sua versão original (NETO, 2013). Apesar da diferença na dimensão 

populacional das amostras é razoável concluir que a passagem do EI
2
VA para o paradigma móvel 

demonstrou perdas na credibilidade visual do agente. Dois dos fatores que pensamos terem 

contribuído para estas perdas devem-se à redução do poder computacional na mudança do 

paradigma, não contribuindo para um forte impacto visual por parte do agente, e a diminuição das 

dimensões do ecrã. 

  
Figura 67 – Opinião dos utilizadores em relação às animações faciais do agente, resultados no paradigma móvel e 

resultados do EI2VA (NETO, 2013) 

A figura 67 demonstra dois gráficos que traduzem a opinião dos utilizadores face às animações 

faciais do agente, onde a opinião para os agentes no paradigma móvel centrou-se no “Muito Boa” e 

“Boa”, contrariamente aos resultados originais que foram maioritariamente de “Excelente”. 
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Figura 68 – Importância que o agente desempenha na transmissão de conteúdos educacionais, resultados no paradigma 

móvel e resultados do EI2VA (NETO, 2013) 

Os gráficos da figura 68 refletem a importância que o agente desempenha na transmissão dos 

conteúdos educacionais. Apesar das diferenças, conclui-se que em ambos os testes, os utilizadores 

reconhecem a importância que os agentes têm na transmissão dos conteúdos.  

  
Figura 69 – Opinião dos utilizadores em relação à voz do agente, resultados no paradigma móvel e resultados do EI2VA 

(NETO, 2013) 

Na figura 69 é demonstrada a opinião dos utilizadores relativamente à voz do agente. Existe uma 

perda significativa deste ponto na passagem para o paradigma móvel, no entanto este resultado era 

espectável, visto que os dispositivos móveis dispõem de colunas incorporadas com uma qualidade 

significativamente inferior quando em comparação com outros dispositivos de reprodução de áudio. 

 
 

Figura 70 – Opinião dos utilizadores relativamente ao agente, resultados no paradigma móvel e resultados do EI2VA 
(NETO, 2013) 
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A figura 70 traduz a opinião dos utilizadores relativamente à experiência de utilização do Agente 

Virtual Conversacional. É notória uma diminuição da qualidade da experiência de utilização, que 

ainda assim assegura resultados “Bons” e “Muito Bons” apesar da drástica redução das capacidades 

de hardware apresentada pelos dispositivos móveis. 

Relativamente aos comentários feitos pelos utilizadores destacam-se aqueles que apontam a voz do 

agente como sendo mecânica, mantendo o mesmo tom e sem intervalos no discurso. Alguns dos 

utilizadores declararam não acompanhar todo o discurso do agente derivado à velocidade da sua voz. 

Em suma apesar das perdas evidenciadas pelos agentes na passagem para o paradigma móvel, 

especialmente perdas ao nível do impacto visual e qualidade do áudio, estes agentes apresentam 

ainda assim resultados bastante satisfatórios, sendo a sua integração na Aplicação Móvel um aspeto 

relevante, contribuindo para as apresentações das explicações que compõem as várias Timelines. 

No que diz respeito aos resultados obtidos com a avaliação da Aplicação Móvel, estes revelam que o 

mecanismo de partição de Timelines para dispositivos com dimensões menores tiveram um impacto 

positivo, visto que várias foram as pessoas que preferiram utilizar a aplicação num smartphone. 

Nos resultados dos conteúdos multimédia destaca-se a preferência dos utilizadores para o “Finger 

Swipe” em detrimento do agente virtual, que segundo alguns utilizadores justificaram a escolha pela 

necessidade de mais interatividade por parte do agente, como por exemplo permitir mexer o agente, 

poder tocar neste e este reagir. O resultado do “Finger Swipe” deve-se a sua simplicidade e elevada 

interatividade, dando ao utilizador a iniciativa de este explorar o palácio em tempo passados. 

Neste capítulo foram demonstrados os resultados práticos desta dissertação assim como a respetiva 

crítica. Nas vertentes testadas, os resultados foram positivos e demonstram a relevância do trabalho 

realizado, permitindo afirmar que os objetivos foram cumpridos com sucesso. Ao analisar a evolução 

da ferramenta EI
2
VA no paradigma móvel, é possível traçar novos caminhos evolutivos, que serão 

apresentados no capítulo seguinte, composto pelas conclusões e descrição do trabalho futuro. 
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6. Conclusões 

O trabalho realizado centrou-se na perspetiva dos conteúdos adaptativos e agentes virtuais no 

paradigma móvel. Apesar de constituir um protótipo, a adaptação do Sistema a outros domínios 

apresenta-se viável, sendo possível a sua inclusão em espaços físicos de instituições responsáveis 

pelo atendimento ao público, como hospitais, camaras municipais e centros comerciais.  

Com este trabalho conseguimos incluir os Agentes Virtuais Conversacionais nos dispositivos móveis. 

Apesar das perdas com a mudança de paradigma, motivadas pelo fraco desempenho dos 

dispositivos quando comparados com um computador desktop, vários foram os ganhos conseguidos, 

como o aumento da proximidade com o utilizador final, visto que o agente deixa de estar presente 

num quiosque para passar a estar no bolso ou na mão do utilizador. O Sistema demonstrou que é 

possível aliar o agente a outros elementos multimédia. O agente pode passar assim a desempenhar 

vários papéis nos dispositivos móveis, desde a sua inclusão numa aplicação com o carisma histórico-

cultural, até constituir um assistente pessoal ou estar embebido num jogo. 

A migração da ferramenta EI
2
VA para o paradigma móvel constitui um avanço, representando um 

incremento no estado da arte, visto que a partir do momento da passagem desta ferramenta para o 

novo paradigma foi possível ter Agentes Virtuais Conversacionais com animações, sintetização e 

reconhecimento em tempo real num dispositivo móvel, algo que não tinha sido concretizado até ao 

momento em que esta dissertação se iniciou. Apesar desta evolução, ainda há muito trabalho 

plausível de ser feito nesta ferramenta, visto que ainda existem diversos mecanismos auxiliares para 

assegurarem o seu correto funcionamento, não podendo ser vista como um plataforma cujas 

interfaces se encontram bem definidas e que possa ser aplicada a outros propósitos ou projetos. O 

novo método de cálculo do Div apresentou-se como o principal avanço na ferramenta EI
2
VA, que para 

além de permitir a sua migração para as plataformas móveis, permitiu simplificar alguns dos seus 

processos de configuração e instalação, dando-se mais um passo no sentido de tornar esta 

ferramenta numa framework. 

O facto de a EI
2
VA assentar a sua implementação no motor de jogo Unity3D apresentou-se uma 

decisão acertada do autor da ferramenta, que para além de disponibilizar mecanismos que tornam a 

migração entre plataformas possível e proporcionarem a utilização de animações em tempo real, 

também permitem que esta ferramenta disponha de uma base sólida para uma evolução continuada, 

visto que esta ferramenta tem crescido e acompanhado a evolução do motor de jogo, que 

recentemente tem apostado no paradigma móvel. 

Neste Sistema provámos também que é possível aliar numa mesma aplicação agentes e outros 

conteúdos multimédia, funcionando em harmonia e transmitindo uma mensagem clara ao utilizador, 

conforme o dispositivo ou a localização onde este se encontra. É permitida assim a criação de 

aplicações com agentes que apresentem um elevado grau de dinamismo nos conteúdos 

apresentados. Um importante avanço para este dinamismo foi a criação de uma representação 

textual das Timelines, que possibilitou a definição de agentes e outros Elementos. Esta representação 

poderá ser usada em outros sistemas que apresentem um propósito semelhante. Provámos também 
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que é possível utilizar interfaces com conteúdos semelhantes para os dispositivos móveis cujas 

dimensões são diferentes, através da subdivisão de algumas componentes da interface, fazendo com 

que a aplicação mostrada nos vários dispositivos se apresente ainda assim com um elevado grau de 

usabilidade. 

Como perspetiva de desenvolvimento futuro, deixamos enunciados alguns pontos que podem 

constituir meios evolutivos do Sistema, nomeadamente a: 

 Criação de novos Elementos multimédia para a Aplicação Móvel e melhoria dos já 

existentes; 

 Melhoria do Agente Virtual na Aplicação Móvel, incluindo mais interatividade e legendagem 

do seu discurso; 

 Passagem da Aplicação Móvel para outros sistemas operativos apresentados pelos 

dispositivos móveis; 

 Melhorar o sistema de posicionamento e de sugestões de explicações ao utilizador; 

 Conceber uma interface de edição de Timelines mais completa e integrada com o Servidor; 

 

Com este Sistema conseguimos alcançar todos os objetivos inicialmente traçados, obtendo 

resultados satisfatórios com os testes realizados. Durante o desenvolvimento deste trabalho grande 

parte do esforço foi despendido a contornar as limitações de memória e processamento apresentados 

pelos dispositivos móveis, visto que estes e apesar da sua evolução ainda apresentam restrições no 

que se refere à utilização de aplicações criadas com um motor de jogo. O processo que incluiu a 

definição dos Templates, Timelines e Elementos foi moroso e requereu diversas reformulações na 

sua estrutura. Para alcançar a versão final destas definições, o contributo de ideas das pessoas que 

acompanharam de perto este trabalho foi essencial. 

Este Sistema tem espaço para incluir novas ideais e funcionalidades, esperando-se assim que esta 

dissertação sirva de base para outros trabalhos futuros. 
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Anexo A  

A.1. Questionário – SUS Smartphone 

 

Determinação da escala de usabilidade da 
interface no smartphone 

 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores 

Ricardo Miguel Almeida da Silva 
 

 
Assinale com uma cruz(X) a resposta que achar adequada. 
 

 Discordo 
Bastante 

   Concordo 
Bastante 

1. Gostaria de usar este 
sistema frequentemente.      

2. O sistema é 
desnecessariamente 
complexo. 

     

3. O sistema foi fácil de 
utilizar.      

4. Iria precisar do suporte 
de alguém especializado 
para poder usar este 
sistema. 

     

5. As várias funcionalidades 
do sistema estavam bem 
integradas. 

     

6. Havia demasiada 
inconsistência neste 
sistema. 

     

7. A maioria das pessoas 
iria aprender a usar este 
sistema muito 
rapidamente. 

     

8. O sistema era muito 
incómodo de utilizar.      

9. Senti-me muito confiante 
ao utilizar o sistema.      

10. Precisaria de aprender 
muitas coisas antes de 
me habituar a este 
sistema. 
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A.2. Questionário – SUS Tablet 

 

Determinação da escala de usabilidade da 
interface no tablet 

 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores 

Ricardo Miguel Almeida da Silva 
 

 
Assinale com uma cruz(X) a resposta que achar adequada. 
 

 Discordo 
Bastante 

   Concordo 
Bastante 

1. Gostaria de usar este 
sistema frequentemente.      

2. O sistema é 
desnecessariamente 
complexo. 

     

3. O sistema foi fácil de 
utilizar.      

4. Iria precisar do suporte 
de alguém especializado 
para poder usar este 
sistema. 

     

5. As várias funcionalidades 
do sistema estavam bem 
integradas. 

     

6. Havia demasiada 
inconsistência neste 
sistema. 

     

7. A maioria das pessoas 
iria aprender a usar este 
sistema muito 
rapidamente. 

     

8. O sistema era muito 
incómodo de utilizar.      

9. Senti-me muito confiante 
ao utilizar o sistema.      

10. Precisaria de aprender 
muitas coisas antes de 
me habituar a este 
sistema. 
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A.3. Questionário – Primeiro questionário sobre a Sala da Música 

 

Primeiro questionário sobre a Sala da Música do 
Palácio de Monserrate 

 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores 

Ricardo Miguel Almeida da Silva 
 

Assinale com uma cruz(X) a resposta que achar ser a correta. 
 
1 – No interior do Palácio de Monserrate sente-se um gosto: 

 a) Iluminista 

 b) Ocidental 

 c) Arabizante 

 d) Idealista 

 
2 – A Sala da Música tem uma planta circular, em que as janelas permitem apreciar a vista: 

 a) Dos jardins do palácio 

 b) Que se estende desde a serra até ao mar 

 c) Da vila de Sintra 

 d) Do lago 

 
3 – A Sala da Música não se encontrava decorada com: 

 a) Peças de mobiliário de madeira da Índia 

 b) Tapeçarias orientais 

 c) Um piano de cauda 

 d) Um lustre em cristal de Veneza 

 
4 – Qual dos trabalhos de restauro não foi efetuado nesta sala: 

 a) Renovação do sistema de aquecimento 

 b) Instalação de tomadas de energia 

 c) Instalação de iluminação 

 d) Recuperação de tapeçarias 

 
5 – Atualmente o lustre que compunha a decoração da sala: 

 a) Não se sabe do seu paradeiro 

 b) Foi destruído 

 c) Está no Palácio de Monserrate 

 d) É propriedade da banca 
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A.4. Questionário – Segundo questionário sobre a Sala da Música 

 

Segundo questionário sobre a Sala da Música do 
Palácio de Monserrate 

 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores 

Ricardo Miguel Almeida da Silva 
 

Assinale com uma cruz(X) a resposta que achar ser a correta. 
 
1 – No interior do Palácio de Monserrate sente-se um gosto: 

 a) Iluminista 

 b) Ocidental 

 c) Arabizante 

 d) Idealista 

 
2 – A Sala da Música tem uma planta circular, em que as janelas permitem apreciar a vista: 

 a) Dos jardins do palácio 

 b) Que se estende desde a serra até ao mar 

 c) Da vila de Sintra 

 d) Do lago 

 
3 – A Sala da Música não se encontrava decorada com: 

 a) Peças de mobiliário de madeira da Índia 

 b) Tapeçarias orientais 

 c) Um piano de cauda 

 d) Um lustre em cristal de Veneza 

 
4 – Qual dos trabalhos de restauro não foi efetuado nesta sala: 

 a) Renovação do sistema de aquecimento 

 b) Instalação de tomadas de energia 

 c) Instalação de iluminação 

 d) Recuperação de tapeçarias 

 
5 – Atualmente o lustre que compunha a decoração da sala: 

 a) Não se sabe do seu paradeiro 

 b) Foi destruído 

 c) Está no Palácio de Monserrate 

 d) É propriedade da banca 
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A.5. Questionário – Aplicação Móvel 

 

Questionário sobre a Aplicação Móvel 
 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores 
Ricardo Miguel Almeida da Silva 

 

Assinale com uma cruz(X) a resposta adequada. 
 
1 – Idade: 

 a) Até 20 anos 

 b) Dos 21 aos 30 

 c) Dos 31 aos 40 

 d) Dos 41 aos 50 

 e) Mais de 50 

 
2 – Género: 

 a) Masculino 

 b) Feminino 

 
3 – Na sua opinião, em qual dos dispositivos gostou mais de utilizar a aplicação? 

 a) No tablet 

 b) No smartphone 

 
4 – Como classifica a credibilidade visual que a personagem transmite enquanto agente virtual semelhante a 

um humano? 

 a) Muito Grande 

 b) Grande 

 c) Razoável 

 d) Irrelevante 

 e) Nenhum 

 
5 – Com que opinião ficou das animações faciais do Agente Virtual enquanto este interagiu consigo? 

 a) Excelente 

 b) Muito Boa 

 c) Boa 

 d) Razoável 

 e) Fraca 
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6 – Na sua opinião, qual a importância que a personagem virtual desempenha na transmissão de conteúdos 

educacionais? 

 a) Muito Grande 

 b) Grande 

 c) Razoável 

 d) Irrelevante 

 e) Nenhum 

 
7 – Com que opinião ficou da voz da personagem virtual? 

 a) Excelente 

 b) Muito Boa 

 c) Boa 

 d) Razoável 

 e) Fraca 

 
8 – Com que opinião geral ficou da sua experiência com o Agente Virtual? 

 a) Excelente 

 b) Muito Boa 

 c) Boa 

 d) Razoável 

 e) Fraca 

 
9 – Qual dos conteúdos multimédia gostou mais? 

 a) Agente 

 b) Vídeo 

 c) Imagem 

 d) “Finger Swipe” 

 e) Bloco de texto 

 
10 – Qual dos conteúdos multimédia gostou menos? 

 a) Agente 

 b) Vídeo 

 c) Imagem 

 d) “Finger Swipe” 

 e) Bloco de texto 

 
11 – Recomendações adicionais: 
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Anexo B  

B.1. Timeline – MovieType 

Type xsi:type="MovieType"> 

          <ElementName>s_m_1_filme_1</ElementName> 

          <ExecutionTime>30</ExecutionTime> 

          <WaitingInput>true</WaitingInput> 

          <ExecutionOrder>1</ExecutionOrder> 

          <ElementType>filme</ElementType> 

          <ElementPosition>COMPLETO</ElementPosition> 

          <OccupiedSpace>100</OccupiedSpace> 

          <Title /> 

          

<Thumb>resources/mobileResources/images/monserrate_thumb1.png</Thumb> 

          <Url>resources/mobileResources/videos/movie_mon1</Url> 

        </Type> 

B.2. Timeline – AgentType 

<Type xsi:type="AgentType"> 

          <ElementName>s_l_2_agent_1</ElementName> 

          <ExecutionTime>40</ExecutionTime> 

          <WaitingInput>true</WaitingInput> 

          <ExecutionOrder>1</ExecutionOrder> 

          <ElementType>agente</ElementType> 

          <ElementPosition>ESQUERDA</ElementPosition> 

          <OccupiedSpace>100</OccupiedSpace> 

          <AgentName>Maria</AgentName> 

          <VhmlDefault>testes_utilizadores\1</VhmlDefault> 

          <Qas /> 

          <VoiceName>Violeta</VoiceName> 

        </Type> 

B.3. Timeline – TextType 

<Type xsi:type="TextType"> 

          <ElementName>s_l_2_texto_1</ElementName> 

          <ExecutionTime>25</ExecutionTime> 

          <WaitingInput>true</WaitingInput> 

          <ExecutionOrder>2</ExecutionOrder> 

          <ElementType>texto</ElementType> 

          <ElementPosition>DIREITA</ElementPosition> 

          <OccupiedSpace>95</OccupiedSpace> 

          <Title>Sala Da Música</Title> 

          <Body>Já assim chamada no tempo em que Beckford habitou 

Monserrate, este espaço constitui uma préexistência do palácio neogótico 

construído por Gerard De Visme. Tem planta circular, em que as janelas 

permitem apreciar a vista que se estende desde a serra até ao mar. A sua 

escala e a harmonia de proporções entre a planta e a cúpula conferem-lhe o 

carácter de espaço de recepções por excelência.</Body> 

        </Type> 
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B.4. Timeline – ImageType 

<Type xsi:type="ImageType"> 

          <ElementName>s_m_3_imagem_1</ElementName> 

          <ExecutionTime>20</ExecutionTime> 

          <WaitingInput>true</WaitingInput> 

          <ExecutionOrder>2</ExecutionOrder> 

          <ElementType>imagem</ElementType> 

          <ElementPosition>ESQUERDA</ElementPosition> 

          <OccupiedSpace>95</OccupiedSpace> 

          <Title /> 

          <Description>Esta sala estava decorada por ricas peças de 

mobiliário de madeira da Índia. Várias esculturas em mármore, ao gosto 

clássico, combinavam com peças orientais.   Um piano de cauda e seu 

competente banco compunham o espaço iluminado por um grande lustre em 

cristal de Veneza.</Description> 

          <Url>resources/mobileResources/images/sala4_big.png</Url> 

          

<SmallThumb>resources/mobileResources/images/sala4_big.png</SmallThumb> 

        </Type> 

B.5. Timeline – FingerSwipeType 

<Type xsi:type="FingerSwipeType"> 

          <ElementName>s_m_5_f_s</ElementName> 

          <ExecutionTime>25</ExecutionTime> 

          <WaitingInput>true</WaitingInput> 

          <ExecutionOrder>1</ExecutionOrder> 

          <ElementType>finger swipe</ElementType> 

          <ElementPosition>COMPLETO</ElementPosition> 

          <OccupiedSpace>95</OccupiedSpace> 

          <Title>Sala Da Música </Title> 

          

<UpImage>resources/mobileResources/images/SalaDaMusica1.png</UpImage> 

          

<DownImage>resources/mobileResources/images/SalaDaMusica2.png</DownImage> 

        </Type> 

 


