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Abstract—Este artigo apresenta o estudo e desenvolvimento do 

DETI Interact, um sistema que permite a utilizadores 

interagirem com conteúdo exibido em ecrãs de grandes 
dimensões presentes no átrio de um departamento Universitário. 

O artigo descreve como se procedeu ao consumo da informação 

no servidor e sua apresentação nos ecrãs de modo a que 

permitisse a interacção com o sistema através de um dispositivo 

móvel. 

Keywords-Dispositivos Móveis, interacção com ecrãs de 
grandes dimensões, técnicas de interacção, Android. 

I.  INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento da tecnologia e o aparecimento de 
ecrãs mais finos e mais baratos, estes começaram a ser comuns 

em variados espaços públicos: átrios de edifícios, lojas, cafés, 
museus… Contudo, em muitas situações, estes ecrãs servem 

simples mente para apresentar informação sem a possibilidade 
de interagir com os mesmos. Com o aparecimento destes ecrãs, 

surgiram também uma série de pro jectos [1-13] que investigam 

mecanis mos de interacção entre utilizadores e estes ecrãs de 
grandes dimensões. Estes trabalhos recorrem a diferentes 

métodos de interacção tais como a utilização de dispositivos 
móveis; realidade aumentada, e/ou captura de movimentos. 

Os mais recentes dispositivos móveis, em particular, vêm 
equipados com novos sensores (ecrãs sensíveis ao toque, 

acelerómetro, bússolas digitais) que permitem investigar novos 
métodos de interacção. Oferecem ainda a vantagem de vir a 

permitir interagir com ecrãs disponíveis em espaço público sem 

necessidade de recorrer a hardware adicional, dado que cada 
utilizador pode simplesmente usar o seu telemóvel. Este 

trabalho pretende utilizar estas tecnologias de forma a estudar 
novos métodos de interacção com ecrãs de grandes dimensões 

disponívels em espaços públicos . 

II. ESTADO DA ARTE 

Como referido, existem vários projectos que permitem 
interacção com ecrãs de grandes dimensões, alguns em fase de 

protótipo, outros já com aplicação comercial.  Foram 
investigados essencialmente projectos que explorassem 

técnicas de comunicação entre os dispositivos (Bluetooth, Wi-

Fi, SMS, etc.) [1-7, 10] bem como pro jectos que oferecessem 
métodos inovadores de interacção recorrendo a técnicas de 

realidade aumentada [8, 9] e captura de movimentos [11-13]. 

A. Comunicação entre dispositivos 

O Gmote [1] é um exemplo de uma aplicação para sistemas 

Android que permite controlar remotamente um computador 
utilizando uma rede Wi-Fi. Disponibiliza funções equivalentes 

às de um controlo remoto, bem como a possibilidade de 
controlar o ponteiro do rato. A Samsung e a Google oferecem 

também aplicações para dispositivos móveis (Android e iOS) 
que permitem controlar os seus serviços de TV: Internet@TV 

[2], no caso da Samsung, e GoogleTV [3] para o sistema da 
Google. 

Outros mecanismos de interacção podem ser encontrados 

no MAGICBoard[4, 5]. Este constitui um ecrã colaborativo, 
onde vários utilizadores podem participar usando mensagens 

escritas (SMS). O mes mo sistema foi utilizado para 
desenvolver um jogo, o Polar Defence [5]. 

O Touch & Interact [6, 7], visível na Figura 1, permite a 
interacção com um display que use marcadores NFC (Near 

Field  Communication) como por exemplo  RFID. Este sistema 

usa um telefone equipado com essa tecnologia e permite que os 
utilizadores toquem em determinadas zonas do ecrã, 

interagindo com o seu conteúdo.  

 

Figura 1 – Aplicação de guia turístico recorrendo ao Touch & Interact  [6, 7]. 
 

O DETI Guide[10], um projecto anterior ao desenvolvido 

neste trabalho, estudou a interacção com ecrãs de grandes 

dimensões através de um telemóvel equipado com o  sistema 
operativo Android. Recorria ao protocolo UDP, numa rede Wi-
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Fi, para enviar dados, e permitia a navegação num sistema 

composto por várias páginas Web. A Figura 2 ilustra a 
utilização deste sistema. 

 

Figura 2 – Utilizador a interagir com o DETI Guide. 
 

B. Interacção recorrendo à realidade aumentada 

Existem outros projectos que exploram o conceito de 
Realidade Aumentada. A realidade aumentada consiste na 

visualização directa ou indirecta de um ambiente real onde 
elementos são “aumentados” por computador, usando, por 

exemplo, som ou imagem. O Touch Projector [8] permite 
interagir com um ecrã remoto manipulando uma imagem 

vídeo, captada em directo, num dispositivo móvel. O utilizador 
usa o dispositivo móvel como uma câmara e interage com o 

conteúdo do ecrã remoto através do ecrã do telemóvel. O 

Sistema permite mover objectos num ecrã, ou mesmo transferir 
objectos entre dois ecrãs. 

O sistema desenvolvido por Madhavapeddy et al. [9] 
apresenta outro método de interacção que também recorre à 

realidade aumentada. Este sistema usa a câmara do telemóvel 
para identificar controlos manipuláveis no ecrã de grandes 

dimensões, marcados com SpotCodes (um marcador visual 

semelhante a um QRCode, que pode ser visto na Figura 3). O 
utilizador usa o telemóvel, para interagir com cada um dos 

controlos visuais. 

 

Figura 3 – Exemplo de controlos usados no sistema de Madhavapeddy et al. 
[9] 

 

C. Interacção através de captura de movimentos 

A captura de movimentos também foi estudada para a 
interacção com ecrãs de grandes dimensões , dado que permite 

que o utilizador não precise de hardware adicional. Alguns 
casos de captura de movimentos ainda requerem a utilização de 

marcadores, mas a inovação nesta área conseguiu remover a 

dependência em marcadores . 

O C-Blink [11] captura o movimento de um telemóvel para 

controlar o cursor do rato num ecrã. O telemóvel possui uma 
aplicação que atribui uma sequência de cores ao ecrã que é 

identificada como marcador a ser seguido. O uso desta 
sequência difere de telemóvel para telemóvel, permitindo ao 

sistema reconhecer múltiplos utilizadores. 

As operadoras móveis Orange (Figura 4), Vodafone, bem 

como os fabricantes de equipamentos móveis Samsung e Sony, 

equiparam recentemente alguns dos seu postos de venda com 
ecrãs públicos interactivos, permit indo a utilizadores consultar 

informação acerca dos seus equipamentos recorrendo 
unicamente a gestos [13]. 

 

Figura 4 – Utilizador a interagir com a Orange Interactive Window[13]. 

 

O Kinect [12] é a resposta da Microsoft à captura de 
movimentos para uso em jogos e sistemas multimédia. O 

sistema consegue reconhecer múltiplos intervenientes 

simultaneamente reconstruindo modelos tridimensionais do seu 
corpo. Recentemente foram divulgados controladores para este 

dispositivo poder ser usado em computadores e a Microsoft 
planeia integrar o Kinect com computadores equipados com 

Windows [14] (Figura 5). 

 

Figura 5 – Utilizador controlando uma aplicação gráfica no Windows 7 [14]. 

III. DETI INTERACT  

A. Introdução 

O Departamento de Electrónica, Telecomunicações e 

Informática da Universidade de Aveiro possui, à entrada, três 
ecrãs de grandes dimensões que apresentam informação 

relativa ao departamento. Este sistema apresenta informação 

existente no servidor do DSD (Distribuição de Serviço 
Docente). 

O DSD inclui um backoffice e um frontoffice. O backoffice 
contem a base de dados, onde se mantem informação acerca 

dos alunos, docentes, turmas, aulas, disciplinas, ocupação de 
salas, etc. Possui também um conjunto de Web Services que 

permitem aceder a este conteúdo. O frontoffice constitui a 
interface para o utilizador, permit indo a alunos e docentes 
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consultar horários, inscrever-se em disciplinas, apresentar 

propostas de dissertação, etc. 

Os ecrãs situados à entrada do departamento recorrem aos 

serviços fornecidos pelo DSD para a apresentação de uma 
página Web estática que divulga notícias do departamento, 

bem como uma lista dos docentes  e seus contactos. O 
DetiInteract pretende substituir o actual sistema, permit indo a 

um utilizador navegar no sistema com um dispositivo móvel e 

escolher a informação a ser consultada, nesse sentido, são 
mantidas as funcionalidades existentes. O sistema também 

permite que futuramente novas funcionalidades possam ser 
adicionadas com facilidade. Assim sendo, uma das 

funcionalidades a implementar no DETI Interact é a 
apresentação de uma lista de docentes. Adicionalmente optou-

se por apresentar a lista de horários do departamento, algo que 
actualmente só está disponível afixado em papel (no átrio do 

departamento e junto das salas de aula), e na internet.  

B. Desenvolvimento do DETI Interact 

O DETI Interact é um sistema composto por duas 

aplicações: uma aplicação que corre em computadores 
presentes do departamento, aos quais estão ligados os displays , 

e uma aplicação móvel, utilizada para manipular a informação 
apresentada nos displays. A aplicação que corre nos 

computadores do departamento foi desenvolvida em .NET 
recorrendo ao Windows Presentation Foundation (WPF), dada 

a sua versatilidade na criação de interfaces gráficas e 
capacidade de proporcionar inovadoras experiências de 

utilização. Esta aplicação comunica com os Web Services 

publicados pela plataforma DSD para recolher os dados 
necessários, processa a informação de modo a extrair a  

informação pretendida e desenha no ecrã o resultado. A 
aplicação móvel que comunica com o computador foi 

desenvolvida para Android OS, e comunica com o  sistema 
através de Bluetooth. A arquitectura geral do sistema pode ser 

vista na Figura 6.  

 
Figura 6 – Arquitectura geral do DETI Interact  

 

No que toca à aplicação que corre nos computadores  do 

departamento, o primeiro  objectivo era consumir os Web 
Services publicados pelo DSD de modo a garantir o acesso aos 

dados necessários. No entanto, os Web Services disponíveis na 
plataforma DSD nem sempre fornecem os dados de um modo 

utilizável. Por exemplo, para construir a lista de docentes é 

apenas necessário aceder ao Web Service que retorna uma lista 
de docentes. No entanto, para desenhar os horários não há 

nenhum Web Service adequado, é necessário recorrer a todos 

os Web Services que devolvam listas de disciplinas, turmas, 

aulas, salas, etc. e posteriormente relacionar os resultados.  

 

Assim sendo foi criada uma aplicação com, inicialmente, 

duas páginas: uma dedicada à lista de docentes, outra dedicada 

à apresentação de horários.  

A informação apresentada relativa aos docentes inclui o seu 

nome, uma fotografia, e  o número do gabinete, extensão e 
página Web, e foi arranjada de modo a simular um cartão de 

apresentação. Os cartões para cada docente ficam dispostos em 
matriz. Através do WPF é possível fazer com que todo o 

aspecto gráfico da aplicação seja independente da resolução, 
isto significa que um ecrã de maior resolução conseguirá 

mostrar mais informação sem que seja necessário reduzir o 

tamanho dos dados, o que dificulta a leitura. O resultado pode 
ser observado na Figura 7.  

 

Figura 7 – DETI Interact: página apresentando a lista de docentes. 
 

A apresentação dos horários tenta simular o  aspecto do 
sistema de horários existente na universidade, dispondo blocos 

que representam as disciplinas, na sua posição adequada, numa 
grelha. Cada horário  mostra apenas as disciplinas e turmas 

relativas a cada ano de cada curso. A página que apresenta os 

horários pode ser vista na Figura 8. 

 

Figura 8 – DETI Interact: página apresentando os horários. 
 

Uma vez que a interacção com o sistema é feita 
remotamente, através de um dispositivo móvel, o DETI Interact 

está preparado para receber eventos que manipulem a interface. 
A página onde se encontra a lista de docentes permite que o 

utilizador nela navegue, visualizando os docentes que lhe 

interessarem; a página que apresenta os horários permite ao 



utilizador escolher qual o ano ou curso cujo horário pretende 

ver. 

C. Aplicação móvel 

Para interagir com a aplicação optou-se por usar um 

dispositivo móvel equipado com Android dada a sua 

versatilidade de desenvolvimento e facilidade de distribuição 
das aplicações, aliado ao facto de ser a plataforma móvel actual 

com maior crescimento tendo-se rapidamente tornado a 
plataforma móvel dominante no mercado [15]. 

A aplicação móvel foi desenvolvida para permitir a  
qualquer utilizador interagir com o DETI Interact. A ligação 

aos computadores onde se encontra o DETI Interact é feita por 

Bluetooth, evitando assim problemas de configuração ou 
atrasos na comunicação devido a muito tráfego na rede. A 

aplicação recorre às capacidades do ecrã sensível ao toque e à 
bússola digital para enviar dados ao DETI Interact que 

permitem interagir com o conteúdo. 

IV. INTERACÇÃO 

A aplicação que corre nos computadores do departamento 
está equipada para receber mensagens Bluetooth a partir de 

qualquer dispositivo móvel. Estas mensagens têm um formato 
pré-definido e indicam ao sistema que gestos foram efectuados 

no dispositivo móvel. O sistema responde de acordo com o 

gesto efectuado. 

A. Descrição dos gestos suportados 

O conjunto de gestos actualmente aceites pelo sistema 

incluem: Scroll, Fling, Long Press e Rotação do dispositivo. 

1) Scroll 
O scroll é definido no dispositivo como o gesto resultante 

de poisar o dedo no ecrã, arrastá-lo para outra posição e 

levantar o dedo. Este gesto encontra-se exemplificado na 
Figura 9. Quaisquer direcções no eixo XY são válidas e são 

transmitidas para o DETI Interact. 

 

Figura 9 – Ilustração do gesto Scroll 
 

Actualmente o único conteúdo que responde a um gesto de 

Scroll no sistema é a lista de docentes. Executando um scroll 
vertical no dispositivo móvel resulta no scroll da lista de 

docentes na direcção pretendida. 

2) Fling 
O fling, visto na Figura 10, é um gesto semelhante ao 

scroll, mas executado com maior rapidez. Essencialmente 
imprime uma aceleração a um objecto. 

 

Figura 10 – Ilustração do gesto Fling 
 

No caso da lista de docentes, este gesto resulta em atribuir 
uma aceleração ao scroll, ficando a lista a fazer scroll, 

desacelerando, até parar, efeito conhecido como Kinetic 
Scrolling (scrolling cinético). 

Quando o sistema se encontra a apresentar os horários, a 

execução de um fling horizontal ou vertical vai alterar o horário 
actual, mudando o ano ou curso, respectivamente. 

3) Long Press 
Os long press consistem em manter o dedo no ecrã durante 

um período de tempo longo (cerca de 1 segundo), o que o 

distingue de um toque normal, bem como de toques acidentais. 
A Figura 11 ilustra a sua execução. 

 

Figura 11 – Ilustração do gesto Long Press 
 

A execução de um long press alterna a exibição de uma 

janela de ajuda do sistema. 

4) Rotação 
Os valores da bússola digital são constantemente enviados 

ao sistema, pois são usados para navegar entre as páginas do 

sistema. O utilizador pode inclinar o  telemóvel para a esquerda 
ou direita (ver Figura 12) para escolher a página à esquerda ou 

direita daquela em que se encontra, respectivamente. Sendo 
assim possível ao utilizador alternar entre a visualização de 

horários ou da lista de docentes controlando a orientação do 

telemóvel. 



 

Figura 12 – Ilustracção da orientação da bússola digital processada pela 
aplicação 

 

B. Instalação e Ligação 

A ligação ao sistema, como já foi dito previamente, é feita 
usando Bluetooth. Esta solução, ainda que mais lenta que o Wi-

Fi, traz vantagens face ao uso do Wi-Fi uma vez que não 
necessita que o utilizador configure a ligação. Usando o 

Bluetooth também se garante que a utilização do sistema é 
independente da rede da universidade, estando assim isento de 

problemas de ligação e assegurando a segurança da rede. Ainda 
assim, a API de Bluetooth incluída no Android não permite que 

dois dispositivos comuniquem sem que se proceda a um 

emparelhamento prévio, o que resulta num passo indesejado do 
lado do utilizador, mas que só terá de ser efectuado uma vez. 

Uma vez que para interagir com os ecrãs é necessário ter a 
aplicação móvel a correr num telemóvel Android, foi também 

necessário encontrar uma forma de distribuir a aplicação. O 
Android Market seria uma opção, no entanto, para além da 

submissão de aplicações ser de um serviço pago, esta aplicação 

móvel só será usada dentro do departamento, pelo que a sua 
distribuição pelo mercado internacional não traria nenhuma 

vantagem. Assim sendo, pelo menos numa fase inicial, optou-
se por distribuir a aplicação localmente. Uma vez que o 

Android permite a instalação de aplicações a partir de um 
ficheiro (o ficheiro de tipo APK resultante da compilação do 

código), era apenas necessário colocar o ficheiro num local 

acessível, tal como, uma página Web. Assim sendo, o ficheiro 
foi colocado numa pasta pública no Dropbox (um serviço 

online de alo jamento de ficheiros) bastando ao utilizador usar 
um browser no telemóvel para descarregar o ficheiro. 

Adicionalmente, para facilitar o descarregamento do 
ficheiro, o endereço para o ficheiro fo i também codificado para 

um QR Code, facilitando a tarefa para quem tem um 
descodificador instalado no telemóvel. 

Ultrapassados os problemas, a aplicação fo i instalada em 

um dos computadores na entrada do departamento e encontra-
se actualmente em fase de testes. 

V. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

Durante o desenvolvimento do DETI Interact e com a sua 

instalação na entrada do departamento foi possível reunir 
alguma informação relativamente ao seu funcionamento, bem 

como algumas das suas dificuldades. 

Como previsto, o acto da primeira instalação da aplicação 

móvel requer algum esforço por parte do utilizador. Este tem 

de activar o Bluetooth no telemóvel e emparelhar com o 

sistema, ad icionalmente, dado o modo como a aplicação móvel 
é distribuída é necessário autorizar o telemóvel a instalar 

aplicações provenientes de “fontes desconhecidas”. O Android 
fornece modos de automatizar os processos de activação do 

Bluetooth e emparelhamento de dispositivos, no entanto foram 
detectadas algumas dificuldades na sua implementação. Quanto 

ao problema da instalação de aplicações provenientes de fontes 

desconhecidas a única solução prende-se em submeter a 
aplicação ao Android Market. 

Por outro lado os primeiros testes efectuados revelam que a 
interacção com o sistema é muito intuitiva o que indica que as 

escolhas feitas em termos de apresentação de conteúdos e 
técnicas de interacção com os ecrãs terão sido adequadas ao 

que se pretende do sistema. 

Uma vez que se pretende com este trabalho estudar técnicas 

de interacção com ecrãs públicos de grandes dimensões, estão-

se a implementar funcionalidades adicionais que tirem maior 
partido do que o dispositivo móvel tem para oferecer, 

nomeadamente a sua capacidade de interagir com ambientes 
tridimensionais.  

Uma das funcionalidades que se encontra em 
desenvolvimento consiste na integração de um plug-in do 

Google Earth no sistema, permitindo a um utilizador navegar 

no globo terrestre. Outra funcionalidade em desenvolvimento 
prende-se com a implementação de um visualizador de 

objectos tridimensionais, possibilitando, por exemplo, uma 
visita virtual, controlada pelo telemóvel. Planeia-se também 

tornar o sistema sensível ao contexto, permitindo ao sistema 
identificar o utilizador e apresenter informação relevante, como 

por exemplo, o horário apenas das disciplinas que lhe dizem 

respeito. 
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