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RESUMO
Nos últimos anos vários trabalhos relacionados à captura de movimentos do
corpo humano como forma de interação com os computadores têm sido
desenvolvidos na área de Interação Humano-Computador (IHC). Muitos destes
trabalhos utilizam sensores de captura de imagens em profundidade para obtenção
de movimentos corporais. Estes sensores permitem a captura de movimento em
ambientes tridimensionais e são aplicados em diversos cenários de interação. A
interação por gestos pode trazer benefícios para as mais diversas áreas uma vez
que promove entretenimento e maior participação do usuário. Verifica-se que as
aplicações que utilizam o reconhecimento de movimentos não seguem os mesmos
padrões de interação. O uso de padrões de interação favorecem o desenvolvimento
de software pois permitem a reutilização do conhecimento previamente estabelecido
para a solução de problemas recorrentes em diferentes situações. Este trabalho se
propõe a definir uma estrutura de padrões de interação para documentação de
movimentos corporais, identificar o conjunto de movimentos recorrentes utilizando a
estrutura de padrões e estudar o comportamento do usuário no reconhecimento de
comandos baseados em movimentos. Para a realização deste trabalho foram
selecionados artigos e jogos que utilizam interação por movimentos corporais. Os
movimentos observados foram classificados quanto à recorrência. Foi desenvolvido
um software que utiliza os sensores do Kinect para mapear o comportamento do
usuário na execução de comandos. Esse aplicativo possibilitou observar e
documentar quais movimentos os usuários consideram como mais intuitivos para um
conjunto de comandos. Observou-se adicionalmente o comportamento do usuário ao
reproduzir um comando por movimento exigido pela aplicação. Com isto foi possível
definir uma estrutura de padrões de interação para documentação de movimentos
corporais e uma biblioteca de padrões de interação utilizando movimentos corporais.
Palavras Chaves: Interação humano-computador; Padrões de Interação;
Reconhecimento de gestos; Sensor Kinect.

ABSTRACT
Human-computer interaction patterns library based on body movements
Over the last years many researches related to human body motion capture as
a way of interacting with computers have been developed in the area of Human
Computer Interaction (HCI). Many of these studies use sensors to capture images in
depth to obtain body movements. These sensors allow the capture of motion in threedimensional environments, and are applied in many different interaction scenarios.
The interaction by gestures can bring benefits for many different areas because it
promotes entertainment and increases the user participation. It is verified that
applications that use recognition of movements do not follow the same patterns of
interaction. The use of interaction patterns benefits the development of software
allowing the reuse of previously established knowledge to solve recurrent problems in
different situations. This research proposes to define a structure of interaction
patterns for documenting body movements, identify the set of recurrent movements
using the structure of patterns and study user behavior in the recognition of
commands based in movements. To develop this work, articles and games that use
interaction by body movements were selected. The observed movements were
classified by recurrence. It was developed a software program that uses the Kinect
sensor to map the user's behavior in commands execution. This application allowed
us to observe and to document movements which users consider as more intuitive
from a set of commands. It was also observed user’s behavior when playing a
command for movement required by the application. Thus, it was possible to define a
structure of interaction patterns for documenting body movements and a library of
interaction patterns by using body movements.
Keywords: Human-computer interaction; Interaction patterns; Gesture recognition;
Kinect Sensor.
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1

INTRODUÇÃO
Com o surgimento dos sensores de captura de imagens em profundidade,

vários trabalhos relacionados à captura de movimentos do corpo humano como
forma de interação com os computadores têm sido desenvolvidos na área de IHC.
Trabalhos como os apresentados por Lai, Konrad e Ishwar (2012), Biswas e Basu
(2011) têm como principal objetivo o desenvolvimento de métodos de captura e
tratamento dos dados para a detecção dos movimentos. Os estudos apresentados
por Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012), Santos, Lamounier e Cardoso (2011) e Da Gama
et al. (2012) mantém o foco na utilização da interação por gestos como ferramenta
de apoio a outras áreas. A maior parte destes estudos apresentam movimentos
corporais que permitem algum tipo de interação com o computador, mas não é
identificada a utilização de algum padrão específico para interação. Como
consequência, verificam-se diferenças significativas na forma de apresentação e
execução da interface e processo de interação usando esses dispositivos.
Os sensores de captura de imagens em profundidade realizam a detecção de
movimentos por meio do mapeamento das articulações do corpo humano utilizando
feixes de luz infravermelhos e imagens de câmera colorida, possibilitando a
aquisição de imagens e movimentos em ambientes tridimensionais. Estes sensores
têm sido utilizados principalmente na área dos jogos eletrônicos, mas vêm
promovendo outras possibilidades nas áreas de IHC ao longo do tempo (SANTOS,
LAMOUNIER E CARDOSO, 2011) (DA GAMA ET AL., 2012). Pesquisas nas áreas
de realidade virtual (RV), realidade aumentada (RA), auxilio à atividade motora e
reabilitação têm sido realizadas e muitas delas apresentando resultados positivos
em seus experimentos como nos trabalhos de Santos, Lamounier e Cardoso (2011)
e Da Gama et al. (2012).
Alguns trabalhos têm focado na interação utilizando movimentos corporais para
o controle em ambientes de RA, como no artigo apresentado por Santos, Lamounier
e Cardoso (2011), onde são definidos alguns movimentos corporais para realizar a
interação entre o usuário e os objetos virtuais. Estes movimentos, realizados com as
mãos, atribuem funções específicas ao software, tais como seleção, rotação e
translação dos objetos visualizados em tela (estes comandos serão descritos no item
5.1), mas nenhum padrão de interação é utilizado. No trabalho apresentado por
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Biswas e Basu (2011), são apresentadas formas de captura de movimentos
utilizando um sensor de profundidade, com o foco na metodologia de aquisição e
não nos padrões de gestos utilizados para interação. Outros trabalhos apresentam
formas de melhorar os processos de reabilitação motora utilizando movimentos
corporais para a realização dos exercícios de apoio, como apresentado por Da
Gama et al. (2012) que propõem uma ferramenta de suporte à interação em
sistemas de reabilitação. Um sistema de navegação em ambientes virtuais é
apresentado por Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012) onde, utilizando movimentos com os
braços, é possível interagir com o ambiente apresentado em tela. Neste trabalho são
apresentados alguns gestos que também não seguem um padrão de interação
previamente validado. Trabalhos de reabilitação devem usar movimentos e
comandos pré-estabelecidos com o foco ergonômico e fisiátrico, e podem colaborar
com a definição de movimentos que não afetam a saúde do usuário.
Esses artigos apresentam suas próprias formas de utilização de movimentos
corporais mas não apresentam os critérios de seleção de gestos para inserção em
seus trabalhos e nem uma forma de validação para determinar se estes movimentos
são apropriados para o enfoque a que são especificados.
Os padrões de interação favorecem o desenvolvimento de software em geral e
permitem a reutilização do conhecimento previamente estabelecido e validado, como
declarado por Borchers (2000) que apresenta um modelo de representação formal
dos padrões de interação e seus relacionamentos. Segundo Tidwell (1999) a
utilização de padrões e linguagens de padrões em IHC permite o desenvolvimento
de melhores interfaces com o uso do conhecimento coletivo dos projetistas, podendo
ser utilizados até mesmo por pessoas menos experientes e ajudam a manter o foco
nos valores essenciais como simplicidade e beleza.
Os trabalhos apresentados por Tidwell (1998, 1999, 2003), Borchers (2001),
Van Welie e Traetteberg (2000), Montero et al. (2002), Schnelle-Walka e Döweling
(2012), Flores et al. (2010) e Schnelle-Walka (2010) apresentam bibliotecas ou
linguagens de padrões para interação humano-computador. Todos estes trabalhos
contribuem para que o desenvolvimento de aplicações computacionais seja facilitado
por meio da utilização dos padrões identificados e que as interfaces de usuários
sejam padronizadas, permitindo uma melhor interação dos usuários com as
aplicações desenvolvidas. Cada um destes trabalhos apresenta uma estrutura para
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representação de padrões o que permite que estes sejam catalogados corretamente
e que possam ser facilmente utilizados.
No entanto, na literatura de padrões não foi possível encontrar uma biblioteca
ou linguagem de padrões para a área de interação por meio de movimentos
corporais nem um modelo de representação para este tipo de padrão, e os trabalhos
analisados que utilizam interação por movimentos corporais não apresentam
padrões na utilização destes comandos.

1.1

Objetivo
O objetivo do trabalho é definir uma estrutura de padrões de interação para

documentação de movimentos corporais, identificar o conjunto de movimentos
recorrentes a serem declarados utilizando a estrutura de padrões e estudar o
comportamento do usuário no reconhecimento de comandos baseados em
movimentos. O estudo de comportamento do usuário inclui a análise da sugestão de
movimentos para execução de comandos, e a avaliação de uso de movimentos
corporais pré-determinados.
Para o estudo do comportamento humano foi desenvolvido um software que
auxilia o especialista em IHC na observação do usuário na realização de
movimentos corporais.

1.2

Contribuições
Padrões de interação são comumente utilizados nas áreas de interação e

definição de interfaces em IHC.
Com base nos trabalhos de Lai, Konrad e Ishwar (2012), Biswas e Basu (2011),
Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012), Santos, Lamounier e Cardoso (2011) e Da Gama et
al. (2012) que utilizaram interação humano computador baseada em gestos
verificou-se que os autores não usam padrões para a definição da interação,
fazendo com que os usuários sempre iniciem uma nova experiência de uso em cada
sistema.
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A definição de uma estrutura de padrões de interação para documentação de
movimentos corporais e a identificação de um conjunto de movimentos recorrentes,
permitem a reutilização do conhecimento pelos usuários e projetistas de interface.
Pelos usuários ao facilitar o uso, aprendizado e memorização provida pela
experiência de uso adquirida e construída cognitivamente pelo usuário conforme
interage. Pelos projetistas ao documentar em padrões soluções comprovadas para
problemas recorrentes. Os padrões implantados em uma equipe de desenvolvimento
ajudam na transferência de conhecimento entre equipes e na facilidade de
comunicação ao tratar problemas e soluções recorrentes. Além da estrutura, o
trabalho contribui com uma biblioteca de padrões documentada formalmente para
serem utilizadas em projetos de interface.
O desenvolvimento do protótipo e o estudo do comportamento dos usuários na
utilização dos gestos permite validar tanto o conjunto de movimentos identificados
quanto a utilização do Kinect como sensor para aquisição de movimentos corporais.

1.3

Método de Trabalho
O primeiro passo para o desenvolvimento deste trabalho é a realização do

levantamento do estado da arte com a identificação dos trabalhos científicos
realizados na área de interação humano-computador por meio de movimentos
corporais e na área de padrões. Na área de interação por movimentos corporais são
estudados os métodos de captura de gestos, a classificação de movimentos e o
sensor de captura de imagens em profundidade. Na área de padrões são verificados
os padrões existentes na área de IHC e em outras áreas, linguagens de padrões e
biblioteca/conjunto de padrões e a estrutura de declaração de padrões. Nesta
primeira etapa é apresentado o método de captura de movimentos, a estrutura de
declaração de padrões utilizada neste trabalho e a forma de representação dos
padrões utilizando a PLMLx.
Em seguida é apresentado o processo para definição da biblioteca de padrões
que é composta por cinco etapas.
Na primeira etapa é realizada a análise de artigos e jogos com interação por
movimentos corporais, onde são identificadas as funcionalidades e os movimentos
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corporais utilizados em cada um destes artigos lidos e jogos utilizados. Estes dados
são catalogados para serem utilizados na etapa seguinte.
Na segunda etapa é realizada a verificação da similaridade entre os
movimentos identificados, documentação e classificação quanto à recorrência, onde
são identificados os movimentos e funcionalidades recorrentes nos artigos e jogos,
sendo classificados por ordem de maior ocorrência. Estes dados são catalogados e
utilizados na próxima etapa.
Na terceira etapa é realizado o desenvolvimento dos protótipos de software
para utilização no teste com usuários, onde são desenvolvidos dois protótipos de
software baseados em um modelo pré-existente que utiliza o método DTW (Dynamic
Time Warping) e o sensor Kinect. Estes programas auxiliam na realização da análise
do comportamento dos usuários durante a reprodução dos movimentos identificados.
Na quarta etapa é realizado o teste com os usuários por meio da captura dos
movimentos em ambiente controlado utilizando os protótipos desenvolvidos na etapa
anterior. Este teste é baseado no modelo do teste de usabilidade apresentado por
Baranauskas e Rocha (2000). Nesta etapa é possível verificar se os movimentos
identificados correspondem à percepção dos usuários e o nível de aceitação de
cada um dos padrões para os participantes do teste, permitindo a exclusão ou
refinamento dos padrões identificados.
Na quinta etapa é realizada a apresentação dos padrões identificados
utilizando o modelo de representação definido anteriormente.
Após a execução de todas estas etapas são apresentadas as conclusões do
autor e sugestões para pesquisas futuras.

1.4

Organização do trabalho
Além da seção de introdução este trabalho apresenta as seguintes seções:
A seção 2, Reconhecimento de Movimentos Corporais, apresenta os conteúdos

sobre captura de movimentos corporais em IHC, os métodos e ferramentas
utilizados para o reconhecimento destes movimentos, a funcionalidade do sensor de
captura de imagens em profundidade (Kinect) e a forma de classificação dos gestos.
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A seção 3, Padrões, apresenta conteúdo referente aos padrões e linguagens
de padrões. Descreve o histórico do conceito de padrões, as áreas onde são
aplicados, a análise da estrutura de padrões existentes, a definição da estrutura
utilizada neste trabalho. Apresenta também o conceito do PLMLx como forma de
representação de padrões.
A seção 4, Biblioteca de padrões de interação humano-computador baseados
em movimentos corporais, apresenta as etapas do processo para identificação e
documentação dos padrões identificados.
A seção 5, Análise de artigos e jogos com interação por movimentos corporais,
apresenta o estudo de alguns trabalhos e jogos que possuem interação por meio de
movimentos corporais e que utilizam como dispositivo de captura de movimentos o
sensor Kinect. Estes trabalhos e jogos são analisados para identificar suas
funcionalidades e os movimentos de interação correspondentes.
A seção 6, Verificação da similaridade entre os movimentos identificados,
documentação e classificação quanto a recorrência, apresenta a análise dos
resultados obtidos no capitulo anterior, permitindo a identificação da similaridade e
recorrência dos padrões obtidos, mostrando os padrões identificados bem como a
classificação de confiança de acordo com a recorrência de cada padrão.
A seção 7, Desenvolvimento dos protótipos de software para realização do
teste com usuários, apresenta o protótipo desenvolvido para utilização no teste com
os usuários dos padrões identificados e o programa para captura dos movimentos a
serem realizados pelos usuários.
A seção 8, Captura de movimentos em ambiente controlado, apresenta o teste
realizado com os usuários para verificação da utilização dos padrões obtidos, bem
como os resultados e impactos destes resultados nos padrões identificados.
A seção 9, Apresentação dos padrões identificados, demonstra os padrões
obtidos neste trabalho e comprova a produção de padrões de interação baseados
em movimentos corporais.
A seção 10, Conclusões finais, apresenta as considerações observadas
durante o desenvolvimento da pesquisa, bem como as limitações e as sugestões
para trabalhos futuros.
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2

RECONHECIMENTO DE MOVIMENTOS CORPORAIS
O reconhecimento de movimentos corporais tem sido foco de estudos em

grande número de pesquisas que consideram os aspectos de IHC.
Antes do surgimento dos sensores de captura de imagens em profundidade
diversas pesquisas utilizavam-se de dispositivos conectados ao corpo para o
reconhecimento de movimentos. Os trabalhos apresentados por Buchmann et al.
(2004) e Dorfmüller-Ulhaas e Schmalstieg (2001) demostraram em seus projetos a
utilização de dispositivos presos à mão para captura de movimentos. Este tipo de
aparato permite a detecção dos movimentos usando pontos pré-determinados e a
leitura

destes

pontos

por

câmeras

em

ambientes

controlados.

Um

dos

inconvenientes deste tipo de abordagem é que os marcadores devem estar visíveis
à câmera para que seja possível a identificação dos movimentos.
Buchmann et al. (2004) apresentam um sistema de planejamento de espaço
urbano em um ambiente de Realidade Aumentada onde é possível manipular os
objetos utilizando gestos naturais como: segurar, soltar, pressionar, mover. Para a
captura dos gestos foi utilizada uma luva com marcadores que permitem a
identificação dos pontos e dos movimentos, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Marcadores e modelo simplificado da mão

Fonte: Buchmann et al. (2004)

Com a obtenção dos movimentos o sistema permite a interação com o ambiente de
realidade virtual. A Figura 2 exemplifica a ação de manipulação de um objeto.
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Figura 2 - Exemplo de utilização do sistema com marcadores

Fonte: Buchmann et al. (2004)

O trabalho apresentado por Dorfmüller-Ulhaas e Schmalstieg (2001), da
mesma forma, utiliza-se de uma luva com marcadores. Neste projeto é apresentado
um sistema óptico de mapeamento dos dedos com alta precisão em ambientes
virtuais tridimensionais. O sistema utiliza-se de duas câmeras para obtenção das
imagens e marcadores aplicados na luva, permitindo desta forma a obtenção do
modelo tridimensional. A Figura 3 apresenta o processo de identificação dos
movimentos. Na primeira etapa as duas câmeras obtêm coordenadas em duas
dimensões dos marcadores anexados ao dedo. Na etapa seguinte as coordenadas
em duas dimensões identificadas anteriormente, são utilizadas para obter as
coordenadas dos marcadores em três dimensões. Posteriormente, é identificado o
modelo do dedo em três dimensões, o qual é utilizado para a estimativa e predição
do movimento. Em seguida é realizada a projeção da imagem.
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Figura 3 - Processo de Identificação dos movimentos

Fonte: Adaptado de Dorfmüller-Ulhaas e Schmalstieg (2001)

Após a identificação dos movimentos (como apresentado na Figura 3) o
sistema permite a realização da interação com o ambiente virtual como pode ser
visto na Figura 4 onde o usuário movimenta uma peça virtual do jogo de xadrez.
Figura 4 - Fusão entre o mundo real e virtual

Fonte: Dorfmüller-Ulhaas e Schmalstieg (2001)
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Pesquisas recentes na área de IHC têm demonstrado que é possível realizar a
detecção de movimentos corporais sem a utilização de dispositivos conectados ao
corpo, como nos trabalhos apresentados por Biswas e Basu (2011), Da Gama et al.
(2012), Lai, Konrad e Ishwar (2012), Santos, Lamounier e Cardoso (2011), Soltani,
Eskandari e Golestan (2012), Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012), Masurelle, Essid e
Richard (2013), Kulshreshth, Zorn e Laviola (2013), Chungki et al. (2014). Estes
trabalhos utilizam o sensor Microsoft Kinect como dispositivo de captura de imagens
em profundidade e cada um deles apresenta um método ou ferramenta específica
para a captura de gestos para interação humano-computador.
Como exemplo, Da Gama et al. (2012) apresenta um sistema para reabilitação
motora utilizando o Sensor Kinect, onde o paciente deve realizar um conjunto de
movimentos e recebe o retorno do sistema quando o movimento está correto ou
errado. Para a identificação do correto posicionamento e execução dos exercícios, o
sistema utiliza-se da verificação dos vários ângulos formados pelo corpo humano. A
Figura 5 apresenta a tela do sistema onde o usuário precisa realizar o movimento
com o braço até alcançar o quadrado vermelho.

Figura 5 - Telas do sistema para reabilitação motora utilizando Kinect

Fonte: Da Gama et al. (2012)

No trabalho de Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012), foi desenvolvido um sistema de
navegação em ambientes virtuais, onde por meio de movimentos com os braços, é
possível realizar a interação com o ambiente. Os comandos definidos para o projeto
foram: Navegar para frente; Navegar para trás; Navegar para a direita; Navegar para
a esquerda; Subir um nível; Descer um nível (estes movimentos serão detalhados no
item 5.1). Para a obtenção dos movimentos foi utilizado o algoritmo Dynamic Time
Warping (DTW).
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Santos, Lamounier e Cardoso (2011) apresentaram um projeto para interação
em ambientes de Realidade Aumentada, onde é possível realizar a interação com
objetos na tela por meio de gestos realizados com as mãos e sem a utilização de
marcadores. Para este trabalho foram definidos os comandos: inicialização; entrada
no menu; navegação horizontal no menu; selecionar item do menu; selecionar objeto
na tela; rotação; translação e escala de objetos (estes movimentos serão detalhados
no item 5.1). A Figura 6 apresenta a tela do sistema com o menu de operações
aberto após a seleção de um objeto.

Figura 6 - Menu de operações do sistema

Fonte: Santos, Lamounier e Cardoso (2011)

Martin et al. (2012) apresenta um sistema para monitoramento ergonômico.
Este sistema se propõe a detectar movimentos incorretos ou posições que possam
prejudicar a saúde dos trabalhadores. Com este sistema é possível identificar os
problemas e emitir alertas aos trabalhadores em tempo real. A Figura 7 apresenta a
tela do sistema proposto, onde podem ser verificados os movimentos identificados,
o número de ocorrências e o maior tempo de ocorrência para cada movimento.
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Figura 7 - Sistema para monitoramento ergonômico

Fonte: Adaptado de Martin et al. (2012)

Masurelle, Essid, Richard (2013) apresentam um sistema para identificação de
movimentos complexos de passos de dança utilizando o Kinect. Kulshreshth, Zorn e
Laviola (2013) desenvolveram uma técnica para mapeamento de movimento dos
dedos das mãos utilizando o sensor Kinect. Chungki et al. (2014) apresentam um
sistema para reabilitação motora baseado em comandos cerebrais, onde o sensor
Kinect é utilizado para evitar atrasos nos sinais por meio da calibração do tempo de
envio dos sinais cerebrais e para avaliação dos padrões de comportamento das
atividades motoras.

2.1

Sensor de captura de imagens em profundidade
Os sensores de captura de imagens em profundidade permitem a detecção de

movimentos em espaço tridimensional com menor sobrecarga computacional que as
imagens obtidas por câmeras convencionais, como afirmam Biswas e Basu (2011).
O primeiro sensor de captura de imagens em profundidade lançado
comercialmente em larga escala foi o Microsoft Kinect. Este sensor foi lançado
incialmente para o console Xbox e posteriormente para utilização em computadores.
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Este sensor é composto por um projetor de infravermelho, sensor
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS) monocromático, câmera Red,
Green e Blue (RGB), quatro microfones, um motor de inclinação e deve ser
conectado ao console/computador por uma porta Universal Serial Bus (USB)
conforme Figura 8 (MSDN, 2012).
Figura 8 - Estrutura do Kinect

Fonte: Adaptado de Microsoft Developer Network - MSDN (2012)

Para a captura das imagens em profundidade o Kinect obtêm os dados pela
projeção de uma matriz de pontos de luz infravermelha e realiza o cálculo da posição
resultante utilizando o sensor de infravermelho (MARTIN et al., 2012). Uma amostra
destes pontos pode ser vista na Figura 9.
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Figura 9 - Projeção de pontos de luz infravermelha

Fonte: Elaborado pelo autor

O dispositivo realiza o mapeamento das 20 principais articulações do esqueleto
humano (como apresentado na Figura 10) e as retorna na forma de coordenadas em
três dimensões. Retorna também imagens em profundidade (como apresentado na
Figura 12) e imagens obtidas pela câmera RGB (MSDN, 2013).

Figura 10 - Pontos mapeados pelo sensor Kinect

Fonte: Adaptado de MSDN (2013)
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Na Figura 11 é possível verificar a imagem retornada pela câmera RGB do Kinect e a
representação das 20 articulações do esqueleto.
Figura 11 - Imagem da câmera RGB e mapeamento das
articulações do corpo humano

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 12 - Imagem de profundidade retornada pelo Kinect

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os sensores Kinect não conseguem realizar a identificação dos movimentos
corporais sozinhos. Para esta tarefa, existem métodos que realizam o tratamento
das informações coletadas pelos sensores e permitem a identificação dos gestos
realizados pelos usuários.

2.2

Métodos para captura de movimentos corporais
Dentre os trabalhos analisados, foram identificados alguns métodos de captura

de movimento para utilização com o sensor Kinect.
No trabalho apresentado por Biswas e Basu (2011) é proposto um método para
detecção de movimentos utilizando somente as imagens de profundidade
disponibilizadas pelo sensor. Após a aquisição das imagens é realizado o tratamento
destas utilizando auto limiarização no histograma de profundidade para a eliminação
do fundo da imagem. Após a remoção do fundo, a imagem de primeiro plano é
colocada em uma matriz de 14x14 onde os gestos são obtidos pela variação da
profundidade em cada uma das células da matriz. A profundidade é obtida pela
divisão da escala de cinza (0 a 255) em dez faixas, as quais são identificadas,
contadas e normalizadas em cada uma das células da matriz. Os movimentos são
determinados utilizando a variação da profundidade que é obtida pela subtração das
informações entre dois quadros consecutivos. Segundo os autores, este método é
considerado mais rápido que os métodos convencionais de captura com câmeras
RGB.
Lai, Konrad e Ishwar (2012) apresentaram em seu trabalho o desenvolvimento
de uma interface de computador orientada a gestos utilizando o Kinect. Neste
estudo, é realizada a detecção dos movimentos utilizando dois algoritmos distintos.
Os dois algoritmos se baseiam na utilização de uma sequência de 30 vetores de 13
dimensões com os valores obtidos do modelo de esqueletos. O primeiro algoritmo
realiza o cálculo da matriz de log-covariância empírica destes vetores de recursos e
a converte para um espaço Euclidiano com a obtenção do logaritmo da matriz. Após
feito isto, utiliza a classificação do vizinho mais próximo com a norma de Frobenius
da diferença entre as matrizes. O segundo algoritmo utiliza a classificação do vizinho
mais próximo com base na distância Euclidiana aplicada diretamente no modelo de
esqueletos. Foram realizados testes e o índice de classificação correta para ambos

29

os métodos foi de 92,25%. Este índice é calculado realizando divisão do número
total de acertos pelo numero total de testes realizados.
O Quadro 1 apresenta a matriz de confusão para o método da covariância e o
Quadro 2 a matriz de confusão para o método da distância Euclidiana. Em ambos os

quadros pode-se verificar os movimentos que foram corretamente identificados e os
movimentos que tiveram a identificação incorreta. Nas linhas estão representados os
movimentos realizados e nas colunas os movimentos que foram identificados com a
realização de cada movimento.

Movimento braço direito
100
0
0
Movimento braço esquerdo
0
99
0
Empurrar direito
0
0
92
Empurrar esquerdo
0
2
0
Para trás direito
0
0
2
Para trás esquerdo
0
0
0
Zoom-in
0
0
0
Zoom-out
0
0
0
Fonte: Adaptado de Lai, Konrad e Ishwar (2012).

0
1
0
94
0
1
0
0

0
0
8
0
98
0
2
0

0
0
0
4
0
99
1
0

0
0
0
0
0
0
97
1

Zoom-out

Zoom-in

Para trás
esquerdo

Para trás direito

Empurrar
esquerdo

Empurrar
direito

Movimento
braço esquerdo

Movimento
braço direito

Quadro 1 - Matriz de confusão para método da covariância

0
0
0
0
0
0
0
99

0
3
0
0
0
100
1
0

0
0
0
0
0
0
98
1

Zoom-out

0
0
2
0
100
0
1
0

Zoom-in

Para trás
esquerdo

0
6
0
99
0
0
0
0

Para trás direito

Movimento braço direito
96
0
4
Movimento braço esquerdo
0
91
0
Empurrar direito
2
0
96
Empurrar esquerdo
0
1
0
Para trás direito
0
0
0
Para trás esquerdo
0
0
0
Zoom-in
0
0
0
Zoom-out
0
0
1
Fonte: Adaptado de Lai, Konrad e Ishwar (2012).

Empurrar
esquerdo

Empurrar
direito

Movimento
braço esquerdo

Movimento
braço direito

Quadro 2 - Matriz de Confusão para o método da distância Euclidiana

0
0
0
0
0
0
0
98
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Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012) apresentam um sistema de navegação em
ambientes virtuais por meio de gestos utilizando Kinect. O processo de captura se
desenvolve em dois estágios: aprendizado e reconhecimento. No aprendizado são
armazenados os gestos realizados para posterior utilização. Estes gestos são
armazenados em conjuntos de vetores que contém a informação das posições de
esqueleto obtidas pelo sensor. Na etapa de reconhecimento é utilizado o algoritmo
DTW que realiza a comparação entre os vetores adquiridos na etapa de aprendizado
com os vetores adquiridos na etapa de reconhecimento, permitindo identificar os
movimentos realizados. Este algoritmo realiza a melhor aproximação entre duas
sequências de coordenadas e encontra a melhor combinação. Foram realizados
testes com a execução total de 600 gestos, sendo 100 gestos para cada um dos
comandos (Navegar para frente, Navegar para trás, Navegar para a direita, Navegar
para a esquerda, Subir um nível e Descer um nível). A avaliação foi realizada
utilizando os parâmetros de desempenho: Acurácia, Precisão e Sensibilidade. Os
valores foram obtidos pela matriz de confusão apresentada no Quadro 3.

Quadro 3 - Matriz de Confusão com resultados obtidos
Frente
Trás
Esquerda
VP
89
92
94
VN
409
400
411
FP
91
100
89
FN
11
8
6
Fonte: Adaptado de: Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012)

Direita
91
500
0
9

Cima
86
500
0
14

Baixo
87
405
95
13

No Quadro 3, é possível verificar quatro categorias de classificação, que segundo
Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012) possuem as seguintes definições:
 Verdadeiros Positivos (VP): Amostras corretamente identificadas como
positivas;
 Verdadeiros Negativos (VN): Negativos corretamente identificados como
negativos;
 Falsos Positivos (FP): Amostras negativas incorretamente identificadas como
positivas;
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 Falsos Negativos (FN): Amostras positivas incorretamente identificadas como
negativas.

Os parâmetros de desempenho utilizados por Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012) são
apresentados no Quadro 4.

Quadro 4 - Parâmetros de desempenho utilizados
Parâmetro

Descrição
Refere-se à proporção de
Acurácia
gestos identificados
corretamente do total de gestos
Refere-se à taxa de
classificações corretas entre
Precisão
todos os gestos realizados para
um determinado comando
Também chamada como taxa
de Verdadeiros Positivos,
Sensibilidade
corresponde ao percentual de
movimentos corretamente
identificados como Positivos
Fonte: Adaptado de Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012)

Equação
Acurácia =
(VP+VN) / (VP+FP+VN+FN)

Precisão = VP / (VP+FP)

Sensibilidade = VP / (VP+FN)

Com estes parâmetros definidos foram calculados os resultados apresentados no
Quadro 5.

Quadro 5 - Resultados obtidos com o experimento
Gesto
Acurácia
Precisão
Frente
83%
49%
Trás
82%
48%
Esquerda
84%
51%
Direita
99%
100%
Cima
98%
100%
Baixo
82%
48%
Fonte: Fonte: Adaptado de Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012)

Sensibilidade
89%
92%
94%
91%
86%
87%

Com estes resultados é possível verificar que o sistema apresentou índices de
Acurácia e Sensibilidade acima de 80%, chegando, em alguns comandos, a índices
de até 99%. No quesito Precisão é possível verificar que a maior parte dos
movimentos apresentou índice na faixa de 48 a 51% devido à confusão entre
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movimentos levando a altas taxas de Falsos Positivos. Este modelo de análise de
dados será utilizado neste trabalho para verificação da qualidade do reconhecimento
dos movimentos corporais.
Santos, Lamounier e Cardoso (2011) desenvolveram um trabalho voltado para
manipulação de objetos em ambientes de realidade aumentada. Neste trabalho não
foram desenvolvidos métodos específicos para o reconhecimento de gestos, mas foi
utilizada uma Application Programming Interface (API) e um middleware específico
que permitiu a definição e captura de gestos necessários para o desenvolvimento do
projeto. O protótipo apresentado permite seleção, rotação e translação dos objetos
visualizados em tela. O trabalho não apresentou testes de usabilidade com métricas
específicas, mas descreveu que os usuários relataram que os movimentos e a forma
de interação atenderam as expectativas. Com relação às taxas de atualização de
tela o sistema se apresentou bastante eficiente (acima de 30 quadros por segundo).
Os trabalhos analisados anteriormente apresentaram resultados satisfatórios e
como este trabalho não depende especificamente do método de detecção, será
utilizada a técnica DTW (Dynamic Time Warping). A técnica DTW permite encontrar
o alinhamento entre duas sequências que sofrem variações com o tempo.
Intuitivamente as sequências são distorcidas de forma não linear para que coincidam
uma com a outra, como apresentado na Figura 13. Originalmente esta técnica tem
sido utilizada para comparar padrões de reconhecimento de fala (MULLER, 2007).

Figura 13 - Alinhamento de duas sequências dependentes do tempo

Fonte: Muller (2007)

De acordo com Jayadevan, Kolhe e Patil (2009 apud ALMEIDA, 2010) as
sequências a serem comparadas são alinhadas em uma matriz retangular. Com a
comparação destas sequências é encontrado o melhor caminho (menor distância
entre as sequências) como apresentado na Figura 14.
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Figura 14 - Matriz DTW e o melhor caminho entre as sequências

Fonte: Almeida (2010)

Segundo Almeida (2010) o caminho escolhido deve começar no ponto (1,1) e
terminar no ponto (N,M) onde cada ponto recebe um custo c(n,m) e geralmente é
utilizada a Equação abaixo para calcular o custo de um ponto na matriz:
C(n.m) = (x(n) – y(m))2,
onde x e y são os vetores de dados que estão na matriz DTW. Desta forma, o
melhor caminho deverá ser aquele no qual o somatório dos custos seja o menor
possível. Este somatório determina a distância entre as duas sequências. O seguinte
algoritmo apresentado por Almeida (2010) ilustra uma forma de calcular a distância
entre os dois vetores.
calcula_distancia_dtw(vetor Seq1[N], vetor Seq2[M])
para j de 1 até M
para i de 1 até N
custo[i, j] = (Seq1[i] – Seq2[j]) * (Seq1[i] – Seq2[j])
distancia = custo + min(custo[i – 1, j], custo[i, j – 1], custo[i – 1, j – 1])
fimpara
fimpara
retorne distancia
fim
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O programa apresentado em Kinectdtw (2013) será utilizado como base para o
protótipo. Este algoritmo permite que os movimentos sejam gravados pelo programa
por meio da captura dos movimentos realizados pelos usuários e que os mesmos
sejam utilizados posteriormente na aplicação. Esta implementação utiliza o Software
Development Kit (SDK) padrão do Kinect disponibilizado pela Microsoft.

2.3

Classificação de movimentos corporais
Movimentos corporais quando utilizados como forma de interação são

comumente definidos como gestos. Este termo é normalmente utilizado como
generalização para uma forma diferencial de interação (SAVARIS, 2010).
De acordo com Laviola (1999), os gestos podem ser classificados quanto ao
dinamismo, como segue:


Posturas (gestos estáticos): são posicionamentos de partes do corpo de
uma pessoa relacionados com um momento em uma linha de tempo;



Gestos (gestos dinâmicos): são movimentos de partes do corpo que
seguem uma trajetória, podendo ser relacionados com uma linha de
tempo.

Segundo Proença (2012) é possível afirmar que gesto estático é a
apresentação do corpo em pose e pode ser representado por uma única imagem
enquanto que o gesto dinâmico possui movimento, e pode ser representado por uma
sequência de imagens.
Nas imagens abaixo são apresentados exemplos de postura (Figura 15) e gesto (Figura 16).
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Figura 15 - Exemplo de postura (estático).

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 16 - Exemplo de gesto (dinâmico)

Fonte: Elaborado pelo autor

Dentre os trabalhos e jogos analisados foram encontrados movimentos de
ambos os tipos e é possível verificar que esta classificação se torna um parâmetro
importante para compor a estrutura do padrão, pois permite a classificação e
agrupamento de movimentos semelhantes em grupos distintos, permitindo um
tratamento diferenciado para cada caso.
A classificação de movimentos corporais como estáticos e dinâmicos será
utilizada neste trabalho como um atributo da estrutura de representação do padrão
para a diferenciação de cada tipo de movimento.
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2.4

Descrição de movimentos corporais utilizando a cinesiologia
Segundo Tompson e Floyd (1997) cinesiologia estrutural é o estudo

dos músculos conforme estes são empregados na ciência do movimento. Na
execução de movimentos estão envolvidos tanto músculos quanto ossos. Os ossos
possuem várias formas diferentes e principalmente nas articulações estes podem
representar algumas limitações de movimentos. Os músculos também possuem
diversas formas e tamanhos. No estudo do movimento são analisadas as principais
articulações do corpo e quais os músculos responsáveis pela execução dos
movimentos. Para a representação dos movimentos é utilizada uma terminologia
direcional anatômica que pode ser vista na Figura 17. Nesta figura as setas
representam a direção em que o movimento é realizado.

Figura 17 - Direções Anatômicas

Fonte: Tompson e Floyd (1997)
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Segundo Tompson e Floyd (1997) existem três planos específicos de
movimento que permitem a categorização dos movimentos articulares. Sempre que
um movimento ocorre em um plano a articulação realiza um movimento em torno de
um eixo com uma relação de 90º com este plano. Estes planos são: plano ânteroposterior ou sagital, plano lateral ou frontal e plano transverso ou horizontal, como
apresentado na Figura 18. O plano lateral divide o corpo lateralmente, separando-o
em parte da frente e de trás; o plano sagital divide o corpo em metades simétricas da
direita e esquerda e o plano transverso divide o corpo horizontalmente entre a
metade inferior e superior.

Figura 18 - Planos de movimento

Fonte: Tompson e Floyd (1997)
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2.4.1 Tipos de movimentos nas articulações
Tompson e Floyd (1997)

apresentam em seu livro um conjunto de

movimentos que podem ser realizados nas diversas articulações existentes no corpo
humano. Na classificação apresentada pelos autores os termos são agrupados de
acordo com a região do corpo em que são aplicados. Alguns dos movimentos podem
ser aplicados a diferentes articulações enquanto outros são específicos para uma
determinada articulação. Os autores classificam os movimentos como apresentado
no Quadro 6.
Quadro 6 - Termos utilizados na classificação dos movimentos
Região do
corpo

Movimento
Abdução
Adução
Flexão
Extensão
Circundação

Gerais
Abdução diagonal
Adução diagonal
Rotação externa

Rotação interna
Eversão
Tornozelo e
pé

Articulação
radioulnar

Cintura
escapular e
articulação
do ombro

Inversão
Flexão Dorsal
Flexão Plantar
Pronação
Supinação
Depressão
Elevação
Abdução horizontal
Adução horizontal

Descrição
Movimento lateral com afastamento da linha
mediana do tronco
Movimento lateral no sentido da linha
mediana do tronco
Movimento de aproximação dos ossos e
redução do ângulo entre eles
Aumento do ângulo entre causado pelo
afastamento dos ossos de uma articulação
Movimento circular de um membro seguindo o
formato de um cone
Afastamento de um membro da linha mediana
do corpo em sentido diagonal
Cruzamento da linha mediana por um membro
em sentido diagonal
Rotação de um membro em torno do eixo
longitudinal de um osso com afastamento da
linha mediana do corpo
Rotação de um membro em torno do eixo
longitudinal de um osso com aproximação da
linha mediana do corpo
Girar a planta do pé lateralmente ou para fora
Girar a planta do pé medialmente ou para
dentro
Flexão do tornozelo
Extensão do tornozelo
Girar o rádio para o lado de dentro ficando
com a palma voltada para baixo
Girar o rádio para o lado de fora ficando com a
pala voltada para cima
Movimento inferior da cintura escapular
Movimento superior da cintura escapular
Afastamento do úmero da linha mediana do
corpo
Aproximação do úmero da linha mediana do
corpo
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Cintura
escapular e
articulação
do ombro
Coluna

Protração
Retração
Rotação para baixo
Rotação para cima
Flexão lateral
Redução
Flexão radial

Punho e mão

Flexão ulnar
Oposição do polegar

Movimento da cintura escapular para frente
Movimento da cintura escapular para trás
Rotação da escápula com o ângulo inferior
movendo-se medialmente e para baixo
Rotação da escápula com o ângulo inferior
movendo-se medialmente e para cima
Movimento da cabeça ou tronco para o lado
Retorno da coluna na posição anatômica
Abdução do punho do lado do polegar da mão
no sentido do antebraço
Adução do punho do lado do dedo mínimo da
mão no sentido do antebraço
Cruzamento da superfície palmar pelo polegar
para realizar contato com os outros dedos

Fonte: Tompson e Floyd (1997)

A classificação de movimentos, as direções anatômicas e os planos de
movimentos são utilizados para a descrição dos movimentos identificados neste
trabalho pois permitem uma padronização no modelo de representação dos
movimentos corporais.
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3

PADRÕES
O conceito de padrões, como visto nos dias atuais, teve origem a partir do

trabalho proposto por Alexander et al. (1977) que apresentou 253 padrões
arquiteturais que permitem a qualquer pessoa identificar como realizar suas próprias
construções de forma a escapar de problemas já solucionados usando os padrões
de projetos apresentados.
Segundo Alexander et al. (1977) um padrão descreve uma solução para um
problema recorrente em um ambiente, de modo que se possa utilizar esta solução
várias vezes de formas diferentes. No livro: The Timeless Way of Building, Alexander
et al. (1979) explica que um padrão é uma regra de três partes, a qual expressa
certo relacionamento entre contexto, problema e solução. Os padrões permitem que
se utilize o conhecimento previamente validado para a solução de problemas
recorrentes e também como fonte de informação para novos projetos.
A utilização de padrões na área de engenharia de software foi vista
primeiramente na conferência em orientação a objetos chamada Object-Oriented
Programming System Languages and Applications (OOPSLA) em 1987, onde Beck e
Cunningham (1987) apresentaram sua pesquisa voltada para o desenvolvimento de
interfaces em Smalltalk, onde foram definidos cinco padrões de interface que
compunham uma linguagem de padrões, permitindo que pessoas sem o domínio de
Smalltalk desenvolvessem suas próprias interfaces.
Gamma et al. (1995) apresentaram Padrões de Projeto como sendo descrições
de comunicação entre objetos e classes que são personalizadas para resolver
problemas gerais de projetos em contextos específicos. Segundo Gamma et al.
(1995) os Padrões de Projeto identificam os aspectos-chave de uma estrutura de
projeto comum tornando-os úteis para a criação de projetos orientados a objetos
reutilizáveis. Os Padrões de Projeto identificam as classes e instâncias participantes,
seus papéis, colaborações e distribuição de responsabilidades. Cada Padrão de
Projeto concentra-se em um problema de projeto específico, descrevendo quando
este é aplicável, se ele pode ser aplicado em vista de outras restrições de projeto, as
consequências e os prós e contras de seu uso.
Após o surgimento dos padrões para a área de Engenharia de Software, vários
estudos vêm sendo realizados na área de IHC. Segundo Borchers (2000) a definição
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preliminar dos padrões de projeto para IHC e sugestões para estrutura e amostras
destes padrões ocorreram no workshop INTERACT’99. Posteriormente, no workshop
CHI 2000 estes conceitos foram refinados e interligados com outros conceitos
relacionados, como a engenharia de usabilidade. Enquanto isto, uma série de
coleções e linguagens de padrões para projeto de interação foram sugeridos, por
exemplo, os trabalhos apresentados por Tidwell (1999), Borchers (2000), Van Welie
e Tratteberg (2000) que apresentam coleções ou linguagens de padrões para serem
utilizados na criação de interfaces, com foco na interação entre usuários e sistemas
computacionais. Após estes, outros trabalhos com bibliotecas ou linguagens de
padrões continuaram a ser publicados na forma de livros (TIDWELL, 2010) (VAN
DUYNE, LANDAY e HONG, 2007) ou na internet (VAN WELIE, 2014) (YAHOO! INC.
2014).
De acordo com Noble (1998) um padrão de projeto sozinho normalmente
aborda um único problema de projeto. Para que se possa ter maior cobertura sobre
os problemas os padrões devem ser adicionados em catálogos ou sistemas. Por
exemplo, os Padrões de Projeto apresentados por Gamma et al. (1995) são
estruturados como um catálogo de padrões. Estes padrões são divididos em três
tipos: padrões de criação, estruturais e de comportamento.
Outra forma de agrupamento de padrões é a linguagem de padrões. Segundo
Alexander et al. (1977), uma linguagem de padrões tem a estrutura de uma rede, de
modo que quando utilizamos esta rede, sempre a utilizamos como uma sequência,
passando pelos padrões maiores até os menores. Ao navegar pelas conexões entre
os grupos de padrões é possível obter uma visão geral de toda a linguagem. E com
esta visão é possível identificar os padrões que são relevantes para o projeto.
Em uma linguagem de padrões, os padrões são ordenados por meio de seus
relacionamentos enquanto que em um catálogo estes são ordenados por esquemas
de classificação originados fora dos próprios padrões. A ordenação em uma
linguagem de padrões segue a forma de um grafo direcional onde os nós
representam os padrões e as linhas representam os relacionamentos entre eles. O
padrão inicial na raiz do grafo identifica o problema no sentido mais amplo enquanto
que os padrões subsequentes abordam problemas mais específicos que são
utilizados na solução do problema principal (NOBLE, 1998).
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Padrões e linguagens de padrões em IHC podem ajudar os indivíduos a
criarem melhores interfaces pela obtenção do conhecimento coletivo dos projetistas,
podendo ser utilizados de imediato até mesmo por pessoas menos experientes.
Também são reconhecidos como ferramenta para documentação histórica de boas
soluções de projeto, documentando a frequência de aplicação, sua confiança na
aplicação, entre outros conhecimentos do projeto. A criação de uma linguagem de
padrões também permite que se tenha uma linguagem comum para que os
projetistas possam se comunicar entre si e com seus clientes. Padrões conhecidos
podem ser aplicados de forma criativa para cada problema existente e ajudam a
manter o foco nos valores essenciais como simplicidade e beleza (TIDWELL, 1999).

3.1

Padrões de Interação
Segundo Dearden et al. (2002) padrões de projetos de interação diferenciam-

se dos padrões de projeto de software em geral. Nos padrões de projetos de
software em geral o problema é descrito em termos da qualidade desejada e da
estrutura interna do software, e a solução normalmente possui sugestões de
estruturas de código, como exemplo os padrões apresentados por Gamma et al.
(1995). Nos padrões de projetos de interação o problema é definido no domínio das
questões de interação humana e a solução é definida por sugestões de
comportamentos de interação, como por exemplo, os padrões apresentados por
Tidwell (1999).
De acordo com Talarico Neto et al. (2004) após o ano de 1997 vários
pesquisadores apresentaram trabalhos com padrões de IHC. Dentre estes, são
citados: Tidwell (1998, 1999, 2003), Borchers (2001), Van Welie e Traetteberg
(2000) e Montero et al. (2002).
Talarico Neto et al. (2004) afirma que dentre os trabalhos apresentados, o de
Tidwell é o que mais se destaca devido à sua linguagem ser a maior em larga escala
e devido ao seu pioneirismo.
Tidwell (1999 apud TALARICO NETO, 2004) apresenta uma linguagem de
padrões composta por vários padrões para interação entre humanos e qualquer
outro artefato físico ou digital. Tidwell (2010) apresenta uma coleção de padrões
voltada especificamente para desenvolvimento de interfaces com usuários.
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Borchers (2001) apresenta padrões que possuem foco na forma que os
usuários interagem com ambientes para que se sintam bem ao utilizar um sistema
interativo. Apresenta um framework para capturar e expressar experiências de
projetos em IHC, Engenharia de Software e do domínio da aplicação em projetos de
software. Borchers (2001) apresenta, como exemplo, três linguagens de padrões
voltadas para apresentações musicais interativas e cada uma delas com foco em
uma área específica (Domínio da Aplicação, IHC e Engenharia de Software). Estas
linguagens de padrões seguem o modelo formal definido por ele.
Van Welie e Traetteberg (2000) apresentam uma coleção de padrões voltada
para projetos de interface. Segundo os autores o foco de seus padrões é a
usabilidade da aplicação na perspectiva do usuário. Eles sugerem que os padrões
devem ser classificados de acordo com alguns princípios de usabilidade, sendo uma
biblioteca composta por vinte padrões. Van Welie e van der Veer (2003) apresentam
uma forma de estruturação destes padrões de modo a formar uma linguagem de
padrões, identificando as formas de conexão entre os padrões e a divisão dos
padrões em níveis, com o intuito de se obter uma linguagem de padrões.
Montero et al. (2002) apresentam uma linguagem de padrões para projeto de
sites web. Esta linguagem é composta de 23 padrões que são divididos em três
categorias. De acordo com Talarico Neto et al. (2004) os padrões da categoria
Páginas Web possuem características comuns a vários sites web e podem ser
utilizados em diversos domínios de aplicação. Os padrões da categoria Páginas Web
estão relacionados ao projeto de uma página web específica, por exemplo a Página
Inicial. Os padrões da categoria Ornamentais apresentam características de
decoração de um site web e também permitem melhoria na usabilidade. Por
exemplo, um componente de pesquisa no site que permita a localização de
informações por meio de uma caixa de busca existente na página principal do site.
Schnelle-Walka e Döweling (2012) descrevem em seu trabalho, padrões de
interação para interfaces multimodais utilizando interfaces multitoque e comandos
por voz. Segundo os autores, a vantagem das interfaces multimodais está na
capacidade de se utilizar os pontos fortes e permitir que se evitem os pontos fracos
de cada interface. Para que se possa realizar estas combinações de modalidades
existem três estratégias possíveis: substituição, redundância e complementação. A
estratégia de substituição permite que um tipo de Entrada/Saída seja substituída por
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outra muitas vezes em dispositivos que não possuem capacidade de utilizar algum
tipo específico de tecnologia. A estratégia da redundância permite que modalidades
diferentes transmitam a mesma informação ou permitam a entrada por diferentes
tecnologias. Por exemplo um celular que toca e vibra ao mesmo tempo para indicar
uma chamada. A estratégia da complementação ocorre quando as modalidades são
utilizadas de forma que uma complementa a outra, onde cada modalidade realiza
uma parte da tarefa total.
Segundo Schnelle-Walka e Döweling (2012) não foram identificados padrões
para interfaces multimodais considerando as modalidades de entrada por toque e
por voz em conjunto. No entanto, foram identificados padrões que abordam estas
modalidades separadamente, e por se tratar de um domínio ainda novo, não existem
muitas soluções comprovadas utilizando estas abordagens.
Na Figura 19 pode ser verificada a estrutura completa da linguagem de
padrões apresentada por Schnelle-Walka e Döweling (2012).

Figura 19 - Linguagem de Padrões apresentada

Fonte: Adaptado de Schnelle-Walka e Döweling (2012)

O formato dos padrões apresentados por Schnelle-Walka e Döweling (2012)
possuem os seguintes elementos: objetivo, contexto, problema, forças, solução,
consequências, usos conhecidos, padrões relacionados e uma animação gráfica que
permite ao leitor entender melhor a solução. Os seis padrões identificados são os
que seguem:
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• Mudança para o modo auditivo: dá um significado à interação por toque
utilizando comandos de voz.
• Acesso distal baseado em voz: permite ao usuário selecionar objetos
que não podem ser alcançados.
• Voz como entrada de texto: facilita a entrada de texto em situações em
que a entrada de teclado padrão não é viável ou não é eficiente.
• Voz como canal privativo de saída: fornece um canal separado para a
saída de informações privadas em telas compartilhadas.
• Correção de erros mutimodal: provê uma maneira fácil de selecionar a
palavra desejada, quando o reconhecimento de voz falha.
• Selecionar por toque, operar por voz: fornece uma maneira de fazer a
seleção de objetos e emitir comandos de forma conveniente e eficiente para os
usuários com a combinação de toque e voz.
Segundo Schnelle-Walka e Döweling (2012) os padrões mostram que as
interações por toque e voz se complementam e que podem mitigar os pontos fracos
de cada um deles.

Flores et al. (2010) apresentam um conjunto de padrões de interação musical
para

serem

utilizados

desenvolvimento

de

com

sistemas

dispositivos
interativos,

móveis.
muitas

Segundo
vezes

os

autores,

envolve

o

equipes

multidisciplinares de especialistas em: Música Computacional, IHC, Projeto de
Interação, e outras áreas. Em suas pesquisas eles identificaram dois problemas
principais que impactam este tipo de projeto. O primeiro problema é a dificuldade de
comunicação e transferência de conhecimento entre os participantes do projeto.
Como segundo problema declara-se que não é possível focar em interfaces de
usuário específicas devido à concepção de novas tecnologias digitais, tais como a
computação ubíqua e os novos dispositivos móveis. Desta forma, é necessário ter
um alto nível de abstração no projeto de interação para computação ubíqua. Para
solução de ambos os problemas, os autores sugerem a utilização de padrões de
interação, pois eles permitem encapsular e abstrair soluções para problemas
específicos de projetos de interação.
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Considerando sistemas de música em dispositivos móveis, Flores et al. (2010)
identificaram quatro padrões que abstraem possíveis formas de interação musical
utilizando dispositivos móveis comuns. Os padrões apresentados utilizam descrições
informais, apresentando a ideia central da solução, uma descrição com exemplos e
ilustrações e a motivação de uso. Os padrões identificados foram: Natural
Interaction/Natural Behavior, Event Sequencing, Process Control, Sound Mixing. A
estrutura utilizada pelos padrões é composta por: Nome do Padrão, Solução,
Descrição e Motivação para uso.
Os autores desenvolveram protótipos utilizando estes padrões os quais
envolveram uma equipe multidisciplinar, incluindo pessoas sem conhecimento em
música computacional. Na sequência foram realizados testes de facilidade de
compreensão dos padrões. Para a realização dos testes, os quatro padrões foram
apresentados para um grupo de 25 pessoas. Posteriormente, foram apresentadas
quatro aplicações reais de música, onde os participantes deveriam reconhecer qual
o padrão utilizado em cada aplicação (Flores et al., 2010).
Com a obtenção destes resultados e com a observação do processo de
prototipagem, Flores et al. (2010) sugerem que os padrões de interação permitem
transmitir conhecimento de domínio específico para participantes de outros domínios
em projetos multidisciplinares.
Schnelle-Walka (2010) apresenta uma linguagem de padrões voltada para
gerenciamento de erros em interfaces de usuários controladas por voz. Os padrões
apresentados são baseados em algumas fases que são: detecção de erros,
diagnóstico da causa, planejamento da correção, execução da correção, informação
para os usuários da correção dos erros, encerramento e retorno ao diálogo principal
e prevenção de erros. Neste trabalho são apresentados nove padrões que formam
uma linguagem de padrões, dentre estes, seis são voltados para recuperação de
erros e três para prevenção de erros. Segundo os autores, estes padrões permitem
que desenvolvedores de interfaces controladas por voz tenham fundamentos mais
sólidos para lidar com os erros.

Apresentar e comentar os projetos existentes que definem estruturas de
padrões e validam sua importância para o projeto de interface, ajudam a ilustrar o
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domínio de aplicação deste trabalho. Conjuntos de padrões diversos podem
colaborar entre si quando obedecem a uma linguagem de declaração única. Para tal
competência as próximas seções apresentam a análise da estrutura de declaração
de padrões e a PLML.

3.2

Análise da Estrutura de Declaração de Padrões
Um padrão deve possuir uma estrutura bem definida e baseada em um modelo

para que se possa categorizar e apresentar cada um dos padrões uniformemente,
tornando fácil a identificação e utilização de cada padrão e o seu relacionamento
com outros padrões. Dentre os trabalhos analisados, existe uma variedade de
formatos de apresentação de padrões, onde cada um utiliza determinado conjunto
de elementos.
Alexander et al. (1977) apresenta a seguinte estrutura:


Nome: é um componente essencial que representa o padrão utilizando uma ou
poucas palavras, tornando-o fácil de lembrar.



Ranking: apresenta o grau de confiança que os autores colocam no padrão. É
representando por zero, um ou dois asteriscos colocados ao lado do nome do
padrão.



Imagem: apresenta um exemplo do padrão aplicado. Usualmente uma fotografia
de um bom exemplo da ideia do padrão.



Contexto: descreve em quais outros padrões de larga escala este padrão ajuda
a implementar. Apresentando um link entre este e outros padrões de nível mais
alto.



Enunciado do problema: Um pequeno enunciado apresenta a descrição geral
do problema.



Descrição do problema: Uma descrição mais extensa do problema. E
frequentemente apresenta o problema utilizando os conceitos das forças
concorrentes. Permitindo um balanceamento das forças que muitas vezes podem
ser contraditórias.
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Solução: Uma afirmação que apresenta a solução geral para o problema em
questão. Por meio de um conjunto genérico de instruções que podem ser
aplicadas em situações variadas.



Ilustração da solução: Um simples diagrama da ideia central, tornando a
solução mais fácil de entender e lembrar.



Referências a outros padrões: Outros padrões que estão relacionados e são
recomendados pelo autor.

A maior parte dos padrões que surgiram posteriormente, é representada por
variações da estrutura apresentada por Alexander et al. (1977).
Os Padrões de Projeto apresentados por Gamma et al. (1995) seguem a
seguinte estrutura:


Nome e classificação do padrão: Apresenta a essência do padrão de forma
sucinta.



Intenção e objetivo: Uma pequena descrição que identifica o que o padrão faz.



Também conhecido como: Outros nomes conhecidos para o padrão.



Motivação: Um cenário que ilustra um problema de design e quais as estruturas
de classes e objetos resolvem o problema. Ajuda a entender uma descrição mais
abstrata do padrão.



Aplicabilidade: Em quais situações o padrão pode ser aplicado. E como podem
ser identificadas.



Estrutura: Representação gráfica das classes do padrão utilizando a técnica
Object Modeling Technique (OMT).



Participantes: As classes ou objetos participantes do padrão e suas
responsabilidades.



Colaborações: Como os participantes colaboram e suas responsabilidades.



Consequências: Como os padrões suportam objetivos e os prós e contras da
sua utilização.
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Implementação: Sugestões e técnicas que devem ser utilizadas quando
implementar o padrão.



Exemplos de Código: Fragmentos de código para ilustração da implementação.



Usos conhecidos: Exemplos do padrão encontrados em sistemas reais.



Padrões Relacionados: Quais padrões estão diretamente relacionados a este,
quais as principais diferenças e em quais outros padrões este padrão deve ser
utilizado.
Borchers (2001) apresenta uma estrutura contendo os atributos: Nome,

Ranking, Ilustração, Problemas e Forças, Exemplos, Diagrama, Contexto e
Referências.
Os padrões apresentados por Van Welie e Traetteberg (2000) seguem a
seguinte estrutura: Problema, Princípio de usabilidade, Contexto, Solução, Análise
racional, Exemplos, Usos conhecidos e Padrões relacionados.
Tidwell (1999 apud BORCHERS, 2000) não segue um modelo totalmente
uniforme, mas vários de seus padrões são representados por meio dos seguintes
elementos: nome, exemplos, contexto, problema, solução, diagrama, contexto
resultante e notas.
Segundo Meszaros e Doble (1996) um padrão deve possuir um conjunto
mínimo de elementos mandatórios (Nome do Padrão, Problema, Solução, Contexto
e Forças) e pode conter também alguns elementos opcionais (Contexto Resultante,
Padrões Relacionados, Exemplos, Exemplos de Código, Raciocínio, Apelidos e
Agradecimentos).
Kruschitz e Hitz (2010) apresentam uma pesquisa com foco na análise dos
padrões de IHC existentes no período de 1996 a 2007. Foram analisados 21
diferentes linguagens/coleções de padrões. Estas fontes foram obtidas de
repositórios na internet, artigos científicos e livros. O principal objetivo foi identificar
os aspectos similares entre estes trabalhos para a criação de uma linguagem padrão
unificada para explorar o potencial de reuso dos padrões de IHC.
Dentre os aspectos analisados no trabalho de Kruschitz e Hitz (2010) o mais
importante, para este trabalho, é a definição da estrutura do padrão. De acordo com
os autores, a estrutura de um padrão pode ser dividida em quatro partes:
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Cabeçalho: Fornece ao usuário do padrão uma breve descrição do
problema ao qual o padrão se refere. Um pequeno resumo e uma
imagem permitem que o padrão seja lembrado mais facilmente.
Também pode conter informações de identificação do padrão, por
exemplo: classificação, data de criação, última revisão.



Corpo: Fornece ao usuário informações detalhadas sobre o problema,
contexto e solução do padrão.



Informações adicionais: Informações que enriquecem o conteúdo do
padrão, por exemplo: ideias relacionadas, exemplos de códigos,
referências de implementações.



Referências: apresenta os relacionamentos entre os padrões.

No Quadro 7 são apresentados todos os componentes identificados pelo
trabalho de Kruschitz e Hitz (2010). Estes componentes foram encontrados por meio
da análise da estrutura dos padrões e dos elementos que os compõem. Este quadro
mostra em quantos trabalhos cada componente da estrutura é utilizado. Por
exemplo, o Número do padrão aparece em 7 trabalhos, já o Nome do padrão
aparece em todos os 21 trabalhos analisados.

Quadro 7 - Comparativo da Estrutura dos padrões
Componente
Cabeçalho
 Número do padrão
 Nome do padrão
 Nome alternativo
 Ranking/Classificação
 Imagem
 Contexto do
problema/Resumo
 Nome do Autor
 Classificação do Padrão
 Data de criação
 Última Revisão
 Hardware
 Nível do padrão
Corpo

Livros

Artigos
científicos

Recursos
on-line

Total

4
4
1
1
4

3
8
1
1
2

0
9
3
3
3

7
21
5
5
9

4
1
1
0
0
0
0

7
1
2
0
1
0
0

7
3
1
1
3
1
0

18
5
4
1
4
1
0
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Contexto
Descrição do problema
Forças
Solução
Análise racional
Diagrama
Contexto Resultante
Exemplos
Usos Conhecidos
Exemplos Contrários

Informação Adicional
 Ideias
relacionadas/Literatura
 Ref. Para implementação
 Exemplos de código
 Acessibilidade

3
3
3
4
1
1
3
2
0
0

4
2
6
8
5
0
3
3
2
1

6
0
1
8
6
0
1
8
1
0

13
5
10
20
12
1
7
13
3
1

0
0
0
0

3
0
0
0

1
1
4
1

4
1
4
1

2
6

3
5

7
12

1
7
6
1

1
1
6
0

2
12
15
1

Referências
 Referências no texto
2
 Padrões relacionados
1
Tipos de referências
 Especialização
0
 Agregação
4
 Associação
3
 Anti-associação
0
Fonte: Adaptado de Kruschitz e Hitz (2010)

Segundo a análise dos autores o conjunto mínimo de elementos verificado em
todos os padrões analisados são: o cabeçalho composto por nome do padrão,
imagem e problema/descrição do conteúdo (resumo); o corpo composto por
contexto, forças, soluções e exemplos; as referências compostas pelos padrões
relacionados.
Os atributos apresentados por Kruschitz e Hitz (2010) seguem a mesma linha
dos atributos apresentados por Meszaros e Doble (1996), e identificando as
necessidades de documentação

para os padrões de interação utilizando

movimentos corporais, pode ser verificado que os atributos apresentados por
Meszaros e Doble (1996) são suficientes para a representação dos padrões. Porém,
neste trabalho são incluídos atributos específicos chamados: Diagrama, Ranking e
Tipo de movimento.
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Dado o estado da arte e apresentando os conceitos de padrões, as seguintes
considerações são realizadas para este trabalho: o atributo Diagrama será
adicionado pois permite uma melhor visualização da solução para o problema; o
atributo Ranking também será adicionado pois permite que se identifique o nível de
confiança de determinado padrão; o Tipo de movimento que é um atributo
inexistente em outros padrões será adicionado à representação dos padrões deste
trabalho, pois permite determinar se um padrão deverá ser tratado por um
movimento estático ou dinâmico; e o atributo forças não será representado
separadamente, pois as forças já estão implícitas no problema apresentado para
cada um dos padrões.
Desta maneira, os atributos que fazem parte da representação dos padrões
definidos neste trabalho são descritos no Quadro 8.
Quadro 8 - Componentes da estrutura de padrões definida neste trabalho
Nome do
componente
Nome

Ranking

Problema

Contexto

Solução

Descrição/Definição
Em todos os modelos de padrões analisados o atributo Nome está
presente. Para este trabalho é utilizada a definição de Borchers (2001)
que define o Nome como um componente essencial que representa o
padrão utilizando uma ou poucas palavras, deixando clara a sua ideia
central e tornando-o fácil de lembrar.
Este atributo define o nome do padrão que é utilizado para associar ao
problema/solução. O nome deve ser único e não redundante com
outros nomes existentes no conjunto.
Segundo Borchers (2001) o ranking apresenta o grau de confiança que
os autores colocam no padrão. Para este trabalho é utilizada esta
mesma definição, mas é atribuído um número que representa a
quantidade de aplicações similares identificadas que utilizam este
padrão.
Para este trabalho é utilizada a definição de Borchers (2001) que diz
que este atributo apresenta uma descrição geral do problema.
Portanto, deve conter a funcionalidade que o usuário deseja realizar em
um determinado contexto. Por exemplo: selecionar um objeto, mover a
tela para a direita.
Para este trabalho é utilizada a definição de van Welie e Traetteberg
(2000) que afirmam que o contexto define em quais características do
contexto de uso, em termos de tarefas, usuários e ambiente o padrão
pode ser aplicado.
Portanto, para este trabalho, o atributo define em quais circunstâncias o
movimento poderá ser executado ou as restrições específicas para
determinada funcionalidade.
Para este trabalho é utilizada a definição de van Welie e Traetteberg
(2000) que diz que o atributo solução descreve somente o núcleo da
solução principal e que pode referenciar outros padrões quando
necessário.
Então, representa a solução para o problema proposto, ou seja, a forma
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como o movimento é executado para realizar a funcionalidade
desejada.
Tipo de
Representa o tipo de movimento a ser realizado para solucionar o
movimento
problema. Este atributo permite catalogar os padrões e também
identificar a melhor forma de se codificar o reconhecimento do
movimento. Os tipos de movimentos permitidos são: dinâmicos ou
estáticos como apresentado no item 2.3.
Diagrama
Para este trabalho é utilizada a definição de Borchers (2001), o qual
define diagrama como um resumo da solução de uma forma gráfica,
omitindo detalhes desnecessários.
Portanto, este atributo deve representar com imagens a forma de
execução do movimento considerando a imagem no formato colorido,
imagem de profundidade e representação do esqueleto.
Fonte: Elaborado pelo autor

No Quadro 9 é apresentado um exemplo do modelo definido para um padrão específico.

Quadro 9 - Exemplo de padrão utilizando o modelo definido
Atributo
Nome
Ranking
Problema
Contexto

Solução

Tipo de movimento
Diagrama

Descrição
Selecionar objeto
3
Necessidade de selecionar um objeto na tela.
1. Em qualquer tela do programa o usuário precisa selecionar
um objeto.
2. O objeto precisa ser selecionável.
1:Manter a mão com a palma voltada para a frente posicionada
sobre o objeto durante 3 segundos;
2:O sistema deve apresentar retorno para o usuário informando
que o objeto está sendo selecionado.
Estático

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.3

PLML
Com a existência de diversos conjuntos e linguagens de padrões, surgiram

diversas formas de representação definidas por seus autores.
Fincher (2003) afirma que a criação de uma forma de representação para
estes padrões permite que padrões de determinada coleção possam ser
referenciados e utilizados por outras coleções, bem como identificar elementos
comuns de forma que seja possível combinar elementos de autores diferentes em
coleções específicas classificadas por assuntos, ou até mesmo grandes conjuntos
de padrões. Pensando nestes aspectos foi criada a especificação da Pattern
Language Markup Language (PLML) .
Segundo Aquino (2008) a PLML permite que se tenha uma terminologia mais
consistente para os padrões, melhor organização e sucesso nos relacionamentos,
possibilitando evitar falhas e contradições em uma linguagem de padrões.
PLML foi a primeira linguagem utilizada para especificar a estrutura de
padrões. Segundo Fincher (2003) esta linguagem está sendo utilizada para
representação dos padrões de Martijn van Welie e alguns dos padrões do livro de
Jan Borchers (BORCHERS, 2001). A

PLML foi incrementada, com a adição de

novos elementos, passando a se chamar Extended Pattern Language Markup
Language (PLMLx). Os elementos que compõem a PLMLx são apresentados no
Quadro 10.

Quadro 10 - Estrutura do PLMLx
Descrição
patternID
name
alias
illustration
problem
context
forces
solution
synopsis
diagram
rationale
confidence
literature

Definição
Identificador único do padrão
O nome pelo qual o problema/solução pode ser chamado
Outro nome que o padrão pode ser chamado
Um bom exemplo de representação do padrão na vida real
O problema específico que precisa ser resolvido
Circunstâncias em que o problema pode ser resolvido
As considerações muitas vezes contraditórias que devem ser
levadas em conta ao escolher uma solução para um problema
Solução proposta para o problema
Resumo do padrão
Apresenta detalhes da implementação em forma de diagramas
Raciocínio desenvolvido para utilizar o padrão
Confiabilidade do padrão
Referências do padrão em outros trabalhos
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implementation
resulting-context
related-patterns
pattern-link
acknowledgments
organization
management
example

Detalhes da implementação do padrão em alguns casos com
fragmentos de códigos
Contexto resultante após a aplicação do padrão
Apresenta padrões relacionados a este padrão
Permite realizar interligação com outros padrões
Agradecimentos aos envolvidos na criação do padrão
Informações de categoria, classificação e coleção, sendo que um
padrão pode fazer parte de várias coleções.
Informações de gerenciamento como número de revisão, autor,
créditos, licença e outros.
Exemplo da aplicação do padrão

Fonte: PLMLx (2014)

Dentre estes atributos, os itens obrigatórios para a representação de padrões
em PLMLx são: nome, problema, contexto, forças e solução (PLMLX, 2014).
Como a PLMLx possui os atributos necessários para a representação dos
padrões que serão identificados como artefato final deste trabalho e adicionalmente
os benefícios citados anteriormente, será utilizada para a documentação dos
padrões a serem definidos.
Os atributos apresentados neste trabalho e os atributos existentes no PLMLx
foram relacionados conforme o Quadro 11.
Quadro 11 - Relacionamento entre os atributos deste trabalho e a PLMLx
Trabalho
Nome
Ranking
Problema
Contexto
Solução
Diagrama
Tipo de movimento
Fonte: Elaborado pelo autor

PLMLx
name
confidence
problem
context
solution
diagram
kind

A seguir, um exemplo de padrão documentado utilizando o PLMLx:

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="pattern.xsl" ?>
<!DOCTYPE pattern SYSTEM "plmlx.dtd">
<pattern patternID="3" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<name>Selecionar objeto</name>
<alias/>
<illustration/>
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<problem>
Necessidade de selecionar um objeto na tela.
</problem>
<context>
1. Em qualquer tela do programa o usuário precisa selecionar um objeto. 2. O objeto
precisa ser selecionável.
</context>
<forces/>
<solution>
1:Manter a mão com a palma voltada para a frente posicionada sobre o objeto durante 3
segundos;
2:O sistema deve apresentar retorno para o usuário informando que o objeto está sendo
selecionado.
</solution>
<synopsis/>
<diagram>
<html:IMG src="Selecionarobjeto.png" border="1" />
<html:br/>
</diagram>
<kind>
Estático
</kind>
<example/>
<rationale/>
<confidence>3</confidence>
<literature/>
<implementation/>
<resulting-context/>
<related-patterns/>
<pattern-link/>
<acknowledgments/>
<organization/>
<management>
<author>Geraldo Barretto Júnior (jrbarretto@yahoo.com.br) </author>
<revision-number>1.0</revision-number>
<creation-date>May 07, 2014</creation-date>
<last-modified>May 07, 2014 </last-modified>
<credits/>
</management>
</pattern>
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4

BIBLIOTECA DE PADRÕES DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR
BASEADOS EM MOVIMENTOS CORPORAIS
Para a obtenção de uma biblioteca de padrões de interação humano-

computador baseados em movimentos corporais foi necessário o cumprimento de
cinco etapas que podem ser vistas na Figura 20.

Figura 20 - Etapas do processo para obtenção do conjunto de padrões

Fonte: Elaborado pelo autor

Na primeira etapa foram analisados artigos e jogos que utilizam movimentos
corporais como forma de interação. Estes movimentos foram documentados e
classificados para serem utilizados na etapa seguinte.
Na segunda etapa foi realizada a verificação da similaridade dos movimentos
e estes foram documentados e classificados de acordo com a recorrência nos
trabalhos e jogos analisados.
Na terceira etapa foi realizado o desenvolvimento de dois programas que
foram utilizados para a captura dos movimentos em ambiente controlado. Estes
programas utilizam os movimentos identificados na etapa anterior. Um dos
programas é utilizado para a captura dos movimentos e o outro é utilizado para a
análise de uso destes movimentos pelos participantes.
Na quarta etapa é realizada a captura dos movimentos em ambiente controlado
utilizando os programas desenvolvidos na etapa anterior. Nesta etapa é realizada a
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identificação dos movimentos que os usuários acham que deveriam ser realizados
para cada funcionalidade e a percepção dos usuários com relação à utilização dos
movimentos identificados na segunda etapa.
Na quinta etapa são apresentados os padrões identificados utilizando o formato
definido no item 3.2.
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5

ANÁLISE DE ARTIGOS E JOGOS COM INTERAÇÃO POR MOVIMENTOS
CORPORAIS
Nesta seção é apresentada a inspeção de alguns artigos e jogos que possuem

interação por meio de movimentos corporais e que utilizam como dispositivo de
captura de movimentos o sensor Kinect.
Estes artigos e jogos foram analisados para identificação de suas
funcionalidades por meio da utilização ou pela leitura de seus manuais. Foram
anotadas

as

principais

funcionalidades

e

os

movimentos

de

interação

correspondentes produzindo conhecimento para a documentação do padrão.
Os dados foram adquiridos de dois tipos de fontes:
Trabalhos: Alguns trabalhos e artigos lidos possuem funcionalidades em suas
aplicações que utilizam interação por meio de movimentos corporais. Neste
caso, os movimentos foram documentados pela descrição apresentada pelos
autores.
Os trabalhos que participaram da análise foram os seguintes:


Lai, Konrad e Ishwar (2012)



Biswas e Basu (2011)



Nagata et al. (2009)



Santos, Lamounier e Cardoso (2011)



Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012)

Jogos: Os jogos disponíveis foram executados. Em alguns casos, os gestos e
funcionalidades foram obtidos pelos manuais e também pela internet. Foram
selecionados jogos que utilizam o Microsoft Kinect e que estavam disponíveis
para o autor durante o desenvolvimento deste projeto.
Os jogos que participaram da análise foram os seguintes:


Dance Central



Disneyland Adventures
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Just Dance 4



Kinectmals



Rush uma aventura da Disney Pictures

Os dados obtidos por meio desta análise inicial foram apresentados conforme
o Quadro 12, onde constam os campos:
 Tipo de Aplicação: Descreve se a aplicação analisada é um artigo ou jogo.
 Fonte: Informa o jogo ou trabalho de onde foi obtido.
 Tipo de Movimento: Informa se o movimento é estático ou dinâmico.
 Funcionalidade: Funcionalidade executada pela aplicação ao realizar
determinado movimento. Alguns autores não informam a funcionalidade a que
o movimento é destinado, pois somente desejam validar a execução do
movimento. Nestes casos foi anotada a funcionalidade com a descrição do
próprio movimento.
 Passos para execução: Sequência de passos para que se possa executar o
movimento identificado.
 Representação por imagens: os movimentos identificados foram mapeados
pela execução em um programa utilizando o sensor Kinect, obtendo-se três
visões: imagem da câmera RGB; imagem de profundidade e imagem da
representação do esqueleto. Estas imagens são exibidas como o espelho do
movimento pois é o formato padrão de apresentação utilizado pelo Kinect em
jogos e aplicações.

Quadro 12 - Quadro para anotação das funcionalidades x Movimentos
Tipo de Aplicação
Fonte
Tipo de
Movimento

Funcionalidade

Fonte: Elaborado pelo autor

Passos para
execução

Representação por
imagens
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5.1

Análise da Literatura para Reconhecimento dos Padrões de Movimento
Alguns trabalhos analisados como: Lai, Konrad e Ishwar (2012), Biswas e Basu

(2011) que têm como principal objetivo o desenvolvimento de métodos de captura e
tratamento dos dados para a detecção dos movimentos. Outros trabalhos como:
Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012), Santos, Lamounier e Cardoso (2011) e Da Gama et
al. (2012) mantém o foco na utilização da interação por gestos como ferramenta de
apoio a áreas específicas. Dentre os movimentos corporais apresentados, a maior
parte é composta de movimentos realizados com as mãos.
Nagata et al. (2009) apresenta uma interface controlada por gestos para um
sistema de ensino baseado em objetos. Este projeto utiliza uma câmera USB para
captura dos movimentos dos dedos, permitindo aos usuários utilizarem uma série de
gestos para realizar determinadas funções. Entre os gestos implementados estão os
seguintes:


Clicar: Mover o dedo para frente em direção ao monitor.



Arrastar: Executar o movimento do click e segurar, então o usuário pode
segurar e mover o objeto;



Rotacionar;



Aumentar/Diminuir;



Rolar/Mudar de Página
A Figura 21 apresenta a representação dos movimentos Rotacionar,

Aumentar/Diminuir e Rolar/Mudar de Página, onde são utilizados os dois dedos
para execução dos comandos.
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Figura 21 - Movimentos realizados utilizando dois dedos

Fonte: Adaptado de Nagata et al. (2009)

No trabalho apresentado por Lai, Konrad e Ishwar (2012) foram utilizados
alguns gestos simples com as mãos para teste e validação do experimento. Os
gestos analisados foram os seguintes:


Movimento do braço direito (para a esquerda);



Movimento do braço esquerdo (para a direita);



Empurrar com o braço direito;



Empurrar com o braço esquerdo;



Para trás com o braço direito;



Para trás com o braço esquerdo;



Zoom-in (mover os braços para fora);



Zoom-out (mover os braços para dentro).

No trabalho de Biswas e Basu (2011) foram utilizados os movimentos
apresentados na Figura 22 para validação de seu protótipo. Os autores utilizaram
informações das imagens de profundidade disponíveis pelo Kinect para o
reconhecimento dos movimentos que foram realizados principalmente com as mãos
e cabeça.
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Figura 22 - Gestos para validação do método de captura

Fonte: Adaptado de Biswas e Basu (2011).

Santos, Lamounier e Cardoso (2011) apresentaram um projeto para interação
em ambientes de Realidade Aumentada, onde é possível realizar a interação com
objetos na tela por meio de gestos realizados com as mãos e sem a utilização de
marcadores. Neste trabalho foram utilizados os seguintes movimentos:
 Inicialização: Movimento “Wave”, movimento da mão lateralmente com pelo
menos quatro mudanças de direção como pode ser visto na Figura 23.

Figura 23 - Movimento "Wave" para inicialização

Fonte: Santos, Lamounier e Cardoso (2011)

 Entrada no menu: realização de movimento circular com a mão como
representado na Figura 24.

65

Figura 24 - Movimento circular para entrar no menu

Fonte: Santos, Lamounier e Cardoso (2011)

Na Figura 25 pode ser verificado o menu de opções onde podem ser realizados os
seguintes comandos:
 Navegação horizontal no menu: movimentar a mão horizontalmente;
 Selecionar item do menu: Aproximar e afastar a mão da tela;
 Selecionar objeto na tela: Manter a mão sobre o objeto por três segundos;
 Rotação de objetos: selecionar esta função no menu e movimentar a mão
verticalmente;
 Translação de objetos: selecionar esta função no menu e movimentar a mão
que o objeto seguirá a posição da mão;
 Escala de objetos: selecionar esta função no menu e movimentar a mão
verticalmente;
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Figura 25 - Menu de opções

Fonte: Santos, Lamounier e Cardoso (2011)

Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012) definiram os comandos apresentados na
Figura 26 para controle do sistema para navegação em ambientes virtuais.

Figura 26 - Gestos para controle do sistema de navegação em ambientes

Fonte: Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012)
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Como pode ser verificado, todos os trabalhos analisados nesta seção apresentam
movimentos corporais que permitem algum tipo de interação com o computador,
mas não declaram o uso de qualquer tipo de padrão de movimentos para interação.

5.2

Fase de Documentação da Análise de Movimentos

Todos os movimentos identificados foram mapeados e transcritos conforme
apresentado no Quadro 13.
No Apêndice H podem ser verificados todos os movimentos identificados nesta
etapa do trabalho. Cada um dos quadros apresenta um artigo ou jogo e suas
respectivas funcionalidades e movimentos. Estes resultados ainda não são os
padrões, mas somente a representação de todas as funcionalidades e movimentos
identificados e classificados, os quais serão agrupados na próxima etapa para a
verificação da recorrência e identificação dos padrões.

Quadro 13 - Exemplo do mapeamento dos movimentos
Tipo de Aplicação
Fonte

Dinâmico

Ti
po

Artigo
Lai, Konrad e Ishwar (2012)

Funcionalidade

Passos para execução

Movimento da
esquerda para
a direita

1: Abdução horizontal
do ombro esquerdo no
plano lateral e
extensão do cotovelo,
mantendo a mão
posicionada na altura
do centro do tórax.
2: Realizar adução
horizontal do ombro
esquerdo e flexão do
cotovelo, mantendo a
mão posicionada na
altura do centro do
tórax.

Fonte: Elaborado pelo autor

Representação por imagens
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6

VERIFICAÇÃO DA SIMILARIDADE ENTRE OS MOVIMENTOS
IDENTIFICADOS, DOCUMENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO QUANTO A
RECORRÊNCIA
Nesta seção é apresentada a análise dos resultados obtidos na seção anterior,

permitindo

a

identificação

da

similaridade

e

recorrência

dos

movimentos

documentados. O resultado desta fase do trabalho é a apresentação dos padrões
recorrentes na interação com movimentos.

6.1

Método de verificação da similaridade dos movimentos
Os padrões obtidos na etapa anterior foram agrupados e classificados de

acordo com a quantidade de ocorrências. Para realizar o agrupamento foram
verificadas as funcionalidades que se repetem em aplicações diferentes e quais são
os movimentos utilizados em cada aplicação.
Os padrões recebem códigos de acordo com a ocorrência. Movimentos iguais
utilizados em programas diferentes e com a mesma funcionalidade recebem o
mesmo código.
Após a identificação dos movimentos únicos, estes foram ordenados de
acordo com o número de ocorrências para cada funcionalidade.
O Quadro 14 mostra o modelo da tabulação dos padrões identificados onde é
anotado o código do movimento, a quantidade de recorrências e a representação do
movimento por imagens do Kinect (imagens apresentadas como espelho).

Quadro 14 - Quadro para anotação do número de ocorrências do movimento
Cód

Nome

Qt

Representação por imagens

Fonte: Elaborado pelo autor

6.2

Dados obtidos com a análise
Dentre todos os movimentos analisados, foram utilizados somente aqueles que

apresentaram funcionalidades que podem ser reutilizadas em outros programas ou
jogos. Alguns trabalhos analisados apresentaram movimentos corporais somente
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para teste de seus algoritmos ou de seus métodos de aquisição, não demonstrando
a funcionalidade correspondente ao movimento (BISWAS E BASU, 2011).
Os padrões identificados devem ser passíveis de utilização em outras
aplicações e para a solução do mesmo problema em diferentes situações.
Os padrões somente são agrupados quando possuem a mesma funcionalidade
e mesmo movimento correspondente. Movimentos diferentes para funcionalidades
iguais são classificados como diferentes padrões.
Alguns padrões tiveram recorrência entre as fontes analisadas e outros não. A
seguir é apresentada a relação dos padrões que foram recorrentes e a quantidade
de ocorrências entre as fontes analisadas. A documentação completa dos padrões
identificados pode ser encontrada no Apêndice I.

Cód

Nome

Qt

1

Pausar a execução

5

2

Rolar tela para a esquerda

3

Representação por imagens
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3

Selecionar objeto

3

4

Rolar tela para a direita

2

5

Aumentar

2
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6

Diminuir

2

7

Iniciar/Selecionar jogador

2
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7

DESENVOLVIMENTO DOS PROTÓTIPOS DE SOFTWARE PARA
REALIZAÇÃO DO TESTE COM USUÁRIOS
Nesta seção são apresentados os protótipos desenvolvidos para utilização

dos padrões identificados e avaliação dos movimentos recorrentes.
Foram desenvolvidos dois programas de computador para utilização no teste
dos padrões de interação identificados. O programa para captura dos movimentos
realizados pelos usuários permite que sejam capturados os movimentos que os
usuários acham que deveriam ser realizados para cada funcionalidade, e permite
também a captura e armazenamento dos movimentos realizados pelos usuários que
correspondem às funcionalidades identificadas neste trabalho. Estes dados são
utilizados para o aprendizado do algoritmo utilizando o método DTW. O programa
para avaliação da utilização dos movimentos corporais permite que seja avaliada
pelos usuários, a utilização dos movimentos corporais em uma aplicação real.
Para o desenvolvimento desses programas foi utilizado o Sensor para Xbox
Kinect 360 com um adaptador de energia para conexão do Kinect ao PC. Os
programas foram codificados utilizando Microsoft Visual C# 2010 Express, Microsoft
Kinect SDK 1.7 e uma aplicação já desenvolvida para utilização do Kinect com DTW,
disponível em Kinectdtw (2013).
Na Figura 27 é apresentada a tela do programa utilizado com base para o
desenvolvimento do protótipo.
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Figura 27 - Tela da aplicação utilizada como referência de código

Fonte: Kinectdtw (2013).

7.1

Programa para captura dos movimentos
Este programa foi desenvolvido para a captura dos movimentos realizados

pelos usuários e também para obtenção de dados de movimentos dos usuários na
primeira etapa do teste de uso.
Este programa apresenta as funcionalidades que o usuário deve realizar. Ao
selecionar uma funcionalidade o sistema demonstra como o movimento deve ser
realizado e o participante deve realizar o mesmo movimento no momento em que se
iniciar a gravação. Após a realização de todos os movimentos, os mesmos são
gravados em um arquivo que é utilizado no programa para avaliação da utilização
dos movimentos corporais.
Este programa obtém os movimentos do sensor Kinect e grava os
movimentos que representam as funcionalidades recorrentes apresentadas no tópico
6.2. Para o desenvolvimento deste programa foi utilizado o método DTW

e a

biblioteca padrão do Kinect disponibilizada pela Microsoft. A tela do programa pode
ser vista na Figura 28.
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Figura 28 - Tela do programa para calibração dos movimentos

Fonte: Elaborado pelo autor

Este programa foi desenvolvido utilizando a aplicação apresentada em
Kinectdtw (2013). Os itens alterados e adicionados na aplicação existente foram:


Remodelagem da interface do software:
o Mudança do Layout;
o Adição de Lista de seleção de funcionalidades;
o Adição de quadro para visualização do movimento realizado;
o Adição de quadro para visualização do vídeo do movimento;



Desenvolvimento do controle de movimento da mão apresentando o
desenho da mão acompanhando o movimento:
o Identificação das coordenadas das mãos e conversão para
coordenadas de tela e apresentação das imagens das mãos na
tela.
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Desenvolvimento do recurso de seleção de botões com a Identificação
de mão parada sobre botões e com indicador de tempo para confirmar a
seleção:
o Identificação do posicionamento da mão com relação aos botões
para identificar se está dentro do objeto e determinar o tempo
para que conclua o comando de seleção.



Identificação de posturas com indicador de tempo para reconhecimento
do comando:
o Identificação das poses que permanecem por um determinado
período de tempo para a execução do comando.

7.2

Programa para avaliação da utilização dos movimentos corporais
Este protótipo foi desenvolvido para a avaliação da utilização dos movimentos

corporais identificados, quanto a sua eficácia e eficiência. Os movimentos gravados
na etapa anterior são utilizados neste programa.

Este programa foi desenvolvido utilizando a aplicação apresentada em
Kinectdtw (2013).
As funcionalidades desenvolvidas para programa de captura de movimentos
foram utilizadas também neste programa.
Os itens alterados e adicionados na aplicação existente foram:


Desenho da interface do software:
o Criação da interface para transição de imagens e ampliação de
imagens;
o Criação das telas de diálogo com o usuário;
o Junção da representação do esqueleto com a representação de
profundidade;



Programação para a execução e bloqueio de comandos de acordo com
as necessidades da aplicação.
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Funcionamento do Programa

Para iniciar o programa é solicitado que o usuário levante a mão para iniciar
como apresentado no padrão Iniciar/Selecionar usuário. Esta tela pode ser vista na
Figura 29.

Figura 29 - Tela de inicialização do protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a inicialização é possível navegar entre as imagens com a utilização dos
padrões (Rolar tela para a direita e Rolar tela para esquerda). Como pode ser
visto na Figura 30.
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Figura 30 - Tela principal do protótipo para avaliação dos padrões

Fonte: Elaborado pelo autor

A imagem ao centro pode ser ampliada utilizando o padrão Aumentar, como
pode ser visto na Figura 31.
Figura 31 - Tela do protótipo com a imagem ampliada

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quando a imagem está aumentada é possível diminuir utilizando o padrão:
Diminuir.
A qualquer momento é possível pausar a execução utilizando o padrão Pausar
Execução. A Figura 32 mostra a tela do programa após a execução do comando
Pausar.

Figura 32 - Tela do protótipo após execução do comando pausar a execução

Fonte: Elaborado pelo autor

O padrão Selecionar é utilizado onde há necessidade de selecionar opções
na tela, ou seja, após a pausa, o programa pergunta se o usuário deseja sair da
aplicação, como pode ser visto na Figura 33.
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Figura 33 - Tela do protótipo com a opção para o usuário sair da aplicação

Fonte: Elaborado pelo autor
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8

CAPTURA DE MOVIMENTOS EM AMBIENTE CONTROLADO
Nesta seção é apresentado o teste realizado com os usuários para validação da

aplicação dos padrões obtidos.
A realização deste teste permite identificar possíveis erros na atribuição dos
padrões e obter um retorno dos usuários com relação à utilização destes padrões
em uma aplicação real.
Para a realização do teste foram verificados somente os movimentos que tiveram
recorrência nas análises da etapa anterior.

8.1

Descrição do Experimento
O experimento deste projeto foi baseado no método de Testes de Usabilidade

descrito por Baranauskas e Rocha (2000). Segundo os autores, teste de usabilidade
é um método fundamental de avaliação de usabilidade. Normalmente os testes de
usabilidade são realizados em laboratórios, mas isto não deve ser considerada um
condição para a realização de um teste.
Segundo Baranauskas e Rocha (2000) antes do início de cada teste, deve-se
estabelecer os objetivos e a definição de um plano de testes. Os objetivos podem
ser diferenciados pela necessidade de se obter uma ajuda no desenvolvimento ou
avaliar a qualidade global da interface.
O teste está dividido em três etapas. Na primeira etapa é apresentada ao
usuário uma introdução sobre o teste de usabilidade e solicitado o preenchimento do
termo de aceitação e questionário de identificação do perfil. É realizada a coleta dos
movimentos que os participantes acham que devem ser realizados para cada
funcionalidade. Na segunda etapa são capturados os movimentos correspondentes
aos padrões identificados para realização da captura dos movimentos para utilização
no protótipo de avaliação. E na terceira etapa é apresentado um protótipo de
software para que os participantes utilizem e validem a aplicação dos padrões com o
preenchimento de um questionário avaliativo ao final do teste.
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Objetivos:
Obter a opinião dos usuários com relação aos possíveis movimentos para
cada funcionalidade;
Validar se os padrões identificados são aplicáveis e o nível de aceitação pelos
usuários.

Tempo de Execução:
O tempo de execução de cada sessão de teste é de aproximadamente 15 a 20
minutos.

Tecnologias necessárias:
Para a execução dos testes é necessária a utilização das seguintes
tecnologias:
Hardware
• Microcomputador:


Intel Core i5-2500 3.3Ghz



8GB RAM



HD 1TB



Monitor ou Projetor

• Sensor para Xbox Kinect 360.
• Adaptador de energia para conexão do Kinect ao PC.
Software
• Microsoft Kinect SDK 1.7;
• Protótipos desenvolvidos na etapa anterior;
• CamStudio Open Source.
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Os testes foram realizados seguindo o roteiro de testes apresentado no
Apêndice F.
Após a aquisição dos dados os mesmos são tabulados para obtenção dos
resultados e anotados em um quadro. O Quadro 15 apresenta o modelo para
anotação dos dados.

Quadro 15 - Quadro para anotação dos resultados do teste com usuários
Padrão

Facilidade
de
aprender

Facilidade
de
lembrar

Facilidade
de
executar

Agradável
de
executar

Pausar a execução
Rolar tela para a
esquerda
Selecionar objeto
Rolar tela para a
direita
Aumentar
Diminuir
Iniciar/Selecionar
usuário
Fonte: Elaborado pelo autor

Estes valores são calculados para cada padrão e obtidos pelo somatório do
total das notas dividido pelo valor máximo possível de ser obtido multiplicado por
100.

Onde :
V = percentual correspondente de notas obtidas em relação ao máximo possível
n = número de pesquisas para cada movimento
ri = é a nota obtida na pesquisa i
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8.2

Análise do método de reconhecimento
Para cada movimento realizado no teste de usabilidade, são anotados os

dados referentes à correta identificação dos movimentos pela aplicação. Estes
dados são analisados utilizado o modelo apresentado no trabalho de Vultur, Pentiuc
e Ciupu (2012). Desta forma, são verificados os parâmetros de performance:
Acurácia, Precisão e

Sensibilidade. O Quadro 16 apresenta o modelo onde os

valores obtidos devem ser anotados gerando a matriz de confusão .

Quadro 16 - Matriz de Confusão para inserir os resultados obtidos
Comando
VP
Pausar a execução
Rolar tela para a esquerda
Selecionar objeto
Rolar tela para a direita
Aumentar
Diminuir
Iniciar/Selecionar usuário
Fonte: Adaptado de: Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012)

VN

FP

FN

Utilizando as equações apresentadas por Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012), que
podem ser vistas na seção 2, é possível obter o Quadro 17 que deve ser preenchido
com os valores calculados.

Quadro 17 - Quadro para inserir os resultados obtidos
Gesto
Acurácia
Pausar a execução
Rolar tela para a esquerda
Selecionar objeto
Rolar tela para a direita
Aumentar
Diminuir
Iniciar/Selecionar usuário
Fonte: Adaptado de: Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012)

8.3

Precisão

Sensibilidade

Resultados obtidos
Seguindo o planejamento definido no tópico anterior, foi possível realizar os

testes com os usuários. Os testes foram realizados no laboratório de usabilidade do
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Centro Universitário da FEI. A sala onde foram realizados os testes pode ser vista na
Figura 34.
Figura 34 - Local de realização dos testes

Fonte: Elaborado pelo autor

O preenchimento do Termo de Autorização (Apêndice A), Questionário Inicial
(Apêndice B) e Questionário Final (Apêndice C) ocorreram no lado externo da sala
de testes onde foram dispostos computadores com acesso à internet para o
preenchimento on-line dos questionários, como pode ser visto na Figura 35.

Figura 35 - Local para preenchimento dos questionários

Fonte: Elaborado pelo autor
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8.3.1 Perfil dos participantes
Os testes foram realizados com 35 voluntários. Antes de iniciar os testes os
participantes preencheram um formulário (que pode ser visto no Apêndice B) com os
dados referentes ao seu perfil. A identificação do perfil dos participantes permite que
a análise dos resultados seja baseada no conjunto específico de pessoas no qual o
teste foi aplicado. Dentre os participantes 22 eram do sexo masculino e 13 do sexo
feminino.
A Figura 36 apresenta o nível de escolaridade dos participantes. Como pode
ser visto no gráfico, 21 pessoas possuem o nível médio, 12 possuem o nível
superior, 1 possui o nível fundamental e 1 pós-graduado.

Figura 36 - Escolaridade dos participantes

Fonte: Elaborado pelo autor

Dentre os voluntários, mais da metade não trabalha e para os que trabalham,
foram citadas as áreas de atuação: Vendas, Administração, Auxiliar administrativo,
Mêcanica, Inteligência Artificial e Robótica, Desenvolvimento de softwares,
Estagiario em TI, Desenvolvimento de aplicações web, TI, Bancária, Automotiva e
Saúde e Beleza. Verifica-se dessa forma um perfil diversificado de areas de atuação
profissional.

Com relação ao uso diário de tecnologias, a grande maioria dos participantes
utilizam algum tipo de dispositivo diariamente. Sendo que computador e Smartphone
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estão entre os mais utilizados (30 usuários). Já o Tablet e Console portátil apenas 7
e 5 usuários respectivamente, como pode ser visto na Figura 37.

Figura 37 - Tecnologias utilizadas pelos participantes

Fonte: Elaborado pelo autor

Dentre os 35 participantes, a maior parte utiliza jogos eletrônicos. 7 deles não
utilizam, 15 utilizam entre uma e duas vezes por semana, 9 jogam todos os dias e 4
jogam até 5 vezes por semana como pode ser visto na Figura 38.

Figura 38 - Frequência de uso de jogos eletrônicos

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 39 mostra os consoles mais utilizados pelos participantes. Dentre os
35 avaliados, 10 não utilizam nenhum console, 9 utilizam o Playstation sem PSMove;
7 utilizam o Xbox com Kinect; 6 utilizam o Xbox sem Kinect; 2 utilizam Nintendo Wii e
1 utiliza Playstation com PSMove.

Figura 39 - Consoles mais utilizados pelos participantes

Fonte: Elaborado pelo autor

Os tipos de interface com interação por gestos já utilizadas pelos participantes
podem ser vistos na Figura 40. A grande maioria (27) já utilizou interação por gestos
em consoles de vídeo-game. Nove participantes utilizaram no Computador, 6 em
Smart TVs e 4 em outros dispositivos. Dentre os 35 participantes, somente 5 deles
nunca haviam utilizado algum tipo de interface com interação por gestos.

Figura 40 - Tipos de interface com interação por gestos utilizadas

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 41mostra o sentimento dos participantes quanto à utilização de gestos
como forma de interação. Todos os 35 participantes gostam ou gostariam de utilizar,
mas 13 deles ainda não utilizam gestos como forma de interação com dispositivos.

Figura 41 - Sentimento dos usuários quanto à utilização de gestos para
interação

Fonte: Elaborado pelo autor

8.3.2 Movimentos sugeridos pelos usuários
Com relação aos movimentos obtidos na primeira etapa do teste, onde os
participantes foram convidados a realizar os movimentos que achavam que seriam
correspondentes às funcionalidades apresentadas, na Figura 42 pode ser visto o
gráfico que apresenta o percentual de participantes que realizaram os movimentos
da mesma forma que os movimentos apresentados neste trabalho.
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Figura 42 - Percentual de correspondência com os movimentos identificados

Fonte: Elaborado pelo autor

O movimento Pausar a Execução teve o menor índice de correspondência (9%),
pois a maior parte dos participantes sugeriram movimentos diferentes do movimento
identificado na pesquisa. A maior parte dos usuários (12) realizaram o movimento
movendo a mão direita para frente ou parando-a na frente do corpo (sinal de parar),
enquanto outros 6 participantes realizaram movimento semelhante a este mas
utilizando as duas mãos. Quatro participantes sugeriram selecionar um botão na tela
para efetuar a pausa, 3 sugeriram erguer o braço esquerdo a 45º do corpo e outros 2
sugeriram erguer o braço direito a 45º do corpo. Os outros 8 sugeriram movimentos
diferentes que não tiveram recorrência.
O movimento Rolar a tela para a esquerda obteve o maior índice de
correspondência (74%), onde 26 usuários realizaram este movimento. Três
realizaram o movimento com a mão esquerda para o lado direito, 2 com a mão
esquerda para o lado esquerdo, 2 com a mão direita para a direita. Os outros 2 não
tiveram recorrência do movimento.
O movimento Selecionar objeto obteve 63% de recorrência com 22 usuários
realizando o mesmo movimento. Oito participantes fizeram movimento parando com
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a mão sobre o objeto e empurrando para frente, 2 pararam com a mão sobre o
objeto e fecharam a mão e os outros 3 não tiveram recorrência.
O movimento Rolar a tela para a direita obteve 46% de recorrência, onde 16
usuários realizaram o movimento. Outros 12 usuários realizaram movimento
semelhante, mas movendo a mão direita para o lado direito. Quatro realizaram o
movimento inverso, movendo a mão direita para a esquerda e os outros 3 não
tiveram recorrência.
O movimento Aumentar obteve 71% de recorrência, onde 25 pessoas realizaram
o movimento de acordo com o movimento identificado na pesquisa. Cinco
participantes moveram a mão direita para cima e 3 realizaram movimento de abrir a
mão direita. Os outros 2 não tiveram recorrência.
O movimento Diminuir obteve 69% de recorrência com 24 pessoas realizando o
mesmo movimento da pesquisa. Cinco participantes realizaram movimento com a
mão direita para baixo, 3 fecharam a mão direita, 2 juntaram os dedos indicador e
polegar e 1 não teve recorrência.
O movimento Iniciar/Selecionar usuário obteve apenas 26% de recorrência com
9 usuários realizando o movimento identificado na pesquisa. A maior parte dos
usuários (10), concordou em selecionar um botão na tela para iniciar um programa
ou jogo. Quatro realizaram movimento com a mão direita para frente, 2 ergueram o
braço a 45º do corpo e 2 ergueram as duas mãos para cima. Os outros 8 não
tiveram recorrência em seus movimentos.

8.3.3 Avaliação dos atributos de qualidade

Para a avaliação dos atributos de qualidade, foram respondidos os questionários
de avaliação (Apêndice C). Com a tabulação dos resultados foram obtidos os
resultados apresentados nos gráficos a seguir.
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Figura 43 - Resultados: Facilidade de Aprender

Fonte: Elaborado pelo autor

Com relação à facilidade de aprender, todos os gestos tiveram notas acima de
90% como apresentado na Figura 43, o que representa que os movimentos são
bastante intuitivos. Em alguns momentos os participantes tiveram dificuldades em
aprender o movimento, isto foi identificado na etapa de calibração onde alguns
participantes tiveram que repetir o movimento algumas vezes. Rolar a tela para a
esquerda e Rolar a tela para a direita foram os comandos que mais apresentaram
dificuldade para o aprendizado dos participantes.
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Figura 44 - Resultados: Facilidade de Lembrar

Fonte: Elaborado pelo autor

Com relação à facilidade de lembrar, todos os movimentos foram bem
aceitos, com notas acima de 90% como apresentado na Figura 44. Em poucos
momentos os usuários tentaram realizar um movimento diferente do movimento
proposto. Iniciar/Selecionar o usuário, por serem os comandos menos intuitivos,
tiveram menores notas nesta avaliação.

Figura 45 - Resultados: Facilidade de Executar

Fonte: Elaborado pelo autor
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Alguns participantes tiveram dificuldades na execução dos movimentos mas,
de qualquer forma, os valores obtidos nas pesquisa foram todos acima de 80% como
pode ser visto na Figura 45, o que corresponde a movimentos bastante fáceis de
executar. Os movimentos Rolar a tela para a direita e Rolar a tela para a esquerda
apresentaram alguma dificuldade de execução em alguns casos, principalmente
devido à execução de forma incorreta pelos participantes. Os outros movimentos
apresentaram pouca dificuldade de execução e num contexto geral todos os
movimentos foram bastante fáceis de executar.

Figura 46 - Resultados: Agradável de Executar

Fonte: Elaborado pelo autor

Todos os movimentos executados foram considerados agradáveis de executar
como pode ser verificado na Figura 46. Alguns usuários comentaram que os
comandos de selecionar e pausar deveriam permitir a realização com as duas mãos.
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Figura 47 - Resultados: Movimento adequado para a funcionalidade

Fonte: Elaborado pelo autor

Com relação ao movimento ser adequado para a funcionalidade, é possível
verificar na Figura 47 que todos os movimentos foram considerados adequados para
a funcionalidade a que foram atribuídos. Os comandos Diminuir e Aumentar com
98%, os movimentos Rolar a tela para a direita, Rolar a tela para a esquerda e
Selecionar objeto com 94%, Iniciar/Selecionar usuário com 92% e Pausar a
execução com 85%.

8.3.4 Avaliação do algoritmo de reconhecimento de gestos
Com relação à identificação dos movimentos foram obtidos os valores
apresentados no Quadro 18 para a matriz de confusão, onde estão os valores totais
de Verdadeiros Positivos, Verdadeiros Negativos, Falsos Positivos e Falsos
Negativos obtidos para cada Comando.
Quadro 18 - Matriz de confusão com os valores obtidos no teste
Comando
Pausar a execução
Rolar tela para a esquerda
Selecionar objeto
Rolar tela para a direita
Aumentar
Diminuir
Iniciar/Selecionar usuário
Fonte: Elaborado pelo autor

VP
53
369
58
183
147
152
36

VN
3
79
3
78
30
19
7

FP
6
6
0
6
14
4
4

FN
0
50
0
42
14
10
0
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Com os dados obtidos deste quadro, foram calculados os valores de Acurácia,
Precisão e Sensibilidade, como pode ser visto no Quadro 19. Neste quadro Acurácia
refere-se à proporção de gestos identificados corretamente do total de gestos
realizados. Precisão refere-se à taxa de classificações corretas entre todos os
gestos realizados para um determinado comando. E Sensibilidade corresponde ao
percentual de movimentos corretamente identificados como Positivos.

Quadro 19 - Resultados calculados para os atributos: Acurácia, Precisão e Sensibilidade
Gesto
Pausar a execução
Rolar tela para a esquerda
Selecionar objeto
Rolar tela para a direita
Aumentar
Diminuir
Iniciar/Selecionar usuário
Fonte: Elaborado pelo autor

Acurácia
90%
89%
100%
84%
86%
92%
91%

Precisão
90%
98%
100%
97%
91%
97%
90%

Sensibilidade
100%
88%
100%
81%
91%
94%
100%

Como pode ser visto, todos os movimentos tiveram taxas de Acurácia,
Precisão e Sensibilidade acima de 80%. Os movimentos Rolar a tela para a direita e
Aumentar tiveram valores de Acurácia abaixo de 90% devido à ocorrência de falsos
positivos. O Movimento Rolar tela para a direita algumas vezes foi confundido com o
movimento Pausar e o movimento Aumentar foi confundido com o movimento
Diminuir quando o usuário preparava a posição inicial. Com relação à Precisão,
todos os valores acima de 90%. Com relação à Sensibilidade pode-se verificar que
os movimentos Rolar a tela para a esquerda e Rolar a tela para a direita tiveram a
menor Sensibilidade, com valores abaixo de 90%. Comparando com a Figura 45 que
apresenta a facilidade de execução dos movimentos é possível verificar que estes
também foram os movimentos mais difíceis de executar pela opinião dos
participantes o que sugere que a menor Sensibilidade teve impacto direto na
facilidade de execução dos movimentos.

8.3.5 Conclusões dos Experimentos com Usuários
Com a obtenção destes resultados é possível verificar que alguns dos
movimentos identificados neste trabalho vão de encontro às expectativas dos
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usuários. A maior parte dos movimentos seguem a percepção dos usuários com
relação aos comandos que eles acham que deveriam ser utilizados. Os movimentos
Pausar a execução e Iniciar/selecionar usuário foram menos reproduzidos pelos
participantes mas, na pesquisa de avaliação, foram considerados como adequados
para as funcionalidades. Com relação aos atributos de qualidade (facilidade de
aprendizado, facilidade de lembrar, facilidade de executar e agradável de executar)
o teste apresentou valores bastante satisfatórios para o público que participou da
pesquisa, obtendo somente valores acima de 80%.
Com relação à qualidade de identificação do algoritmo, foram obtidos
resultados bastante satisfatórios, pois pode ser verificado que não ocorreram
grandes taxas de falhas de reconhecimento dos movimentos.
Verifica-se que a execução dos dois experimentos ajudaram a observar o
comportamento do usuário no entendimento dos padrões. Esse conhecimento pode
ser utilizado no refinamento da biblioteca de padrões.
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9

APRESENTAÇÃO DOS PADRÕES IDENTIFICADOS
Nesta seção é apresentado o conjunto de padrões de movimentos corporais

obtidos.
Com a definição dos padrões, é apresentado o conjunto de padrões obtido
neste trabalho utilizando o formato definido anteriormente. Este formato segue a
estrutura apresentada no item 3.2.

9.1

Padrões identificados

Atributo
Nome
Ranking
Problema
Contexto
Solução

Tipo de movimento
Diagrama

Descrição
Pausar a execução
5
Usuário precisa parar a execução do programa ou até mesmo
finalizar a aplicação
Em qualquer tela do programa o usuário deve ter a
possibilidade de pausar ou finalizar o programa
1:Manter o ombro esquerdo em abdução horizontal e cotovelo
estendido no plano lateral com a mão na altura do quadril
durante 3 segundos.
2:O sistema deve apresentar retorno para o usuário informando
que a aplicação será pausada
Estático
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Atributo
Nome
Ranking
Problema
Contexto
Solução

Tipo de movimento
Diagrama

Descrição
Selecionar objeto
3
Necessidade de selecionar um objeto na tela.
1. Em qualquer tela do programa o usuário precisa selecionar
um objeto. 2. O objeto precisa ser selecionável.
1:Manter a mão com a palma voltada para a frente posicionada
sobre o objeto durante 3 segundos;
2:O sistema deve apresentar retorno para o usuário informando
que o objeto está sendo selecionado.
Estático
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Atributo
Nome
Ranking
Problema

Contexto
Solução

Tipo de movimento
Diagrama

Descrição
Rolar tela para a esquerda
3
Existem muitas informações que não cabem na tela e existe a
necessidade de movimentar o conteúdo existente para a
esquerda
Usuário está em uma tela com diversas informações e a tela
permite que a informação da direita venha para o centro da tela
1: Abdução horizontal do ombro direito no plano lateral e
extensão do cotovelo, mantendo a mão posicionada na altura
do centro do tórax.
2: Realizar adução horizontal do ombro direito no plano
transverso e flexão do cotovelo, mantendo a mão posicionada
na altura do centro do tórax.
3: O programa deve apresentar retorno para o usuário para que
este saiba que o processo foi realizado.
Dinâmico
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Atributo
Nome
Ranking
Problema
Contexto

Solução

Tipo de movimento
Diagrama

Descrição
Rolar tela para a direita
2
Existem muitas informações que não cabem na tela e existe a
necessidade de movimentar o conteúdo existente para a direita
Usuário está em uma tela com diversas informações e a tela
permite que a informação da esquerda venha para o centro da
tela
1: Abdução horizontal do ombro esquerdo no plano lateral e
extensão do cotovelo, mantendo a mão posicionada na altura
do centro do tórax.
2: Realizar adução horizontal do ombro esquerdo no plano
transverso e flexão do cotovelo, mantendo a mão posicionada
na altura do centro do tórax.
3: O programa deve apresentar o feedback para o usuário para
que este saiba que o processo foi realizado.
Dinâmico
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Atributo
Nome
Ranking
Problema
Contexto
Solução

Tipo de movimento
Diagrama

Descrição
Aumentar
2
Usuário precisa aumentar a visualização da tela
A tela em que o usuário está posicionado deve permitir
aumentar a sua visualização
1:Manter os cotovelos flexionados no sentido anterior do plano
sagital e as duas mãos centralizadas proximas à linha mediana
e na altura do centro do tórax.
2:Mover ambas as mãos opostamente no sentido lateral,
mantendo a altura do centro do tórax.
3:O programa deve fornecer retorno para o usuário e
apresentando o aumento conforme o usuário executa o
movimento.
Dinâmico
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Atributo
Nome
Ranking
Problema
Contexto
Solução

Tipo de movimento
Diagrama

Descrição
Diminuir
2
Usuário precisa diminuir a visualização da tela
A tela em que o usuário está posicionado deve permitir diminuir
a sua visualização
1:Manter os cotovelos flexionados e as duas mãos afastadas
uma da outra no sentido lateral na altura do centro do tronco.
2:Mover as duas mãos, no sentido medial, aproximando-as e
mantendo a altura do centro do tórax.
3:O programa deve fornecer retorno para o usuário e
apresentando a redução da visualização conforme o usuário
executa o movimento.
Dinâmico
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Atributo
Nome
Ranking
Problema
Contexto

Solução

Tipo de movimento
Diagrama

Descrição
Iniciar/Selecionar Usuário
2
Usuário precisa obter a atenção do programa e iniciar o
controle da aplicação
No início da execução o usuário deve informar ao programa
que ele irá tomar o controle da aplicação. E em alguns casos
quando existe mais de um usuário, o programa pode permitir
que outro usuário tome o controle da aplicação
1:Manter o ombro flexionado e a mão acima da linha da cabeça
com a palma voltada para a frente.
2:O sistema deve informar o usuário da ação que está sendo
realizada.
Estático
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10 CONCLUSÕES
Com o mapeamento do estado da arte, foram encontrados diversos trabalhos
que utilizam reconhecimento de movimentos corporais para interação humano
computador. Várias formas de detecção de movimento foram apresentadas, algumas
delas utilizando câmeras convencionais e marcadores anexados ao corpo, outras
sem a utilização de marcadores e utilizando sensores de captura de imagens em
profundidade. De acordo com os trabalhos encontrados, o sensor de captura de
imagens em profundidade se apresentou eficaz para o reconhecimento de
movimentos corporais. O sensor Kinect foi o primeiro sensor de imagens em
profundidade a ser inserido no mercado e devido à sua disponibilidade foi utilizado
como ferramenta para este trabalho. Para a detecção dos gestos é necessário a
utilização de algum método de captura de movimentos. Vários métodos foram
encontrados e todos eles tiveram bons resultados. Durante as pesquisas foi
verificado que a maior parte dos trabalhos utilizou o método DTW e também foi
encontrado um algoritmo já implementado que foi utilizado no desenvolvimento dos
protótipos.
Verificou-se nos trabalhos referenciados que cada um utiliza movimentos
corporais específicos para suas áreas e nenhum deles se baseia em algum padrão
de interação.
Na literatura de padrões foi possível verificar que existem padrões para
diversas áreas de conhecimento, desde a arquitetura até as diversas subáreas da
computação. Verifica-se que a forma de representar e documentar os padrões tem
variado de acordo com a finalidade da área. Os padrões de interação tentam
resolver o problema de diversidade de formatos de declaração dos padrões,
utilizando PLMLx.
Este trabalho sugere um modelo de representação de padrões de interação
para movimentos corporais. Seguindo os padrões já existentes e as especificações
dos padrões para outras áreas, foram identificados os atributos para a composição
deste modelo. Foi proposta uma estrutura para os padrões de interação para
movimentos corporais composta por: Nome, Ranking, Problema, Contexto, Solução,
Tipo de movimento e Diagrama. Estes atributos são representados no formato
definido pela PLMLx visto que permite melhor organização e relacionamento entre
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os padrões. A linguagem PLMLx foi utilizada pois espera-se que esse conjunto de
padrões seja facilmente incrementado e alimentado com novas informações.
Com a análise da recorrência dos movimentos em trabalhos, aplicações e
jogos, foi possível identificar alguns padrões de movimentos que foram catalogados
utilizando o formato definido. Dentre os movimentos identificados, somente sete
deles tiveram recorrência.
Com a realização do teste com os usuários foi possível verificar que os padrões
de movimentos identificados tiveram aceitação pela maior parte dos participantes e
tiveram notas acima de 80% em todos os quesitos analisados. Desta forma, o teste
permitiu a validação dos padrões pelos usuários com o uso em uma aplicação
específica. Estes padrões são validados somente para usuários pertencentes ao
perfil identificado no teste realizado.
Com relação aos movimentos que os usuários achavam que deveriam ser
executados para cada funcionalidade, foram obtidos alguns resultados que permitem
verificar que os padrões utilizados nos programas e jogos, mesmo que recorrentes,
ainda não são intuitivos ao ponto de serem sugeridos pelos usuários. O movimento
de Pausar a execução foi reproduzido poucas vezes pelos usuários da forma como
identificado nesta pesquisa, mas é o movimento que mais ocorreu na identificação
dos movimentos recorrentes. No entanto, a maior parte dos participantes avaliou o
movimento como adequado para a funcionalidade. Outros movimentos como:
Selecionar objeto, Rolar a tela para a esquerda, Aumentar, Diminuir, foram
representados por muitos usuários como apresentado nos padrões deste trabalho, o
que permite verificar que alguns movimentos utilizados também são bastante
intuitivos para os usuários. O estudo da utilização das intenções de movimento dos
usuários como padrões de interação pode servir como sugestão para trabalhos
futuros. As sugestões dos usuários muitas vezes são mais intuitivas que os padrões
recorrentes identificados mas devem ser submetidas a análises específicas para
determinar se os comandos são passíveis de serem realizados com a utilização de
determinado hardware e que podem de ser detectados sem intervenção em algum
outro comando.
A avaliação do algoritmo de detecção teve bons resultados. Para todos os
movimentos as taxas de Acurácia, Precisão e Sensibilidade ficaram acima de 80%, o
que corresponde a bons níveis de detecção e baixas taxas de erro.
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De acordo com os resultados obtidos foi possível verificar que o fator de
Sensibilidade está diretamente relacionado à facilidade de executar os movimentos,
quanto mais sensível mais fácil de executar os comandos e que alguns movimentos
podem ser confundidos durante o reconhecimento causando um menor índice de
Acurácia.
Em um contexto geral o trabalho permitiu a identificação de uma estrutura de
padrões para interação humano-computador utilizando movimentos corporais,
propôs uma biblioteca com sete padrões de interação por movimentos corporais e
permitiu a avaliação do comportamento dos usuários na utilização destes padrões.
Os padrões definidos neste trabalho servem de modelo para que novos
padrões possam ser identificados pela análise da recorrência em outras aplicações e
software existentes.
O estudo das intenções dos usuários na execução de comandos por meio de
movimentos corporais permite uma análise da utilização destes movimentos como
padrões de interação, mas isto exige um estudo mais aprofundado com relação às
restrições do hardware e software que estão sendo utilizados para verificar a
possibilidade de utilização deste movimentos como forma de interação.
Existem outras formas de captura de movimentos corporais e outros métodos
de reconhecimento. O modelo de representação pode ser ampliado para contemplar
gestos utilizando outros tipos de sensores e com outras formas de representação.
Por exemplo, movimentos realizados somente com as mãos e também movimentos
específicos para determinada área de conhecimento.
Os moldes do teste de uso e os parâmetros analisados servem de guia para
que este conjunto de padrões seja extensível e útil para novas aplicações e projetos
utilizando movimentos corporais.
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APÊNDICE A – Termo de consentimento

TERMO DE CONSENTIMENTO

Eu,________________________________________________________________,
portador do documento ___________________________________ (tipo e número),
concordo em participar como voluntário do teste de usabilidade para a pesquisa
intitulada

“Biblioteca de padrões de interação humano-computador baseado em

movimentos corporais”. Declaro que fui devidamente informado e esclarecido pelo
responsável Geraldo Barretto Júnior sobre este teste e os procedimentos nele
envolvidos. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou
punição.

Local e data:______________________________

_________________________________________________________
Nome e assinatura do participante ou representante legal

_________________________________________________________
Nome e assinatura da testemunha
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APÊNDICE B – Questionário Inicial
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APÊNDICE C – Questionário Final
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APÊNDICE D – Formulário para anotação dos movimentos realizados pelo
usuário

Número do Participante

Movimento

Pausar a execução

Rolar tela para a
esquerda

Selecionar objeto

Rolar tela para a
direita

Aumentar

Diminuir

Iniciar/Selecionar
usuário

Descrição/Representação do Movimento
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APÊNDICE E – Formulário para anotação do resultado da execução dos
movimentos na utilização do protótipo

Número do Participante

Comando

VP

VN

FP

FN

Pausar a execução

Rolar tela para a esquerda

Selecionar objeto

Rolar tela para a direita

Aumentar

Diminuir

Iniciar/Selecionar usuário

Deverão ser anotados os resultados para cada movimento realizado considerando a seguinte legenda:
VP: Verdadeiros Positivos: Amostras corretamente identificadas como positivas. Exemplo: usuário executou
movimento de pausar e foi identificado como pausar.
VN: Verdadeiros Negativos: Negativos corretamente identificados como negativos. Exemplo: usuário executou
movimento de pausar incorretamente e o sistema não identificou o movimento.
FP: Falsos Positivos: Amostras negativas incorretamente identificadas como positivas. Exemplo: Usuário
executou movimento pausar incorretamente, mas o sistema identificou como correta.
FN: Falsos Negativos: Amostras positivas incorretamente identificadas como negativas. Exemplo: Usuário
executou o movimento de pausar corretamente, mas o sistema não identificou como pausar.
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APÊNDICE F – Roteiro do teste de usabilidade

1. Apresentação do trabalho e solicitação do preenchimento do termo de
autorização e questionário de perfil do participante.
1.1. Agradecer e explicar para o participante sobre o teste a ser realizado;


Texto: Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo e participar deste
teste. Este teste está sendo realizado para avaliação de gestos como
forma de interação com computadores. O teste consiste em três partes.
Na primeira parte, obter os gestos que você imagina que deveriam ser
realizados para a execução das funcionalidades identificadas (Fase de
sugestão de movimentos). Estas funcionalidades são: Selecionar; Rolar
tela para a direita; Rolar tela para a esquerda; Aumentar; Diminuir;
Iniciar/Selecionar usuário; Pausar. Na segunda parte mostrarei os
movimentos que foram identificados neste trabalho e você deverá
realizar estes movimentos para captura dos movimentos (Fase de
captura). Na terceira parte você deverá utilizar o protótipo, que é um
simples visualizador de imagens, com a execução destes movimentos
(Fase de uso de aplicação). Ao final do teste você receberá um
formulário para avaliar os movimentos utilizados neste programa.



Algumas informações úteis:
 Fique a vontade para realizar perguntas e interromper o teste a
qualquer momento;
 Pense em voz alta, expresse suas opiniões e sensações;
 Não se preocupe se errar algo, pois não é você que está sendo testado
e sim o software.
 Este teste é confidencial e não deve ser passado para outras pessoas
(porque caso elas também venham a participar dos testes, poderia
interferir nos resultados).
 A sua participação é voluntaria e você pode parar o teste a qualquer
momento.
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 Os resultados obtidos não serão publicados individualmente.
 Os dados serão gravados em vídeo exclusivamente para análise e
serão mantidos em sigilo apenas para experimentos científicos.
 Agradeço novamente a sua participação e um bom teste!
1.2. Preenchimento do termo de autorização (Apêndice A);
1.3. Preenchimento do questionário inicial (Apêndice B);
1.4. Executar o protótipo de captura dos movimentos;
1.5. Solicitar ao participante a execução dos movimentos que ele acha que
deveriam corresponder a cada uma das funcionalidades. Estes movimentos
devem ser gravados com a captura da área de trabalho utilizando o software
CamStudio Open Source. O vídeo deve ser gravado em uma pasta com o
número do participante e com o nome: Etapa1.avi. As funcionalidades são as
seguintes:
 Selecionar;
 Rolar tela para a direita;
 Rolar tela para a esquerda;
 Aumentar;
 Diminuir;
 Iniciar/Selecionar usuário;
 Pausar.
1.6. Os movimentos deverão ser anotados no formulário apresentado no
(Apêndice D).
1.7. Finalizar o protótipo

2. Captura dos Movimentos
2.1. Explicar para o usuário como será realizada esta etapa de captura dos
movimentos;
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2.1.1. Texto: Nesta etapa eu irei mostrar a funcionalidade desejada e
passarei um pequeno vídeo com o movimento a ser realizado. Para que
possamos realizar a captura do movimento eu preciso que você realize o
movimento apresentado no vídeo. Será necessário que você fique na
posição inicial do movimento e quando eu der o sinal você deve efetuar o
movimento e permanecer na posição final até que eu diga que pode
parar. Então você fará novamente o movimento para verificarmos se foi
capturado corretamente.
2.2. Iniciar novamente o protótipo de captura de movimentos;
2.3. Marcar a opção de mostrar vídeo;
2.4. As funcionalidades que devem ser capturadas são:


Rolar tela para a direita;



Rolar tela para a esquerda;



Aumentar;



Diminuir;



Iniciar/Selecionar usuário;



Pausar.

2.5. Para cada funcionalidade:
2.5.1. Selecionar a funcionalidade (o usuário visualiza o vídeo do movimento);
2.5.2. Informar o participante para ficar na posição inicial para realizar o
movimento;
2.5.3. Informar o participante quando deve iniciar o movimento;
2.5.4. Iniciar a captura do movimento;
2.5.5. Solicitar que o usuário valide se o movimento está bom ou se deseja
gravar novamente;
2.6. Após finalizar todos os movimentos deve-se gravar o arquivo na pasta do
participante com o nome: Movimentos.txt.
2.7. Finalizar o protótipo.
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3. Teste de uso do protótipo
3.1. Abrir o protótipo do visualizador de imagens para avaliação dos padrões;
3.2. Selecionar o arquivo de movimentos criado anteriormente;
3.3. Explicar ao usuário as funcionalidades do programa;
3.3.1. Texto: Este programa é um pequeno protótipo de um visualizador de
imagens. O propósito dele é validar os movimentos identificados
anteriormente. Ele consiste de uma tela com algumas imagens que
podem ser passadas para a direita, para a esquerda e aumentadas. A
qualquer momento é possível pausar a execução e sair da aplicação.
3.4. Realizar captura da área de trabalho com o software CamStudio Open
Source. O vídeo deve ser gravado em uma pasta com o número do
participante e com o nome: Etapa2.avi.
3.5. Solicitar ao usuário que utilize todas as funcionalidades existentes quantas
vezes quiser.


Tarefa 1: Levanta a mão para iniciar a aplicação;



Tarefa 2: Navegar entre as imagens para a direita;



Tarefa 3: Navegar entre as imagens para a esquerda;



Tarefa 4: Aumentar a imagem;



Tarefa 5: Diminuir a imagem;



Tarefa 6: Pausar a execução;



Tarefa 7: Selecionar botão “NÃO” para não sair do programa;



Tarefa 8: Navegar por todas as imagens, aumentar e diminuir a
visualização;



Tarefa 9: Pausar a execução;



Tarefa 10: Selecionar botão “SIM” para sair da aplicação.

3.6. Caso o usuário deixe de executar alguma funcionalidade, o mesmo deve ser
instruído de como deve proceder para que seja executada.
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3.7. Durante a execução deverá ser utilizado o formulário apresentado no
Apêndice E para anotação do resultado da execução dos movimentos.
3.8. Após a execução de todas as funcionalidades o participante deverá
responder ao questionário final (Apêndice C);
3.9. Agradecer a participação do usuário.
3.10.

Finalizar o teste.
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APÊNDICE G – PLMLx dos padrões identificados

Pausar a Execução

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="pattern.xsl" ?>
<!DOCTYPE pattern SYSTEM "plmlx.dtd">
<pattern patternID="1" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<name>Pausar a execução</name>
<alias/>
<illustration/>
<problem>
Usuário precisa parar a execução do programa ou até mesmo
finalizar a aplicação
</problem>
<context>
Em qualquer tela do programa o usuário deve ter a possibilidade de
pausar ou finalizar o programa
</context>
<forces/>
<solution>
1:Manter o ombro esquerdo em abdução horizontal e cotovelo estendido no plano lateral
com a mão na altura do quadril por 3 segundos.
2:O sistema deve apresentar retorno para o usuário informando que a aplicação será
pausada
</solution>
<synopsis/>
<diagram>
<html:IMG src="Pausaraexecucao.png" border="1" />
<html:br/>
</diagram>
<kind>
Estático
</kind>
<example/>
<rationale/>
<confidence>5</confidence>
<literature/>
<implementation/>
<resulting-context/>
<related-patterns/>
<pattern-link/>
<acknowledgments/>
<organization/>
<management>
<author>Geraldo Barretto Júnior (jrbarretto@yahoo.com.br) </author>
<revision-number>1.0</revision-number>
<creation-date>May 07, 2014</creation-date>
<last-modified>May 07, 2014 </last-modified>
<credits/>
</management>
</pattern>

126

Rolar a tela para a esquerda

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="pattern.xsl" ?>
<!DOCTYPE pattern SYSTEM "plmlx.dtd">
<pattern patternID="2" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<name>Rolar tela para a esquerda</name>
<alias/>
<illustration/>
<problem>
Existem muitas informações que não cabem na tela e existe a necessidade de
movimentar o conteúdo existente para a esquerda
</problem>
<context>
Usuário está em uma tela com diversas informações e a tela permite que a informação da
direita venha para o centro da tela
</context>
<forces/>
<solution>
1: Abdução horizontal do ombro direito no plano lateral e extensão do cotovelo, mantendo a
mão posicionada na altura do centro do tórax.
2: Realizar adução horizontal do ombro direito no plano transverso e flexão do cotovelo,
mantendo a mão posicionada na altura do centro do tórax.
3: O programa deve apresentar retorno para o usuário para que este saiba que o processo
foi realizado.
</solution>
<synopsis/>
<diagram>
<html:IMG src="Rolartelaparaaesquerda.png" border="1" />
<html:br/>
</diagram>
<kind>
Dinâmico
</kind>
<example/>
<rationale/>
<confidence>3</confidence>
<literature/>
<implementation/>
<resulting-context/>
<related-patterns/>
<pattern-link/>
<acknowledgments/>
<organization/>
<management>
<author>Geraldo Barretto Júnior (jrbarretto@yahoo.com.br) </author>
<revision-number>1.0</revision-number>
<creation-date>May 07, 2014</creation-date>
<last-modified>May 07, 2014 </last-modified>
<credits/>
</management>
</pattern>
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Selecionar Objeto

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="pattern.xsl" ?>
<!DOCTYPE pattern SYSTEM "plmlx.dtd">
<pattern patternID="3" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<name>Selecionar objeto</name>
<alias/>
<illustration/>
<problem>
Necessidade de selecionar um objeto na tela.
</problem>
<context>
1. Em qualquer tela do programa o usuário precisa selecionar um objeto. 2. O objeto
precisa ser selecionável.
</context>
<forces/>
<solution>
1:Manter a mão com a palma voltada para a frente posicionada sobre o objeto durante 3
segundos;
2:O sistema deve apresentar retorno para o usuário informando que o objeto está sendo
selecionado.
</solution>
<synopsis/>
<diagram>
<html:IMG src="Selecionarobjeto.png" border="1" />
<html:br/>
</diagram>
<kind>
Estático
</kind>
<example/>
<rationale/>
<confidence>3</confidence>
<literature/>
<implementation/>
<resulting-context/>
<related-patterns/>
<pattern-link/>
<acknowledgments/>
<organization/>
<management>
<author>Geraldo Barretto Júnior (jrbarretto@yahoo.com.br) </author>
<revision-number>1.0</revision-number>
<creation-date>May 07, 2014</creation-date>
<last-modified>May 07, 2014 </last-modified>
<credits/>
</management>
</pattern>
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Rolar tela para a direita
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="pattern.xsl" ?>
<!DOCTYPE pattern SYSTEM "plmlx.dtd">
<pattern patternID="4" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<name>Rolar tela para a direita</name>
<alias/>
<illustration/>
<problem>
Existem muitas informações que não cabem na tela e existe a necessidade de
movimentar o conteúdo existente para a direita
</problem>
<context>
Usuário está em uma tela com diversas informações e a tela permite que a informação da
esquerda venha para o centro da tela
</context>
<forces/>
<solution>
1: Abdução horizontal do ombro esquerdo no plano lateral e extensão do cotovelo,
mantendo a mão posicionada na altura do centro do tórax.
2: Realizar adução horizontal do ombro esquerdo no plano transverso e flexão do cotovelo,
mantendo a mão posicionada na altura do centro do tórax.
3: O programa deve apresentar o feedback para o usuário para que este saiba que o
processo foi realizado.
</solution>
<synopsis/>
<diagram>
<html:IMG src="Rolartelaparaadireita.png" border="1" />
<html:br/>
</diagram>
<kind>
Dinâmico
</kind>
<example/>
<rationale/>
<confidence>2</confidence>
<literature/>
<implementation/>
<resulting-context/>
<related-patterns/>
<pattern-link/>
<acknowledgments/>
<organization/>
<management>
<author>Geraldo Barretto Júnior (jrbarretto@yahoo.com.br) </author>
<revision-number>1.0</revision-number>
<creation-date>May 07, 2014</creation-date>
<last-modified>May 07, 2014 </last-modified>
<credits/>
</management>
</pattern>
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Aumentar
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="pattern.xsl" ?>
<!DOCTYPE pattern SYSTEM "plmlx.dtd">
<pattern patternID="5" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<name>Aumentar</name>
<alias/>
<illustration/>
<problem>
Usuário precisa aumentar a visualização da tela
</problem>
<context>
A tela em que o usuário está posicionado deve permitir aumentar a sua visualização
</context>
<forces/>
<solution>
1:Manter os cotovelos flexionados no sentido anterior do plano sagital e as duas mãos
centralizadas proximas à linha mediana e na altura do centro do tórax.
2:Mover ambas as mãos opostamente no sentido lateral, mantendo a altura do centro do
tórax.
3:O programa deve fornecer retorno para o usuário e apresentando o aumento conforme o
usuário executa o movimento.
</solution>
<synopsis/>
<diagram>
<html:IMG src="Aumentar.png" border="1" />
<html:br/>
</diagram>
<kind>
Dinâmico
</kind>
<example/>
<rationale/>
<confidence>2</confidence>
<literature/>
<implementation/>
<resulting-context/>
<related-patterns/>
<pattern-link/>
<acknowledgments/>
<organization/>
<management>
<author>Geraldo Barretto Júnior (jrbarretto@yahoo.com.br) </author>
<revision-number>1.0</revision-number>
<creation-date>May 07, 2014</creation-date>
<last-modified>May 07, 2014 </last-modified>
<credits/>
</management>
</pattern>
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Diminuir
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="pattern.xsl" ?>
<!DOCTYPE pattern SYSTEM "plmlx.dtd">
<pattern patternID="6" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<name>Diminuir</name>
<alias/>
<illustration/>
<problem>
Usuário precisa diminuir a visualização da tela
</problem>
<context>
A tela em que o usuário está posicionado deve permitir diminuir a sua visualização
</context>
<forces/>
<solution>
1:Manter os cotovelos flexionados e as duas mãos afastadas uma da outra no sentido lateral
na altura do centro do tronco.
2:Mover as duas mãos, no sentido medial, aproximando-as e mantendo a altura do centro
do tórax.
3:O programa deve fornecer retorno para o usuário e apresentando a redução da
visualização conforme o usuário executa o movimento.
</solution>
<synopsis/>
<diagram>
<html:IMG src="Diminuir.png" border="1" />
<html:br/>
</diagram>
<kind>
Dinâmico
</kind>
<example/>
<rationale/>
<confidence>2</confidence>
<literature/>
<implementation/>
<resulting-context/>
<related-patterns/>
<pattern-link/>
<acknowledgments/>
<organization/>
<management>
<author>Geraldo Barretto Júnior (jrbarretto@yahoo.com.br) </author>
<revision-number>1.0</revision-number>
<creation-date>May 07, 2014</creation-date>
<last-modified>May 07, 2014 </last-modified>
<credits/>
</management>
</pattern>
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Iniciar/Selecionar Usuário
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="pattern.xsl" ?>
<!DOCTYPE pattern SYSTEM "plmlx.dtd">
<pattern patternID="7" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<name>Iniciar/Selecionar Usuário</name>
<alias/>
<illustration/>
<problem>
Usuário precisa obter a atenção do programa e iniciar o controle da aplicação
</problem>
<context>
No início da execução o usuário deve informar ao programa que ele irá tomar o controle
da aplicação. E em alguns casos quando existe mais de um usuário, o programa pode
permitir que outro usuário tome o controle da aplicação
</context>
<forces/>
<solution>
1:Manter o ombro flexionado e a mão acima da linha da cabeça com a palma voltada para a
frente.
2:O sistema deve informar o usuário da ação que está sendo realizada.
</solution>
<synopsis/>
<diagram>
<html:IMG src="IniciarSelecionarUsuario.png" border="1" />
<html:br/>
</diagram>
<kind>
Estático
</kind>
<example/>
<rationale/>
<confidence>2</confidence>
<literature/>
<implementation/>
<resulting-context/>
<related-patterns/>
<pattern-link/>
<acknowledgments/>
<organization/>
<management>
<author>Geraldo Barretto Júnior (jrbarretto@yahoo.com.br) </author>
<revision-number>1.0</revision-number>
<creation-date>May 07, 2014</creation-date>
<last-modified>May 07, 2014 </last-modified>
<credits/>
</management>
</pattern>
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APÊNDICE H – Documentação dos movimentos identificados

Tipo de Aplicação
Fonte
Funcionalidade

Passos para execução

Movimento da
esquerda para
a direita

1: Abdução horizontal
do ombro esquerdo no
plano lateral e extensão
do cotovelo, mantendo
a mão posicionada na
altura do centro do
tórax.
2: Realizar adução
horizontal do ombro
esquerdo no plano
transverso e flexão do
cotovelo, mantendo a
mão posicionada na
altura do centro do
tórax.

Movimento da
direita para
esquerda

1: Abdução horizontal
do ombro direito no
plano lateral e extensão
do cotovelo, mantendo
a mão posicionada na
altura do centro do
tórax.
2: Realizar adução
horizontal do ombro
direito no plano
transverso e flexão do
cotovelo, mantendo a
mão posicionada na
altura do centro do
tórax.

Dinâmico

Dinâmico

Ti
po

Artigo
Lai, Konrad e Ishwar (2012)
Representação por imagens
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1:Flexão do ombro
esquerdo e extensão do
cotovelo no sentido
anterior do plano
sagital, mantendo a
mão posicionada na
altura do ombro.
2:Extensão do ombro
esquerdo e flexão do
cotovelo no sentido
posterior do plano
sagital, mantendo a
mão posicionada na
altura do ombro.

Mão esquerda
para frente

1:Extensão do ombro
esquerdo e flexão do
cotovelo no sentido
posterior do plano
sagital, mantendo a
mão posicionada na
altura do ombro.
2:Flexão do ombro
esquerdo e extensão do
cotovelo no sentido
anterior do plano
sagital, mantendo a
mão posicionada na
altura do ombro.

Mão direita para
trás

1:Flexão do ombro
direito e extensão do
cotovelo no sentido
anterior do plano
sagital, mantendo a
mão posicionada na
altura do ombro.
2:Extensão do ombro
direito e flexão do
cotovelo no sentido
posterior do plano
sagital, mantendo a
mão posicionada na
altura do ombro.

Dinâmico

Dinâmico

Dinâmico

Mão esquerda
para trás
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1:Extensão do ombro
direito e flexão do
cotovelo no sentido
posterior do plano
sagital, mantendo a
mão posicionada na
altura do ombro.
2:Flexão do ombro
direito e extensão do
cotovelo no sentido
anterior do plano
sagital, mantendo a
mão posicionada na
altura do ombro.

Zoom in

1:Manter os cotovelos
flexionados no sentido
anterior do plano
sagital, as duas mãos
centralizadas proximas
à linha mediana e na
altura do centro do
tórax.
2:Mover ambas as
mãos opostamente no
sentido lateral,
mantendo a altura do
centro do tórax.

Zoom out

1:Manter os cotovelos
flexionados as duas
mãos afastadas uma da
outra no sentido lateral
na altura do centro do
tronco.
2:Mover as duas mãos,
no sentido medial,
aproximando-as e
mantendo a altura do
centro do tórax.

Dinâmico

Dinâmico

Dinâmico

Mão direita para
frente
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Tipo de Aplicação
Fonte
Funcionalidade

Passos para execução

Chamar

1:Flexão do ombro
direito e extensão do
cotovelo no sentido
anterior do plano
sagital, mantendo a
mão posicionada na
altura do ombro.
2:Flexão do cotovelo no
sentido posterior do
plano sagital, mantendo
a mão posicionada
baixo da altura do
ombro.

Mãos atrás da
cabeça

Posição:
Manter os cotovelos
flexionados com as
duas mãos
posicionadas atrás da
cabeça;

Não com a
cabeça

1:Rotação cervical para
a esquerda.
2:Rotação cervical para
a direita.

Dinâmico

Estático

Dinâmico

Ti
po

Artigo
Biswas e Basu (2011)
Representação por imagens
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1:Manter as duas mãos
afastadas uma da outra
na altura do centro do
tronco no plano lateral.
2:Mover as duas mãos,
no sentido medial do
plano lateral, juntandoas e mantendo a altura
do centro do tórax.

Queixo apoiado
na mão

Posição:
Manter a mão
encostada no queixo
com o cotovelo
flexionado no sentido
inferior.

Saudar

1:Juntas as duas mãos,
no sentido medial e
plano lateral, mantendo
a altura do centro do
tórax.
2:Manter as mãos na
mesma posição e
realizar flexão lombar.

Dinâmico

Estático

Dinâmico

Bater palmas
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1:Realizar flexão
cervical.

Dinâmico

Sim com a
cabeça

Tipo de Aplicação
Fonte
Funcionalidade

Passos para execução

Clicar

1:Manter o cotovelo
flexionado com a mão
próxima ao corpo na
altura do ombro.
2:Estender o cotovelo
com a mão na altura
do ombro no sentido
anterior do plano
sagital.

Mover

1:Realizar o
movimento Clicar e
manter nesta posição
por dois segundos
2:Manter o cotovelo
estendido e
movimentar a mão
para qualquer direção.

Dinâmico

Dinâmico

Ti
po

Artigo
Nagata et al. (2009)
Representação por imagens
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1:Realizar o
movimento Clicar com
ambas as mãos
2:Manter os cotovelos
estendidos e
movimentar as mãos
no sentido Lateral ou
Medial.

Rotacionar

1:Realizar o
movimento Clicar com
ambas as mãos
2:Manter os cotovelos
estendidos e
movimentar as mãos
no sentido Superior ou
Inferior (sempre em
sentidos contrários).

Rolar/mudar de
página

1:Realizar o
movimento Clicar com
ambas as mãos
2:Manter os cotovelos
estendidos e
movimentar as mãos
no sentido Superior ou
Inferior (ambas no
mesmo sentido).

Dinâmico

Dinâmico

Dinâmico

Aumentar/Dimin
uir
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Tipo de Aplicação
Fonte
Funcionalidade

Passos para execução

Movimento
circular (entrada
de menu)

1:Manter o cotovelo
flexionado com a mão
próxima ao corpo na
altura do ombro com a
palma voltada para a
frente.
2:Realizar movimento
circular com a mão
retornando à posição
inicial.
1:Manter o cotovelo
flexionado com a mão
próxima ao corpo na
altura do ombro com a
palma voltada para a
frente.
2:Realizar flexão ou
extensão do ombro
movimentando a mão
no sentido superior ou
inferior no plano
sagital.

Dinâmico

Ti
po

Dinâmico

Movimento
vertical

Navegação
horizontal

Dinâmico

Artigo
Santos, Lamounier e Cardoso (2011)

1:Manter o cotovelo
estendido no plano
sagital com a mão
próxima ao centro do
tórax com a palma
voltada para a frente.
2:Realizar adução ou
abdução horizontal do
ombro movimentando
a mão no sentido
lateral ou medial no
plano lateral.

Representação por imagens
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Dinâmico

Selecionar item

1:Flexão do cotovelo no
sentido posterior do
plano sagital, mantendo
a mão posicionada na
altura do ombro e
palma voltada para a
frente.
2:Flexão do ombro e
extensão do cotovelo
no sentido anterior do
plano sagital, mantendo
a mão posicionada na
altura do ombro e
palma voltada para a
frente.
Posição:
Manter a mão com a
palma voltada para a
frente posicionada
sobre o objeto durante
3 segundos;

Acenar

1:Flexão do cotovelo
mantendo a mão
posicionada na altura
do ombro com a palma
voltada para a frente
2:Movimentar a mão
no sentido lateral para
a esquerda e para a
direita mantendo o
cotovelo na posição
inicial.

Dinâmico

Estático

Selecionar
objeto

141

Tipo de Aplicação
Fonte
Funcionalidade

Passos para execução

Descer um nível

1:Realizar abdução
horizontal do ombro
direito e extensão do
cotovelo mantendo a
mão na altura do
ombro com a palma
voltada para baixo no
plano lateral
2: Realizar adução
horizontal do ombro
direito no plano lateral
até que a mão se
encontre na linha do
quadril.

Navegar para
Esquerda

Posição:
Manter o ombro
esquerdo em abdução
horizontal e cotovelo
estendido no plano
lateral com a mão na
altura do quadril.

Navegar pra
direita

Posição:
Manter o ombro direito
em abdução horizontal
e cotovelo estendido
no plano lateral com a
mão na altura do
quadril.

Estático

Estático

Dinâmico

Ti
po

Artigo
Vultur, Pentiuc e Ciupu (2012)
Representação por imagens
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Posição:
Manter o cotovelo
direito para baixo e
flexionado, com a mão
posicionada na altura
do ombro e palma
voltada para o corpo.

Navegar pra
trás

Posição:
Manter o cotovelo
direito estendido no
sentido anterior, com a
mão posicionada na
altura do ombro e
palma voltada para a
esquerda.

Estático

Estático

Navegar pra
frente

Dinâmico

Subir um nível

1:Manter o ombro
direito em abdução
horizontal e cotovelo
estendido no plano
lateral com a mão na
altura do quadril.
2:Manter o cotovelo
estendido e realizar
abdução horizontal do
ombro direito no plano
lateral até que a mão
esteja na mesma
altura do ombro.
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Tipo de Aplicação
Fonte
Funcionalidade

Passos para execução

Mudar item do
menu para
baixo

Posição:
Manter o ombro direito
em abdução horizontal
e cotovelo estendido
no plano lateral com a
mão na altura do
quadril.

Mudar item do
menu para cima

Posição:
Manter o cotovelo
direito estendido no
plano lateral, ombro
direito em abdução
horizontal e mão
direita posicionada
acima da altura do
ombro com a palma
voltada para baixo.

Estático

Estático

Ti
po

Selecionar item

Dinâmico

Jogo
Dance Central

1:Abdução horizontal
do ombro direito no
plano lateral e extensão
do cotovelo, mantendo
a mão posicionada na
altura do centro do
tórax.
2:Realizar adução
horizontal do ombro
direito e flexão do
cotovelo no plano
transverso, mantendo a
mão posicionada na
altura do centro do
tórax.

Representação por imagens
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1:Abdução horizontal
do ombro esquerdo no
plano lateral e extensão
do cotovelo, mantendo
a mão posicionada na
altura do centro do
tórax.
2:Realizar adução
horizontal do ombro
esquerdo e flexão do
cotovelo no plano
transverso, mantendo a
mão posicionada na
altura do centro do
tórax.

Pausar

Posição:
Manter o ombro
esquerdo em abdução
horizontal e cotovelo
estendido no plano
lateral com a mão na
altura do quadril.

Estático

Dinâmico

Voltar
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Tipo de Aplicação
Fonte
Funcionalidade

Passos para execução

Abraçar
personagem

Posição:
Manter os dois
cotovelos estendidos
no plano lateral,
ombros em abdução
horizontal e mãos
posicionadas um
pouco abaixo da altura
do ombro com as
palmas voltadas para
a frente.

Abrir menu de
ferramentas

Posição:
Manter o ombro
flexionado e a mão
acima da linha da
cabeça com a palma
voltada para a frente.

Mover para
baixo entre os
itens no menu
de ferramentas

Posição:
Manter o ombro direito
em abdução horizontal
e cotovelo estendido
no plano lateral com a
mão na altura do
quadril.

Estático

Estático

Estático

Ti
po

Jogo
Disneyland Adventures
Representação por imagens
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Posição:
Manter o ombro direito
em abdução horizontal
e cotovelo estendido
no plano lateral com a
mão acima da altura
da cabeça.

Selecionar item
no menu
ferramentas

Posição:
Manter o a mão
parada sobre o item a
ser selecionado.

Abrir menu
principal

Posição:
Manter os ombros
flexionado e as mãos
acima da linha da
cabeça com as palmas
voltadas para a frente.

Estático

Estático

Estático

Mover para
cima entre os
itens no menu
de ferramentas
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1:Flexão do cotovelo
mantendo a mão
posicionada acima da
altura do ombro com a
palma voltada para a
frente
2:Movimentar a mão
no sentido lateral para
a esquerda e para a
direita mantendo o
cotovelo na posição
inicial.

Levantar a mão
para andar

Posição:
Manter o cotovelo
flexionado no plano
sagital e mão na
mesma altura do
cotovelo com a palma
voltada para baixo.

Andar para a
direita

Posição:
Manter o cotovelo
flexionado no plano
sagital e mão na
mesma altura do
cotovelo com a palma
voltada para baixo e
tronco em rotação
lombar para a direita
no plano transverso.

Estático

Estático

Dinâmico

Acenar Para
Interagir com
personagem

148

Posição:
Manter o cotovelo
flexionado no Plano
Sagital e mão na
mesma altura do
cotovelo com a palma
voltada para baixo e
tronco em rotação
lombar para a
esquerda no plano
transverso.

Deslizar tela
para a
esquerda

1:Abdução horizontal
do ombro direito no
plano lateral e extensão
do cotovelo, mantendo
a mão posicionada
abaixo da linha dos
ombros.
2:Realizar adução
horizontal do ombro
direito e flexão do
cotovelo no plano
transverso, mantendo a
mão posicionada
abaixo da linha dos
ombros.

Deslizar tela
para a direita

1:Abdução horizontal
do ombro esquerdo no
plano lateral e extensão
do cotovelo, mantendo
a mão posicionada
abaixo da linha dos
ombros.
2:Realizar adução
horizontal do ombro
esquerdo e flexão do
cotovelo no plano
transverso, mantendo a
mão posicionada
abaixo da linha dos
ombros.

Dinâmico

Dinâmico

Estático

Andar para a
esquerda

149

Posição:
Manter os dois
cotovelos pouco
flexionados e próximos
ao corpo no plano
sagital, as mãos na
altura do cotovelo e
palmas voltadas para
cima.

Se curvar para
dançar com
personagem

Posição:
Manter o tronco em
flexão lombar, os
cotovelos estendidos e
as mãos na altura dos
joelhos com as palmas
voltadas para o corpo.

Selecionar item
do menu

Posição:
Manter a mão com a
palma voltada para a
frente posicionada
sobre o objeto durante
3 segundos.

Estático

Estático

Estático

Pegar autógrafo
do personagem

150

Posição:
Manter o ombro
flexionado, cotovelo
extendido e a mão
posicionada na altura
do ombro no sentido
anterior do plano
sagital.

Cumprimento
tocar aqui
(bater mãos)

Posição:
Manter o ombro
flexionado, cotovelo
flexionado e a mão
posicionada na altura
da cabeça com a palma
voltada para frente no
sentido anterior do
plano sagital.

Estático

Estático

Tirar foto

Estático

Pausar

Posição:
Manter o ombro
esquerdo em abdução
horizontal e cotovelo
estendido no plano
lateral com a mão na
altura do quadril.
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Tipo de Aplicação
Fonte
Funcionalidade

Passos para execução

Atirar objeto

1:Manter o cotovelo
flexionado no plano
lateral, ombro em
abdução horizontal e
mão fechada
posicionada na altura
da cabeça.
2:Extensão do ombro
e extensão do
cotovelo no sentido
anterior do plano
sagital e abertura da
mão.

Desviar para a
direita

Posição:
Manter o tronco em
flexão lateral lombar
para a direita e mão
direita um pouco
acima da altura do
joelho.

Desviar para
esquerda

Posição:
Manter o tronco em
flexão lateral lombar
para a esquerda e
mão esquerda um
pouco acima da altura
do joelho.

Estático

Estático

Dinâmico

Ti
po

Jogo
Disneyland Adventures (Matterhorn)
Representação por imagens
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Dinâmico

Saltar

Tipo de Aplicação
Fonte

1:Manter os joelhos
flexionados.
2:Estender os joelhos
realizando um salto
mantendo os braços
na posição inicial.

Jogo
Disneyland Adventures (Peter Pan Flight)
Posição:
Manter os joelhos
flexionados.

Inclinar para a
direita

Posição:
Manter os cotovelos
estendidos no plano
lateral com uma leve
flexão lateral lombar
para a direita, a mão
direita deve
permanecer na altura
do quadril e o mão
esquerda na altura da
cabeça com as palmas
voltadas para baixo.

Estático

Estático

Abaixar

153

Posição:
Manter os cotovelos
estendidos no plano
lateral com uma leve
flexão lateral lombar
para a esquerda, a
mão esquerda deve
permanecer na altura
do quadril e o mão
direita na altura da
cabeça com as palmas
voltadas para baixo.

Subir

1:Manter os dois
cotovelos estendidos
no plano lateral,
ombros em abdução
horizontal e mãos
posicionadas na altura
dos ombros com as
palmas voltadas para
baixo.
2:Realizar adução
horizontal dos ombros
no plano lateral até
que as mãos estejam
na linha do quadril.

Dinâmico

Estático

Inclinar para a
esquerda

154

Tipo de Aplicação
Fonte
Funcionalidade

Passos para execução

Correr

1:Manter a mão
esquerda na altura do
ombro, ombro
flexionado e cotovelo
flexionado.
Mão direita na altura
do quadril, ombro
extendido, cotovelo
flexionado. Quadril
esquerdo e joelho
esquerdo estendidos.
Quadril direito e joelho
direito flexionados.
2:Flexionar o ombro
direito movendo a mão
direita para a altura do
ombro.
Extender o ombro
esquerdo movendo a
mão esquerda para a
altura do quadril.
Estender o quadril
direito e joelho direito.
Flexionar o quadril
esquerdo e joelho
esquerdo.
1:Manter os joelhos
flexionados.
2:Estender os joelhos
realizando um salto
mantendo os braços
na posição inicial.

Dinâmico

Ti
po

Pular

Dinâmico

Jogo
Disneyland Adventures (Splash Mountain)
Representação por imagens
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Tipo de Aplicação
Fonte
Funcionalidade

Passos para execução

Arrastar para
direita

Posição:
Manter o ombro
flexionado, cotovelo
estendido no sentido
anterior do plano
sagital e a mão
posicionada à direita
da linha mediana do
corpo.

Arrastar para
esquerda

Posição:
Manter o ombro
flexionado, cotovelo
estendido no sentido
anterior no plano
sagital e a mão
posicionada à
esquerda da linha
mediana do corpo.

Levantar a mão
para iniciar

Posição:
Manter o ombro
flexionado e a mão
acima da linha da
cabeça com a palma
voltada para a frente.

Estático

Estático

Estático

Ti
po

Jogo
Just Dance 4
Representação por imagens
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Dinâmico

Tocar para
selecionar item
na tela

Estático

Pausar

1:Extensão do ombro
direito e flexão do
cotovelo no sentido
posterior do plano
sagital, mantendo a
mão posicionada na
altura do ombro.
2:Flexão do ombro
direito e extensão do
cotovelo no sentido
anterior do plano
sagital, mantendo a
mão posicionada na
altura do ombro.
3:Retornar para a
posição inicial.
Posição:
Manter o ombro
esquerdo em abdução
horizontal e cotovelo
estendido no plano
lateral com a mão na
altura do quadril.
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Tipo de Aplicação
Fonte
Funcionalidade

Passos para execução

Mudar página
para esquerda

1:Abdução horizontal
do ombro direito no
plano lateral e extensão
do cotovelo, mantendo
a mão posicionada na
altura do centro do
tórax.
2:Realizar adução
horizontal do ombro
direito no plano
transverso e flexão do
cotovelo, mantendo a
mão posicionada na
altura do centro do
tórax.

Mudar página
para direita

1:Adução horizontal do
ombro direito e flexão
do cotovelo, mantendo
a mão posicionada na
altura do centro do
tórax.
2:Realizar abdução
horizontal do ombro
direito no plano no
plano transverso e
extensão do cotovelo,
mantendo a mão
posicionada na altura
do centro do tórax.

Dinâmico

Dinâmico

Ti
po

Selecionar

Estático

Jogo
Kinectmals

Posição:
Manter a mão com a
palma voltada para a
frente posicionada
sobre o objeto durante
3 segundos;

Representação por imagens
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Estático

Pausar

Tipo de Aplicação
Fonte

Dinâmico

Ti
po

Posição:
Manter o ombro
esquerdo em abdução
horizontal e cotovelo
estendido no plano
Lateral com a mão na
altura do quadril.

Jogo
Rush uma aventura da Disney Pictures

Funcionalidade

Passos para execução

Correr

1:Manter a mão direita
na altura do ombro,
ombro flexionado e
cotovelo flexionado.
Mão esquerda na
altura do quadril,
ombro extendido,
cotovelo flexionado.
2:Flexionar o ombro
esquerdo movendo a
mão esquerda para a
altura do ombro.
Extender o ombro
direito movendo a mão
direita para a altura do
quadril.

Representação por imagens
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Dinâmico

Correr mais
rápido

Estático

Virar para a
direita

1:Manter a mão
esquerda na altura do
ombro, ombro
flexionado e cotovelo
flexionado.
Mão direita na altura
do quadril, ombro
extendido, cotovelo
flexionado. Quadril
esquerdo e joelho
esquerdo estendidos.
Quadril direito e joelho
direito flexionados.
2:Flexionar o ombro
direito movendo a mão
direita para a altura do
ombro.
Extender o ombro
esquerdo movendo a
mão esquerda para a
altura do quadril.
Estender o quadril
direito e joelho direito.
Flexionar o quadril
esquerdo e joelho
esquerdo.
Posição:
Manter o tronco em
rotação lombar para a
direita.

160

Posição:
Manter o tronco em
rotação lombar para a
esquerda.

Equilibrar para
a direita

Posição:
Manter os colovelos
estendidos no plano
lateral com uma leve
flexão lateral lombar
para a direita, a mão
direita deve
permanecer na altura
do quadril e o mão
esquerda na altura do
ombro com as palmas
voltadas para baixo.

Equilibrar para
a esquerda

Posição:
Manter os colovelos
estendidos no plano
lateral com uma leve
flexão lateral lombar
para a esquerda, a
mão esquerda deve
permanecer na altura
do quadril e o mão
direita na altura do
ombro com as palmas
voltadas para baixo.

Estático

Estático

Estático

Virar para a
esquerda

161

1:Manter o ombro
esquerdo flexionado,
colovelo esquerdo
flexionado e a mão
esquerda acima da
linha da cabeça com a
palma voltada para a
frente. Ombro direito
estendido, colovelo
direito flexionado e a
mão direita acima da
linha do quadril.
2:Estender o ombro
esquerdo mantendo a
mão esquerda acima
da linha do quadril.
Estender o ombro
direito levando a mão
direita acima da linha
da cabeça.

Levantar a mão
para selecionar
jogador

Posição:
Manter o ombro
flexionado e a mão
acima da linha da
cabeça com a palma
voltada para a frente.

Estático

Dinâmico

Escalar

Dinâmico

Nadar

1:Manter as duas mãos
juntas, centralizadas no
plano medial e na altura
do centro do tórax.
2:Mover ambas as
mãos opostamente no
sentido lateral até que
os colovelos estejam
estendidos, mantendo a
altura do centro do
tórax.

162

Posição:
Manter o ombro
esquerdo em abdução
horizontal e cotovelo
estendido no plano
lateral com a mão na
altura do quadril.

Pular e agarrar

1:Manter os joelhos e
ombros flexionados e
as mãos acima da
linha da cabeça com
as palmas voltadas
para a frente
2:Estender os joelhos
realizando um salto
mantendo os braços
na posição inicial.

Dinâmico

Estático

Pausar

163

Dinâmico

Remar

1:Manter o ombro
esquerdo em abdução,
colovelo esquerdo
flexionado e a mão
esquerda fechada na
altura da linha do
ombro no plano lateral.
Cotovelo direito
estendido e a mão
direita fechada na
linha do quadril no
plano lateral.
2:Realizar adução do
ombro esquerdo e
extensão do cotovelo
esquerdo mantendo a
mão esquerda na linha
do quadril no plano
lateral. Realizar
abdução do ombro
direito e flexão do
cotovelo direito,
levando a mão direita
na linha do ombro no
plano lateral.
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APÊNDICE I – Padrões identificados com a análise de recorrência

Cód

Nome

Qt

1

Pausar a execução

5

2

Rolar tela para a esquerda

3

3

Selecionar objeto

3

Representação por imagens
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4

Rolar tela para a direita

2

5

Aumentar

2

6

Diminuir

2

166

7

Iniciar/Selecionar jogador

2

8

Navegar verticalmente no
menu

1

9

Efetuar click

1

167

10

Mover objeto

1

11

Rotacionar

1

12

Mudar de página
verticalmente

1

168

13

Entrada de menu

1

14

Navegar horizontalmente no
menu

1

15

Inicializar a posição da mão
(acenar)

1

169

16

Selecionar item do menu

1

17

Navegar para a direita

1

18

Navegar para a esquerda

1

170

19

Subir um nível

1

20

Descer um nível

1

21

Navegar para frente

1

171

22

Navegar para trás

1

23

Abraçar personagem

1

24

Abrir menu de ferramentas

1

172

25

Alternar entre itens do menu

1

26

Selecionar item do menu

1

27

Abrir menu principal

1

173

28

Andar para frente

1

29

Andar para a esquerda

1

30

Andar para a direita

1

174

31

Obter autógrafo do
personagem

1

32

Dançar com o personagem

1

33

Cumprimentar personagem
(bater mãos)

1

175

34

Tirar foto

1

35

Atirar objeto

1

36

Desviar

1

176

37

Saltar

1

38

Descer (quando voando)

1

39

Inclinar para a direita (quando
voando)

1

177

40

Inclinar para a esquerda
(quando voando)

1

41

Subir (quando voando)

1

42

Correr

1

178

43

Correr mais rápido

1

44

Virar para a direita

1

45

Virar para a esquerda

1

179

46

Equilibrar

1

47

Escalar

1

48

Nadar

1

180

49

Pular e agarrar

1

50

Remar

1

