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RESUMO

Atualmente, o uso de dispositivos móveis da classe de tablets e smartphones está

altamente difundido na sociedade brasileira. Esses dispositivos popularizaram as aplicações

baseadas em tecnologias interativas, viabilizando a produção de efeitos de Realidade

Aumentada (RA) sem necessidade de equipamentos especiais. A RA possibilita que objetos

virtuais sejam sobrepostos digitalmente às imagens captadas por uma câmera, com auxílio de

algoritmos de detecção e processamento de imagens, dando a ilusão de estarem posicionados

no espaço físico. Apesar de essa tecnologia possuir um ótimo potencial para utilização na

educação e em diversos outros setores, como marketing e cultural, não localizamos

ferramenta gratuita, em língua portuguesa que permita a produção de conteúdo em RA sem a

necessidade de programação, disponibilizando-o para acesso, via nuvem, pelo público-alvo.

Nesse contexto, esse projeto de formatura consiste na criação de uma plataforma

open-source, gratuita e em português, que permita a criação e a edição de conteúdos RA de

forma fácil e intuitiva. O público-alvo inicialmente será formado por professores (plataforma

de edição e publicação em nuvem) e alunos (aplicativo móvel de visualização e interação),

mas poderá ser facilmente ampliado para outras áreas. Dessa forma, pretende-se contribuir

para que professores possam oferecer conteúdos educacionais com maior interatividade e

imersão, que tenham potencial para aumentar o envolvimento e motivação dos alunos.

Palavras-chave: realidade aumentada; tecnologias interativas; aplicativo educacional.



ABSTRACT

Currently, the usage of mobile devices from the classes of tablets and smartphones is

highly diffused in Brazilian society. These devices have popularized interactive based

technologies, making it viable to produce Augmented Reality (AR) effects without

specialized equipments. The AR technology, with the help of image detection and processing,

allows for virtual objects to be digitally superimposed onto camera footage, giving the

illusion that they are positioned in the physical space. Although this technology has great

potential for its use in the field of education, we could not find any free tool in Portuguese

that allows the creation of AR content without programming knowledge, making it available

via cloud access. In this context, this undergraduate project consists in the creation of a free,

open-source platform, in the Portuguese language, that allows the creation and editing of AR

content in an easy and intuitive way. The initial target audience will be formed by teachers

(platform for editing and publishing on the cloud), and students (mobile visualization and

interaction app), but it will be easily extended for other areas. As such, it aims to facilitate

teachers being able to offer more interactive and immersive educational content, with great

potential for raising the involvement and motivation of students.

Keywords: augmented reality; interactive technologies; educational application.



GLOSSÁRIO

Application Programming Interface (API): Interface de Programação de Aplicação. É um

conjunto de métodos ou outras formas de interação fornecidas por uma plataforma.

Backend: Sistema de software que implementa as funcionalidades por trás da interface com a

qual o usuário interage.

Deployment: Implantação. Disponibilizar uma aplicação de software para uso.

Endpoint: URL de acesso a uma API. É a rota entre o usuário e a API.

Feature: Funcionalidade do sistema.

Framework: Plataforma de desenvolvimento de software, que geralmente inclui bibliotecas,

ferramentas e abstrações.

Georreferenciamento: Função que permite associar elementos de um sistema a uma

determinada localização geográfica.

Marcador Fiducial: Imagem de referência, utilizada para registrar coerentemente o

posicionamento do overlay em relação ao espaço físico.

Nuvem: Recursos computacionais (e.g. servidores, bancos de dados, software e

armazenamento) sob demanda.

Open Source: Código livre para ser visto, modificado e distribuído.

Overlay: Conteúdo virtual associado ao marcador fiducial, o qual será visualizado na forma

de realidade aumentada.

Realidade Aumentada (RA): Mídia que gera a ilusão de sobreposição de elementos virtuais

ao ambiente físico.

URL: Endereço de um recurso na Internet.
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1. INTRODUÇÃO

O uso de novas mídias na educação é uma necessidade crescente, tanto para que se

tire proveito da evolução tecnológica em benefício da aprendizagem, como pela necessidade

de se aproximar conteúdos da realidade tecnológica e cultural dos alunos (TORI, Romero;

SILVEIRA F., Ismar; CARDOSO, Alexandre). Dentre essas mídias destaca-se a Realidade

Aumentada (RA), que possibilita a visualização de conteúdos virtuais tridimensionais

inseridos no ambiente físico em que o usuário se encontra. São inúmeras as formas de se

obter efeitos de RA, como projeções e uso de óculos especiais. Mas a maneira mais simples e

disseminada de se produzir tais efeitos é por meio de dispositivos móveis, uma vez que em

sua maioria já trazem todos os recursos tecnológicos necessários (câmeras, sensores de

movimento e de posicionamento, além de processador gráfico 3D) e são portados por grande

parte de alunos e professores.

Este projeto de formatura visa contribuir para a ampliação do uso de RA na educação,

por meio do desenvolvimento de duas ferramentas, em plataformas diferentes, que conversam

e se complementam. Na aplicação Web o professor preparará e configurará os conteúdos de

realidade aumentada que serão disponibilizados em nuvem para serem acessados por seus

alunos. Na aplicação para dispositivos móveis o aluno acessará o canal do professor e poderá

visualizar e interagir com conteúdos de realidade aumentada.

Conforme exposto, o projeto tem como público-alvo professores (plataforma web em

nuvem) e alunos (aplicativo móvel), mas espera-se que outros públicos possam vir a se

beneficiar, como por exemplo marketing-consumidores. Eventualmente, versões do sistema

adaptadas a outros públicos poderão ser criadas.
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1.1. MOTIVAÇÃO

O presente projeto surgiu da dificuldade que professores enfrentam para criar e

disponibilizar aos seus alunos conteúdos de Realidade Aumentada (RA), devido à falta de

ferramentas gratuitas e acessíveis aos professores leigos nessa tecnologia e em programação.

(HERPICH; GUARESE; TAROUCO, 2017). Mesmo professores com conhecimento de

programação precisam de ferramentas de produtividade mais eficientes pois não dispõem de

tempo livre para desenvolvimento de conteúdos complexos. Dessa forma, este trabalho

propõe a implementação de uma plataforma de criação e publicação em nuvem de conteúdos

de RA, gratuita e open-source, que não demande conhecimentos técnicos avançados, nem

demandam muito tempo para configuração e publicação de conteúdos.

A Realidade Aumentada pode ser definida como a sobreposição de imagens geradas

por computador em ambientes reais (Milgram et al. 1994). Dessa forma, um usuário munido

de um dispositivo capaz de capturar vídeo em tempo real e projetá-lo em uma tela, por meio

da RA, consegue visualizar objetos virtuais em seu próprio ambiente.

O uso dessa tecnologia na educação tem se provado benéfica por permitir a

visualização de conceitos abstratos e de fenômenos que não são observáveis no dia a dia dos

estudantes, aumentando o engajamento e o aprendizado dos alunos. Estudos demonstraram

efeitos positivos do uso dessa tecnologia no ensino de matérias como Astronomia (DILARA;

RABIA, 2020), Física (MUSTAFA; MERIC, 2019) e Química (ABDINEJAD et al., 2020.

No entanto, não é fácil para o professor criar ou adaptar conteúdos de RA

personalizados. Dentre as principais ferramentas disponíveis no mercado, uma parcela

considerável requer que o usuário programe a sua própria implementação, e, dentre as

alternativas que não requerem código, não foram identificadas, até o presente, soluções

completamente gratuitas e/ou open source (HERPICH; GUARESE; TAROUCO, 2017).

Portanto, há uma barreira de entrada muito alta, pois o professor deve aprender um conjunto

de habilidades completamente novo ou depender de investimentos para aquisição de software

e/ou contratação de equipe de desenvolvimento , o que acaba por afastar o profissional dessa

tecnologia. E mesmo quando o professor domina as técnicas de programação, dificilmente

dispõe de tempo, e da eficiência de quem é programador profissional, para desenvolver seus

próprios conteúdos de RA.
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A implementação da plataforma proposta, nesse cenário, almeja aumentar a adoção da

RA em sala de aula ao facilitar a criação de conteúdo pelos professores e a sua fácil

distribuição para os seus alunos.

1.2. JUSTIFICATIVA

Com o intuito de desenvolver outras formas de apoio pedagógico, o grupo teve a ideia

de implementar uma plataforma simples de Realidade Aumentada para uso educacional.

Espera-se que com a possibilidade de alunos visualizarem objetos tridimensionais, vídeos e

outras mídias, diretamente no mundo real o processo de aprendizagem se torne mais ativo,

eficaz e significativo (ALAM et al, 2019).

Ferramentas que permitem a junção da RA com a educação são escassas, sendo as

poucas que oferecem esse tipo de serviço caras ou complicadas para indivíduos leigos nesta

área de tecnologia. Com a motivação de solucionar essa dificuldade, planejou-se desenvolver

uma plataforma de criação e publicação de conteúdo de RA gratuita, open-source e simples,

não demandando muito conhecimento técnico para o seu uso.

1.3. OBJETIVO

De forma geral, o objetivo desse Projeto de Formatura é desenvolver uma plataforma

para a geração e publicação em nuvem de conteúdos em Realidade Aumentada (RA), com

ênfase em aplicações educacionais. Essa plataforma será composta por duas aplicações

distintas - um editor de conteúdos e um aplicativo para dispositivos móveis (tablets e

smartphones).

● O editor de conteúdos será a ferramenta pela qual o professor poderá criar e editar

suas cenas em RA, disponibilizada em uma plataforma acessível via navegador Web.

● O aplicativo para dispositivos móveis tem como objetivo possibilitar a visualização e

interação para consumo dos conteúdos de realidade aumentada produzidos pelos

professores.
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2. ASPECTOS CONCEITUAIS

O conhecimento dos aspectos conceituais envolvidos na concepção de um sistema é

de extrema importância para o desenvolvimento de um projeto, uma vez que esses

conhecimentos permitem definir as limitações e as possíveis utilidades de uma tecnologia.

Nesta seção será definido o conceito de realidade aumentada, suas aplicações, e as

ferramentas que existem para criar conteúdos em RA.

2.1. REALIDADE AUMENTADA

2.1.1. DEFINIÇÃO

Segundo Tori, Hounsell e Kirner (2020), no capítulo “Realidade Aumentada do livro

Introdução a Realidade Virtual e Aumentada” , a evolução das Tecnologias de Informação e

Comunicação (TIC), junto do melhoramento da capacidade de processamento e na velocidade

de comunicação, o barateamento dos dispositivos e disponibilidade de aplicativos gratuitos

em ambas as plataformas - computadores e dispositivos mobile - provocou a consolidação e

popularização de diversas tecnologias, entre elas a realidade aumentada.

Wu et al. (2013) define realidade aumentada como uma combinação entre o mundo

real e virtual, em que o primeiro recebe elementos ou informações virtuais sobrepostos em

tempo real sobre sua realidade, desta forma modificando a visualização deste mundo através

de sensores.

Diversos outros autores trazem abordagens diferentes para definir a realidade

aumentada, como apontado por Tori, Hounsell e Kirner:

● “uma melhoria do mundo real com textos, imagens e objetos virtuais, gerados

por computador (Insley 2003 apud Kirner e Tori, 2006)”;

● “um sistema que suplementa o mundo real com objetos virtuais gerados por

computador, parecendo coexistir no mesmo espaço e apresentando as

seguintes propriedades (Azuma et al., 2001): Combina objetos reais e virtuais

no ambiente real; Executa interativamente em tempo real; Alinha objetos reais



24

e virtuais entre si; Aplica-se a todos os sentidos, incluindo audição, tato, força

e cheiro.” Sendo essa última a principal definição utilizada em seu livro.

● “o enriquecimento do ambiente real com objetos virtuais, usando algum

dispositivo tecnológico, funcionando em tempo real (Augment, 2017) ”;

Sendo Augment uma plataforma SaaS que permite a visualização de objetos

3D em ambientes aumentados.

Tendo isso em mente, utilizaremos a definição dada pelo site da Augment (2017),

uma vez que é a que melhor se encaixa no projeto desenvolvido.

2.1.2. APLICAÇÃO

Em seu livro editado, Tori, Hounsell e Kirner (2020) afirmam que dependendo das

decisões do projeto ou dispositivo, pode-se classificar as abordagens em RA sob diferentes

critérios. Uma dessas possíveis classificações seria pelo critério da forma de rastreamento,

existindo dois tipos frequentemente utilizados: a RA baseada em visão e a RA baseada em

sensores.

O primeiro tipo utiliza marcadores que serão processados para realizar o rastreamento

de objetos virtuais, sua posição e orientação, como pode ser vista na Figura 2.1.2.1. Essa

aplicação é flexível e fácil de se utilizar, entretanto tem problemas principalmente na

iluminação do ambiente. O segundo tipo utiliza sensores para realizar o rastreamento,

dispensando assim marcadores. Essa aplicação é mais precisa e exige menos tempo de

processamento e exibição.
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Figura 2.1.2.1 - Exemplo de aplicação de RA utilizando marcador

Fonte: Site oficial do Vuforia, 2021

Segundo Tori, Hounsell e Kirner (2020), o RA baseado em visão é o mais fácil de se

utilizar, além disso ele não exige mais hardware além da câmera e da capacidade de

processamento dos dispositivos móveis, tornando-o um tipo de RA muito popular. Levando

em consideração essas informações, acreditamos que esse tipo de aplicação é o que melhor se

encaixa no objetivo desse projeto.

2.2. REALIDADE AUMENTADA NA EDUCAÇÃO

Para o bom funcionamento de uma metodologia na educação, diversas condições são

necessárias. Uma delas, segundo Tori et al. no capítulo “Educação” do livro Introdução a

Realidade Virtual e Aumentada (Tori e Hounsell, 2020), seria definir a mídia adequada de

acordo com as necessidades da metodologia, uma vez que cada mídia possui seus próprios

recursos, funcionalidades e limitações. Vale ressaltar que a realidade aumentada nem sempre

é a mais adequada para todas as situações, sendo melhor aproveitada em momentos que

exigem elementos visuais para o ensino, e que sua visualização inserida no ambiente real

contribua para a compreensão e/ou engajamento do aluno..

Outra condição seria considerar a relação custo/benefício, a qual mostra-se bastante

vantajosa em nosso projeto, em razão de o único requerimento por parte do usuário ser um

dispositivo móvel com câmera e capacidade de processamento suficiente para analisar

imagens, algo que a maior parte da população possui - de acordo com os dados da Anatel no

mês de maio/2021, o Brasil terminou com 241 milhões de celulares, maior do que a

população brasileira no mesmo ano, de aproximadamente 213 milhões (segundo os dados do

ibge no dia 20/07/2021).
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No capítulo Augmented Reality Trends in Education between 2016 and 2017 Years

(Rabia M. Yilmaz, 2018) do livro State of the Art Virtual Reality and Augmented Reality

Knowhow, são analisados artigos estudando o uso de RA em diferentes períodos escolares,

publicados entre 2016 e 2017. No livro são examinados 38 artigos diferentes, resultando que

as principais vantagens trazidas no uso da RA na educação seriam a melhora na

aprendizagem, na motivação e na atitude dos estudantes. Os alunos em alguns casos

apresentaram maior interesse e se tornaram mais ativos em seu aprendizado.

Na Figura 2.2.1, pode-se observar uma situação na qual a utilização de RA pode

trazer benefícios para a educação.

Figura 2.2.1 - Exemplo de aplicação de RA na educação

Fonte: Site do kaptiva, 2021
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3. TECNOLOGIAS

Neste capítulo são exploradas tanto as tecnologias que serão utilizadas para o

desenvolvimento do sistema, quanto as que foram analisadas e testadas nesta fase do projeto.

Ao longo do projeto foram realizadas diversas pesquisas e comparações entre diferentes

tecnologias, com o intuito de encontrar as que melhor se adequam ao projeto.

3.1. TECNOLOGIAS DE REALIDADE AUMENTADA

Para selecionar a tecnologia a ser utilizada no projeto, foram pesquisados diversos

frameworks e plataformas para desenvolvimento de aplicativos de RA. Entre eles, foram

escolhidos três para avaliação, porque possuíam plano gratuito e features essenciais para o

projeto como: image tracking e a possibilidade de usar imagens, modelos 3D e vídeos como

overlay. São eles: Viro React, Vuforia e AR Foundation. Para cada uma das 3,

desenvolvemos um teste PoC (Proof of Concept, do inglês “prova de conceito”) que consistia

em programar a exibição de um overlay qualquer sobre um marcador fiducial em um

viewport em dispositivos móveis.

3.1.1. VIRO (REACT)

O Viro é uma plataforma open-source para desenvolvimento de aplicações AR e VR,

sendo composta por uma engine de renderização em 3D e uma extensão para a biblioteca

React (Viro Media, 2019). Dentre as suas vantagens, destacam-se seus conceitos similares ao

de desenvolvimento Web, a possibilidade de ser compilado tanto para Android quanto para

iOS e sua performance nativa.

Embora suas premissas sejam muito boas, sua manutenção é feita pela comunidade,

mas a sua documentação é datada de quando ainda era uma ferramenta proprietária. Sua

comunidade também é bastante pequena comparada com outras plataformas, de forma que

não é possível sanar eventuais dúvidas de forma fácil e rápida. Por fim, ao se tentar

desenvolver um teste prova de conceito usando o Viro, houve bastante dificuldade em adaptar

as versões do Viro, do React e ferramentas auxiliares, o que tornou o processo de compilação

demorado.
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Por conta dessas dificuldades, o grupo optou por não utilizar essa plataforma.

3.1.2. VUFORIA (UNITY)

Vuforia é um dos Software Development Kit (SDK) mais conhecidos para

desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada em dispositivos móveis, tanto

Android quanto IOS. Essa ferramenta fornece Application Programming Interfaces (APIs)

nas linguagens C++, Java e .NET por meio de uma extensão do Unity.

Após a pesquisa e desenvolvimento de alguns testes, concluiu-se que a tecnologia é de

fácil aprendizado e com uma ampla documentação. Entretanto, ela não é open source e possui

limitações de licença.

Por fim, foi decidido não utilizar esta tecnologia, uma vez que, mesmo sendo

facilmente manipulável, o grupo precisaria pagar uma quantia considerável para o uso de

todas as ferramentas necessárias no projeto.

3.1.3. AR FOUNDATION (UNITY)

O pacote AR Foundation do Unity disponibiliza um conjunto de classes e APIs para

facilitar criação de conteúdos AR para diversas plataformas, incluindo a utilização de

ARCore e ARKit para Android e IOS respectivamente. A linguagem utilizada em seu

desenvolvimento é o C#. A lista de features oferecidas pelo AR Foundation pode ser vista na

Figura 3.1.3.1.
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Figura 3.1.3.1 - Features de RA disponibilizadas pelo AR Foundation

Fonte: Documentação oficial do AR Foundation, 2021

3.1.4. CONCLUSÃO

Após a pesquisa, e o desenvolvimento de testes PoC para cada uma das 3 tecnologias

visando entender a facilidade de uso e limitações, concluiu-se em utilizar o AR Foundation,

uma vez que, igual o Viro e diferente do Vuforia, não existiriam custos no uso dessa

ferramenta. Além disso, a ferramenta é mais simples e melhor documentada do que o do Viro,

tornando-a a tecnologia mais adequada para o desenvolvimento do projeto.
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3.2. TECNOLOGIAS WEB

Neste capítulo, são analisadas as tecnologias disponíveis para o desenvolvimento do

Editor Web.

3.2.1. THREE.JS

O Three.JS é uma biblioteca de JavaScript para a geração de conteúdo 3D para

páginas web, que utiliza o renderizador WebGL (three.js, 2021). Ela fornece uma interface

relativamente simples e já vem com algumas funcionalidades, como controles de câmera e de

manipulação de objetos.

3.2.2. ANGULAR

Angular é uma plataforma de desenvolvimento de Single Page Applications,

construída com a linguagem Typescript. Dentre suas utilidades, fornece um framework

baseado em componentes para a criação de aplicações web, uma coleção de bibliotecas com

funcionalidades comuns para websites e um conjunto de ferramentas de desenvolvimento

(Google, 2021).

Após a criação de um projeto-teste, o grupo pôde perceber que o processo de

desenvolvimento com essa ferramenta possui uma curva de aprendizado um pouco alta, com

uma estrutura de projeto pré-definida, mas facilitado pelas ferramentas de desenvolvimento

fornecidas pelo Angular. Todas as funcionalidades básicas esperadas de um aplicativo web,

como navegação e comunicação com servidores, puderam ser implementadas utilizando as

bibliotecas da própria plataforma.

Para a integração com o React Three Fiber, não conseguimos fazer uma cena de

exemplo. Não encontramos nenhuma biblioteca auxiliar que tornasse o processo mais fácil e

eficiente.
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3.2.3. REACT

O React é uma biblioteca de JavaScript para a criação de interfaces de usuário. Assim

como o Angular, é baseada em componentes, mas não fornece outras funcionalidades,

dependendo de bibliotecas de terceiros (Facebook, 2021).

Também foi criado um projeto-teste, no qual o grupo verificou que o desenvolvimento

com essa biblioteca é mais rápido, com uma estruturação mais relaxada e menor curva de

aprendizado. Apesar da falta de bibliotecas para as funcionalidades de um aplicativo web, a

quantidade de bibliotecas disponibilizadas pela comunidade é bastante extensa, e a

implementação da navegação de páginas e comunicação com servidores foi fácil.

A integração com o Three.JS foi relativamente fácil, utilizando uma biblioteca para

React que encapsula os seus elementos em componentes React

3.2.4. CONCLUSÃO

Pela facilidade de desenvolvimento, amplo suporte da comunidade e a existência de

uma biblioteca que faz a interface com o Three.JS, o grupo optou por desenvolver o Editor

Web utilizando a biblioteca React.

3.3. PLATAFORMAS SEMELHANTES AO PROJETO

Após decidir o tema de nosso projeto, foram realizadas algumas pesquisas para

verificar se esse sistema já existia. Neste capítulo são apresentadas algumas plataformas com

funcionalidades semelhantes ao nosso projeto.

3.3.1. AURASMA

Aurasma era uma plataforma de realidade aumentada de propriedade da Autonomy,

disponível em SDK ou aplicativo gratuito em dispositivos móveis - tanto Android, quanto

iOS. Ele utilizava das câmeras dos dispositivos móveis para capturar imagens do mundo real,

processando e aumentando o seu conteúdo com overlays.
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Em outubro de 2011, o Aurasma foi comprado pela Hewlett-Packard (HP), sendo

comercializado como HP Reveal. Entretanto, em fevereiro de 2020 a HP fez um anúncio

oficial decidindo descontinuar o projeto. Não se sabe o motivo da descontinuidade dessa

plataforma, mas essa foi muito lamentada pela comunidade de usuários, principalmente

professores, que ficaram sem uma alternativa de fácil uso para publicação de conteúdos

educacionais.

Figura 3.3.1.1 - Passo a passo para a criação de RA utilizando o Aurasma

Fonte: Wiki da Macquarie University, 2013

O Aurasma foi a principal inspiração para esse projeto, tendo como objetivo resgatar

algumas de suas funcionalidades e disponibilizá-las de forma gratuita, tendo como principal

principal foco a educação. Entre tais funcionalidade  destacam-se:

● Editor de overlays web

● Adicionar overlays do tipo imagem, vídeo e 3D

● Reconhecimento de marcadores 2D

● Interação com overlays

3.3.2. ARLOOPA

ARLOOPA é uma alternativa ao descontinuado Aurasma, que permite a criação de

conteúdo de RA sem a necessidade de conhecimentos técnicos. Ele oferece as mesmas e até

mais funcionalidades do que o Aurasma.
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O ARLOOPA oferece os seguintes serviços:

● Aplicativo para iOS e Android gratuito;

● Biblioteca gratuita de modelos 3D;

● Realidade aumentada baseada em marcadores fiduciais - utiliza de imagens para a

realização do rastreamento;

● Realidade aumentada sem marcadores - utilizando do aplicativo, o usuário coloca

modelos de uma biblioteca no ambiente;

● Realidade aumentada com base em georreferenciamento.

Figura 3.3.2.1 - Criação de RA utilizando o ARLOOPA

Fonte: AR VR Journey, 2020

Mesmo com essas funcionalidades, o ARLOOPA não tem como principal foco a

educação. Além disso, ele possui diversas limitações quando utilizado de forma gratuita.

3.3.3. CXOCARD

CXOCARD é uma outra alternativa ao Aurasma, que também permite a criação de

conteúdos de RA sem a necessidade de conhecimento técnico. Ainda assim, as suas

funcionalidades são bem mais limitadas do que as do Aurasma, não permitindo a exibição de

modelos 3D, apenas vídeos.
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A empresa tem como foco principal a exposição de vídeos em business cards por

meio de RA, permitindo outros serviços apenas em pedidos personalizados de novos

aplicativos. O aplicativo em si é gratuito, mas para manter o conteúdo de RA do business

card após o período de demonstração é necessário pagar.
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4. METODOLOGIA DO TRABALHO

De forma a atingir os objetivos propostos, o trabalho foi dividido em 4 fases: Pesquisa

Preliminar, Especificação de Requisitos, Design da Interação, Design da Arquitetura e

Implementação.

4.1. PESQUISA PRELIMINAR

Durante essa fase, foram pesquisados os aspectos conceituais acerca da Realidade

Aumentada e sua utilização na educação. Buscou-se entender qual o estado da arte da RA,

bem como conhecer implementações semelhantes.

4.2. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Utilizando as informações levantadas nas pesquisas sobre as ferramentas disponíveis

no mercado que possuem funcionalidades similares e nas pesquisas sobre o público alvo , nos

reunimos e chegamos no conjunto mínimo não exaustivo de funcionalidades que pensamos

ser adequadas para a proposta e objetivo deste trabalho.

4.3. DESIGN DE INTERAÇÃO

Com os requisitos já planejados, foram enumerados os casos de uso do sistema para

guiar o processo de design de interação. Nesta etapa, foram criados protótipos de baixa

fidelidade das telas do editor 3D e do aplicativo, e após algumas avaliações, foram

desenvolvidos os protótipos de alta fidelidade, nos quais foram feitas provas de conceito das

funcionalidades que desejamos implementar.

4.4. DESIGN DE ARQUITETURA

O design da arquitetura foi feito depois da definição dos requisitos e das interações do

sistema. Nessa fase, foram definidas as estruturas das aplicações que compõem o sistema e

foi padronizada a comunicação entre esses componentes. Essa etapa é essencial para garantir
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que o sistema seja implementado de forma organizada, facilitando assim futuras manutenções

e mudanças no sistema.

4.5. IMPLEMENTAÇÃO

Para a fase de implementação, foram definidos três Milestones, distribuídas entre seis

sprints scrum, que podem ser vistos na Tabela 4.5.1.

Tabela 4.5.1 - Sprints de Implementação do Projeto

SPRINT COMEÇO FIM DURAÇÃO
(semanas)

SP01 02/08/2021 20/08/2021 3

SP02 23/08/2021 03/09/2021 2

SP03 06/09/2021 24/09/2021 3

SP04 27/09/2021 08/10/2021 2

SP05 11/10/2021 29/10/2021 3

SP06 01/11/2021 12/11/2021 2

4.5.1. MILESTONE 1 - 03/09/2021

Editor Web v1.0:

● Selecionar Marcador.
● Adicionar Overlay 3D do sketchfab.
● Editor com suporte a apenas um Overlay 3D.
● Exportar Cena como arquivo JSON.

Backend v1.0:
● Integração com banco de dados (CRUD)
● Implementação dos endpoints
● Autenticação do usuário
● Arquitetura de cloud

○ Questões de escalabilidade
○ Conexão com o banco de dados
○ Redundância
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Aplicativo Mobile v1.0:
● Interface do usuário

○ Autenticação do usuário
○ Seleção de canal e download de recursos (integração com o backend)

● AR
○ Utilizar imagens como overlay
○ Utilizar vídeos como overlay

4.5.2. MILESTONE 2 - 08/10/2021

Editor Web 2.0:

● Integração com Backend:
○ Autenticação de Usuário.
○ Operações de CRUD da conta.
○ Upload de Cena
○ Biblioteca de Cenas

● Editor com suporte a apenas um Overlay de qualquer tipo (imagem, vídeo ou 3D)
pré-selecionado.

Aplicativo Mobile v2.0:
● AR

○ Utilizar modelos 3D como overlay

4.5.3 MILESTONE 3 - 12/11/2021

Editor Web 3.0:

● Editor com suporte a vários Overlays
● Analisador de qualidade de Trigger
● Deploy

Aplicativo:
● AR

○ Interação com os overlays
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5. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO SISTEMA

Nesta seção, serão apresentados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema,

do ponto de vista dos dois tipos de usuário principais da aplicação - o Professor e o Aluno.

Uma vez que cada usuário interage com o sistema usando interfaces distintas, os requisitos

podem ser utilizados para o Editor Web e o Aplicativo Mobile, respectivamente.

5.1. REQUISITOS DO EDITOR DE CONTEÚDO

O Professor é o usuário que irá interagir com o sistema, primariamente, por meio do

Editor Web. O Editor é a ferramenta pela qual o professor poderá criar e editar suas cenas de

RA, disponibilizadas em uma plataforma acessível via navegador. Dessa forma, foram

levantados os requisitos funcionais da Tabela 5.1.1.

Tabela 5.1.1 - Requisitos Funcionais do Editor de Conteúdo

Requisito Essencial Desejado

RFP01 Gerenciar conta

RFP02 Adicionar  Marcador

1. Validar a qualidade do
marcador

RFP03 Associar Overlay ao Marcador

1. Adicionar Overlay tipo Imagem

2. Adicionar Overlay tipo Vídeo

3. Adicionar Overlay tipo 3D

4. Visualizar e editar posição, rotação e
escala do Overlay em relação ao
marcador

5. Associar link externo para
acessar conteúdos extras

6. Georreferenciamento

7. Copiar/Duplicar overlay

RFP04 Gerenciar Biblioteca de Cenas
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RFP05 Editor de vídeo

RFP06 Criar múltiplos Canais

O sistema deve permitir ao Professor criar uma conta, pela qual gerenciará o seu canal

de conteúdos, e possuir interfaces para que o usuário possa adicionar seus próprios overlays e

Marcadores, assim como poder associá-los, gerando uma Cena. As cenas criadas ficarão

disponíveis aos alunos via serviço de nuvem, sendo acessíveis por meio de um aplicativo para

dispositivos móveis.

Os tipos de conteúdos multimídia que serão suportados para overlays deverão incluir

formatos de imagem comuns, de vídeos e de modelos tridimensionais. Para os Marcadores,

deverão ser suportados formatos de imagem.

Dentre as possíveis operações que devem ser possíveis de serem realizadas sobre os

Overlays, no mínimo espera-se a possibilidade de transladar, rotacionar e mudar a sua escala.

Em outras palavras, deve ser possível alterar a posição do Overlay em relação ao marcador,

mudar sua orientação e seu tamanho nos 3 eixos cartesianos.

Além do aspecto pragmático da plataforma, foram levantados os requisitos não

funcionais da Tabela 5.1.2, para que o Professor possua uma boa experiência interagindo com

o sistema.

Tabela 5.1.2 - Requisitos não Funcionais do Editor de Conteúdo

Requisito Essencial Desejado

RNFP01 Interface simples e intuitiva

1. Operações de transformação dos overlays com auxílio
de guias em eixos.

RNF`P02 Garantir a segurança e privacidade do usuário

1. Não coletar dados pessoais do usuário sem seu
consentimento.

2. Garantir autenticação e autorização do usuário.

RNFP03 Tratamento de Erros

1. Exibir mensagens de erro ao realizar ações inválidas.
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5.2. REQUISITOS DO APLICATIVO MOBILE

O usuário Aluno irá interagir com o sistema por meio do Aplicativo Mobile. Sua

principal preocupação é a visualização do conteúdo produzido pelo Professor. Levando isso

em consideração, foram levantados os requisitos funcionais da Tabela 5.2.1.

Tabela 5.2.1 - Requisitos Funcionais do Aplicativo Mobile

Requisito Essencial Desejado

RFA01 Acessar canal por nome com ou sem
senha

RFA02 Reconhecer marcadores 2D

RFA03 Utilizar marcador 3D

RFA04 Georreferenciamento

RFA05 Exibir modelos 3D, imagens e vídeos

RFA06 Utilizar links externos para acessar
conteúdos extras

O Aluno deve conseguir acessar o canal do seu professor, protegido por senha ou não.

Uma vez acessado, o Aplicativo Mobile deverá reconhecer os Marcadores que estão

registrados no canal, fazendo o download de todos os Overlays que compõem a Cena

associada ao Marcador reconhecido. Ainda, é importante que seja possível abrir os links

externos associados à Cena que está sendo visualizada.

Por fim, foi levantada uma série de requisitos não funcionais, pensando na facilidade

de se visualizar as cenas de RA, que podem ser vistas na Tabela 5.2.2.
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Tabela 5.2.2 - Requisitos não Funcionais do Aplicativo Mobile

Requisito Essencial Desejado

RNFA01 Interface não intrusiva no aplicativo
para não quebrar imersão

1. Não utilizar menus flutuantes
sobrepondo a visualização dos
overlays.

2. Interação com os overlays por
meio do toque à tela.

3. Todas as configurações
escondidas sob um “menu
gaveta” lateral, exibido se
usuário arrastar a partir da
direita.

RNFA02 Aplicativo desenvolvido para
Android

RNFA03 Tratamento de Erros

1. Exibir mensagens de erro ao
realizar ações inválidas.
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6. DESIGN DE INTERAÇÃO

Com os requisitos levantados, o grupo começou a pensar na implementação do

sistema. A primeira etapa deste planejamento foi o design da interação desse sistema, i.e.,

como que os usuários irão interagir com ele. Este capítulo irá apresentar os artefatos gerados

nesta etapa, e explicará as escolhas de projeto que foram feitas a fim de produzi-los.

6.1. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Conforme os requisitos funcionais identificados, foram elaborados oito casos de uso

do Editor de Conteúdos. Dentre eles, o CU04 é o principal - ele corresponde à funcionalidade

primária da aplicação, que é a criação de conteúdo de realidade aumentada. Nota-se que ele

inclui os casos de uso CU03 - Editar Cena de RA, CU05 - Salvar Cena e CU05 - adicionar

Marcador. Além disso, opcionalmente, também inclui o caso de uso CU06 - adicionar

Overlay.

É importante ressaltar que, no caso de uso CU01, há a interação com um Sistema

OAuth. Essa decisão de projeto se deu a fim de facilitar o processo de cadastro do usuário na

aplicação e de aumentar a segurança do sistema, uma vez que elimina a necessidade de o

Professor ter que escolher uma nova senha e delega a proteção do login ao OAuth.
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Figura 6.1.1 - Diagrama de Casos de Usos do editor de conteúdos.

Fonte: Os autores.

Devido ao requisito de uma interface não intrusiva, os casos de uso do aplicativo

mobile são reduzidos. Todos eles são utilizados dentro do caso de uso CU10 - Visualizar

Conteúdo, em que o usuário poderá consumir as cenas criadas no Editor de Conteúdo web.

Sempre será necessário escolher o Canal de um professor, de forma a ser possível filtrar quais

serão as cenas exibidas no aplicativo, bem como o download dos Marcadores associados a

Cenas criadas no Canal escolhido e, caso algum Marcador seja reconhecido, do conteúdo

(Overlays) que compõem a sua Cena. Opcionalmente, pode haver algum link externo

associado à cena, o que equivale ao caso de uso opcional CU12 -  Abrir link externo.
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Figura 6.1.2 - Diagrama de Casos de Usos do aplicativo mobile

Fonte: Os autores

6.2. DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

A fim de se ter um maior entendimento de como será o funcionamento do sistema, foi

elaborado um diagrama de sequência referente ao caso de uso CU04 - Criar Cena de RA, uma

vez que este é o principal do Editor Web e engloba outros casos de uso.

As chamadas de função representadas no diagrama não correspondem

necessariamente ao funcionamento interno do Editor, mas foram pensadas de modo genérico

a fim de orientar o processo de arquitetura da solução.

Uma decisão de projeto feita nesta etapa foi a utilização de serviços externos de

armazenamento para a adição dos Overlays. Dessa forma, o sistema não é responsável por

guardar os arquivos multimídia, mas apenas agregar os links para cada um dos componentes

que compõem uma Cena. Essa decisão será melhor elaborada na seção 7, mas é importante

para o entendimento do diagrama da Figura 6.2.1. Note que, ao selecionar um Marcador ou

um Overlay, o usuário passa um url contendo o arquivo que deseja adicionar.
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Figura 6.2.1 - Diagrama de Sequência do Caso de Uso CU04

Fonte: Os autores.

De forma semelhante, foi elaborado um diagrama de sequência que descreve o caso de

uso CU10 - Visualizar Conteúdo, que corresponde à funcionalidade principal do Aplicativo

Mobile.
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Figura 6.2.2 - Diagrama de Sequência do Caso de Uso CU10

Fonte: Os autores

6.3. PROTÓTIPOS DE BAIXA FIDELIDADE

Os protótipos de baixa fidelidade servirão como uma referência para como o usuário

poderá interagir com o sistema, bem como norteará a arquitetura do sistema.

6.3.1. EDITOR WEB

A interação com o Editor Web necessita ser intuitiva, e não pode demandar

conhecimentos em programação. Dessa forma, ela será feita primariamente por meio de uma

interface gráfica que permitirá algumas operações sobre os Overlays: translação, rotação e

mudança de escala, assemelhando-se à interface do editor 3D open-source Blender, como

mostra a Figura 6.3.1.1.
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Figura 6.3.1.1 - Interfaces das guias de diferentes tipos de manipulação.

Fonte: Blender Foundation, 2021.

A característica principal do editor é a capacidade de renderizar, em um espaço 3D e

em tempo real, o marcador de uma cena e o overlay, exibindo diretamente neste as alterações

realizadas. O modelo do marcador será centralizado e fixado à origem do espaço 3D e o

modelo do overlay poderá ser movido e rotacionado livremente. A câmera de perspectiva do

editor também poderá ser movida livremente, abrangendo todo o espaço, permitindo

visualização dos modelos de qualquer ângulo.

Com essas considerações, uma série de protótipos do tipo wireframe foram

produzidos, contendo as telas planejadas para o Editor. A principal delas, que é a tela de

edição da Cena, é apresentada na Figura 6.3.1.2.

Figura 6.3.1.2 - Protótipo wireframe da tela de edição de Cena do Editor Web.

Fonte: Os autores.
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Nessa tela, é possível observar no canto esquerdo uma lista de Overlays que estão

presentes na cena, sendo o “Overlay 2” selecionado. Abaixo, há uma caixa de texto em que é

possível adicionar um link à Cena. A parte central dessa tela é o viewport, i.e., a janela em

que será possível visualizar a Cena com cada um de seus Overlays renderizados. Já no lado

direito, é possível ver as informações de posição, escala e rotação do Overlay selecionado.

Por fim, no canto superior da tela, há uma barra de ferramentas, em que é possível

selecionar as ferramentas de posição, rotação e escala, bem como um botão para centralizar o

Overlay e botões de desfazer e refazer ação. É possível editar o nome da Cena na caixa de

texto central e, do lado direito, há o botão de salvar a Cena editada.

Para adicionar um novo Overlay, o grupo optou por mostrar um modal em que o

Professor pode selecionar o tipo que ele deseja, o link para o arquivo e uma janela de

pré-visualização. A Figura 6.3.1.3 apresenta o protótipo wireframe do modal.

Outros protótipos de baixa fidelidade também foram elaborados para as outras telas do

Editor Web. Elas podem ser conferidas no Apêndice X.

Figura 6.3.1.3 - Protótipo wireframe do modal de adicionar Overlay do Editor Web.

Fonte: Os autores.



49

6.3.2 APLICATIVO MOBILE

O aplicativo para dispositivos móveis tem como objetivo possibilitar o consumo dos

conteúdos de realidade aumentada produzidos pelos professores. O design da interface teve

como alvo ser o mais simples e menos intrusivo possível, tendo em vista a sua utilização por

estudantes em contexto de aula. O objetivo deste design é que o aluno se mantenha imerso na

experiência com realidade aumentada e sua atenção esteja no conteúdo e não na aplicação. A

Figura 6.3.2.1 apresenta os protótipos do tipo wireframe das telas do Aplicativo Mobile.

Figura 6.3.2.1 - Protótipo da interface do aplicativo mobile.

Fonte: Os autores.

O acesso aos conteúdos, disponibilizados nos canais dos professores, deve ser feito

digitando o nome do canal em uma barra de busca, na tela inicial, ou por meio de um link

externo que redirecione a aplicação para o canal correto.

Uma vez no canal desejado, deve ser possível visualizar e interagir com as Cenas

registradas naquele canal por meio do vídeo da câmera do dispositivo móvel, que ocupará
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todo o espaço da tela. Ao apontar a câmera para um marcador, previamente registrado, o

overlay correspondente a aquela cena será apresentado ao usuário, sobrepondo-o ao marcador

na tela.

Utilizando da tecnologia de realidade aumentada será possível mudar de orientação

relativa ao marcador e observar o overlay reagir à mudança, desta maneira, podendo vê-lo de

outro ângulo, proporcionando aos estudantes a sensação de que o modelo está à sua frente.

6.4. PROTÓTIPOS DE ALTA FIDELIDADE

Com os protótipos de baixa finalidade criados, o grupo passou a implementar

protótipos de alta fidelidade, utilizando as ferramentas de desenvolvimento definidas

previamente. Esses protótipos foram implementados sem levar em consideração as

arquiteturas de cada um dos módulos do sistema, mas serviram para a elaboração delas.

6.4.1. EDITOR WEB

A Figura 6.4.1.1 apresenta o protótipo desenvolvido para o Editor Web. Foi possível

testar a utilização da biblioteca Three.js para a implementação do viewport e das

funcionalidades de interação com um modelo 3D. O protótipo foi implementado na

linguagem javascript com auxílio da
Figura 6.4.1.1 - Protótipo de alta fidelidade do editor 3D.

Fonte: Os autores.
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6.4.2. APLICATIVO MOBILE

Figura 6.4.2.1 - Protótipo do aplicativo mobile.

Fonte: Os autores.

Foi desenvolvido também um protótipo do aplicativo mobile para testar o

funcionamento de image tracking usando marcadores, como pode ser vista na Figura 6.4.2.1,

na qual um overlay aparece quando um marcador é detectado.
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7. DESIGN DA ARQUITETURA DO SISTEMA

O projeto será composto por dois sistemas diferentes: um editor de conteúdos

(aplicação WEB) e um aplicativo mobile. O editor de conteúdos será utilizado pelos

professores para criar e editar cenas de RA, que serão armazenadas na nuvem. Essas cenas,

posteriormente, poderão ser acessadas por meio do aplicativo mobile e exibidas aos alunos.

Figura 7.1 - Diagrama ilustrativo em alto nível dos módulos do sistema.

Fonte: Os autores.

A arquitetura do projeto pode ser vista na Figura 7.2. O aplicativo e a aplicação WEB

estão conectados ao servidor WEB por meio de serviços de computação em nuvem. As

aplicações enviam requisições para o servidor. O servidor, por sua vez, interpreta a requisição,

acessa o banco de dados caso seja necessário e retorna uma resposta para a aplicação do

usuário contendo o conteúdo solicitado. Por fim, é necessária a presença de um API Gateway

para realizar a autenticação e autorização de usuário a fim de controlar o acesso ao servidor

WEB.

É importante ressaltar que o banco de dados da aplicação não irá armazenar quaisquer

tipos de arquivos multimídia. Cada Cena conterá as informações (links) necessários para

acessar os arquivos de fora do sistema.

Para o caso de imagens e de vídeos, é necessário fornecer links que contenham esses

arquivos diretamente. Já para os modelos 3D, o grupo optou por integrar a plataforma com o

Sketchfab, que é um repositório de modelos na nuvem. Há uma abundância de conteúdo

gratuito, que os Professores poderão utilizar para compor as suas Cenas.

É necessário que o usuário possua uma conta no Sketchfab para que possa fazer o

download de arquivos. Para isso, há uma API que permite a autenticação dos usuários via

OAuth, que deverá ser incorporada ao Editor Web. A fim de evitar que o Professor tenha que
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realizar dois logins para utilizar a plataforma, o grupo optou por utilizar o OAuth do

Sketchfab para cadastrar e autenticar os usuários no backend do sistema do projeto.

Figura 7.2 - Arquitetura preliminar do sistema

Fonte: Os Autores
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7.1. DIAGRAMA DE CLASSES DA CENA

O objetivo principal do Editor de Conteúdos é a criação e edição das Cenas. Dessa

forma, podemos definir uma classe que a representa - e todas as outras necessárias para a sua

construção.

Figura 7.1.1 - Diagrama de Classes da Cena de RA

Fonte: Os autores

Essa representação poderá ser armazenada na forma de documentos JSON no banco

de dados, sendo utilizada posteriormente pelo aplicativo para a reconstrução da Cena.

{
"trigger": "string",
"interactionUrl": "string",
"overlays": [

{
"position": { "x": "float", "y": "float", "z": "float" },
"rotation": { "x": "float", "y": "float", "z": "float" },
"scale": { "x": "float",  "y": "float", "z": "float" },
"type": "string",
"url": "string"

}
]

}

7.2 DIAGRAMA DE ARQUITETURA DO SOFTWARE DO EDITOR 3D

A partir dos requisitos propostos nas seções 5.1.1 e 5.1.2, planejamos a arquitetura do

editor 3D, conforme Figura 7.2.1, baseada em um modelo de 3 camadas: aplicação, negócio e
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dados. Esta decisão de projeto foi tomada em função de promover uma separação entre os

componentes visuais da lógica de negócio e envio de dados, permitindo flexibilidade na

escolha da tecnologia de visualização, fundamental para o editor, sem a necessidade de

re-escrever a lógica comum que controlará como os dados serão processados e enviados ao

back-end.

Figura 7.2.1 - Diagrama da arquitetura de software em 3 camadas do editor 3D.

Fonte: Os autores.
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7.3 DIAGRAMA DE ARQUITETURA DO SOFTWARE DO APLICATIVO

A arquitetura do aplicativo mobile na Figura 7.3.1 foi definida a partir dos requisitos e

diagramas feitos anteriormente. Foram definidas as classes e as respectivas funções contidas

nelas, separando as funcionalidades em 3 camadas: a camada de apresentação, que inclui as

classes e funções que fazem parte da interface do usuário; a camada de negócio, que contém

as regras de negócio e algumas delas realizam a comunicação com o backend; a camada de

dados, que é composta por classes e funções que controlam o acesso aos dados.

Figura 7.3.1 - Diagrama da arquitetura de software em 3 camadas do aplicativo mobile.

Fonte: Os autores.
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7.4 BACKEND DO SISTEMA

O backend do sistema possui duas funções: armazenar as cenas criadas pelos

professores no banco de dados e fornecer para o aplicativo mobile as informações necessárias

para a montagem de cena referente ao canal escolhido.

Uma cena é composta por:

● Uma lista de overlays, na qual cada overlay contém:

○ Nome do canal;

○ Nome das cenas;

○ Posição nos 3 eixos;

○ Orientação nos 3 eixos;

○ Escala nos 3 eixos;

○ URL com a mídia que será exibida.

○ Tipo da mídia que será exibida (modelo, imagem ou vídeo);

● URL da mídia que será exibida como marcador fiducial.

É necessário também realizar a autenticação e a autorização de usuários, tanto no

momento de armazenamento quanto no momento de envio desses dados.
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PARTE II - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
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8. PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO

Uma vez definido o planejamento do projeto, iniciou-se o processo de implementação.

Neste capítulo é detalhado todo o processo de desenvolvimento da plataforma web, do

aplicativo e do backend.

8.1. IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA WEB

Assim como o protótipo de alta fidelidade, a Plataforma Web foi desenvolvida

utilizando-se a biblioteca React, na linguagem JavaScript, com auxílio da biblioteca de

gerenciamento de estado React-Redux.

Na parte da aplicação da plataforma, foram implementadas as funcionalidades de

gerenciamento e criação de conteúdo, assim, é possível criar e editar cenas de realidade

aumentada e exportá-las para o banco de dados em nuvem.

Para a parte de processamento gráfico, foi utilizada a biblioteca Three.js, visto que

possui uma boa integração com o React por meio das bibliotecas React-Three-Fiber, que faz a

interface com ela, e o Drei, que disponibiliza uma série de utilitários para o

React-Three-Fiber.

8.1.1. GERENCIAMENTO DE ESTADOS

Uma das grandes dificuldades em se utilizar a biblioteca React é a manipulação e

consistência do estado da aplicação. A sua estrutura hierárquica, dividida em componentes,

faz com que a comunicação horizontal entre componentes seja complexa, envolvendo muitas

vezes a refatoração do código para que algum componente que esteja acima de ambos forneça

a interface necessária para ambos. Além disso, caso seja necessário passar informações entre

componentes em níveis moderadamente distantes da hierarquia, é necessário que os outros

componentes entre eles conheçam essa interface, o que resulta em código repetitivo e com

renderizações desperdiçadas.

Para evitar esses eventuais transtornos, o grupo optou por adotar a biblioteca Redux,

que fornece uma única fonte de verdade - chamada de Store - e formas de acessá-la, por
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meio de Selectors, e de modificá-la, por meio de Events e de Reducers, em um fluxo

unidirecional de dados.

Figura 8.1.1.1 - Diagrama do fluxo de dados no Redux.

Fonte: https://redux.js.org/tutorials/fundamentals/part-2-concepts-data-flow

Com essa ferramenta, não é mais necessário passar dados diretamente para outros

componentes - basta escrever na Store e os outros componentes selecionam o que necessitam.

No Editor Web, dividimos a Store em unidades menores, correspondentes às

diferentes funcionalidades do web app, chamadas de Slices:

● Editor

● Account

● Home

● Settings

Cada Slice possui seu próprio Reducer e Events, que podem ser despachados por

qualquer componente da aplicação.

8.1.2. AUTENTICAÇÃO

Um dos requisitos para se baixar modelos 3D do SketchFab é que a requisição seja

autenticada. Dessa forma, o usuário do Editor, além de estar autenticado na nossa plataforma,

ele precisaria realizar o login no Sketchfab. Portanto, fizemos a decisão de implementar a
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nossa própria autenticação por meio do OAuth2 do Sketchfab, de forma que só é necessário

realizar um login para utilizar o Editor Web.

Para realizar esta integração, utilizamos uma chave de API da própria SketchFab,

solicitada à seção de atendimento da empresa, e direcionamos o usuário para uma página de

login externa. O servidor do SketchFab, mediante sucesso do login, retorna um token de

acesso que é, então, armazenado na sessão do browser do usuário e persiste durante o uso da

nossa aplicação.

8.1.3. GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO

Para servir conteúdos de realidade aumentada, segmentamos o gerenciamento de

conteúdo da seguinte maneira: Professores criam canais de conteúdo e, nestes canais, são

criadas cenas de realidade aumentada, as quais os usuários finais podem acessar por meio do

aplicativo.

Todas as ações de gerenciamento são realizadas na página principal da aplicação, a

qual está ilustrada na Figura 8.1.3.1, para simplificar a usabilidade.

Figura 8.1.3.1 - Página inicial do editor web.

Fonte: Os autores
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8.1.3.1. GERENCIAMENTO DE CANAL

No menu lateral, como exemplificado na Figura 8.1.3.1A, há um ícone que inicia o

diálogo de adição de canais. O Professor deve dar um nome ao canal e pode, opcionalmente,

limitar o acesso ao seu conteúdo colocando uma senha, como exemplificado na Figura

8.1.3.1B. O canal então recém adicionado aparece como uma das opções embaixo de “Meus

Canais”, ilustrado na Figura 8.1.3.1C. Ao lado do nome do canal, há um ícone indicando que

há mais opções disponíveis. Ao clicar no neste ícone lateral, um menu suspenso é aberto,

ilustrado na Figura 8.1.3.1D, detalhando a opção adicional de deletar um canal já criado.

Figura 8.1.3.1A - Menu lateral com ícone para adição
de novos canais.

Figura 8.1.3.1B - PopUp de adição de canais,
permite proteger o acesso com senha.

Fonte: Os autores
Fonte: Os autores

Figura 8.1.3.1C - Menu lateral após adição de canal. Figura 8.1.3.1D - Menu lateral exibindo opções
extras de gerenciamento de canais.

Fonte: Os autores
Fonte: Os autores
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8.1.3.2. GERENCIAMENTO DE CENA

Após o acesso à um canal, há um cartão que indica a ação de adicionar uma nova cena

ao canal, como exemplificado na Figura 8.1.3.2A. Ao clicá-lo, o usuário deve dar um nome à

cena e escolher uma imagem que será associada como o marcador de Realidade Aumentada

da cena, respectivamente indicados nas Figuras 8.1.3.2B e 8.1.3.2C. Salvando as alterações, o

cartão exibe, então, uma thumbnail do marcador e o título dado à cena, como ilustrado na

Figura 8.1.3.2D, permitindo, apenas então, a edição no editor 3D ou deletá-lo.

Figura 8.1.3.2A - Cartão de adição de nova cena.

Fonte: Os autores

Figura 8.1.3.2B - Cartão de adição de Nova cena
exibindo opções de escolha de marcador e alteração

de nome da cena.

Fonte: Os autores

Figura 8.1.3.2C - Cartão de escolha de imagem de
marcador

Fonte: Os autores

Figura 8.1.3.2D - Cartão de edição de cena e
thumbnail do marcador.

Fonte: Os autores



64

8.1.4. EDITOR DE CENA

A principal parte do Editor Web é a página de edição de cena, ilustrada na Figura

8.1.4.1, que permite importar e manipular imagens, modelos 3D para compor uma cena de

realidade aumentada.
Figura 8.1.4.1 - Editor de cena.

Fonte: Os autores.

8.1.5. PROCESSAMENTO GRÁFICO

Todo o processamento gráfico do editor 3D é feito pela biblioteca Three.js, a qual é

uma interface em javascript para utilização de WebGL no browser. Utilizamos também a

biblioteca React-Three Fiber (R3F), que possibilita uma programação declarativa, fazendo

uma ponte, ou “fibra”, entre ReactJS e Three.js.

Em aplicações comuns de ReactJS, podemos descrever como uma interface gráfica,

ou página, deve ser renderizada. A biblioteca cuida do trabalho de acionar imperativamente

funções de javascript que realizem as mudanças necessárias. Para descrever como esta

renderização deve ser feita, ReactJS disponibiliza a sintaxe JSX, similar à sintaxe de HTML,

para estruturar unidades chamadas de Componentes.

Com a biblioteca R3F podemos aproveitar o estilo declarativo de JSX para interagir

com o motor WebGL do Three.js. Declaramos, então, como as cenas devem ser estruturadas,
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só que utilizando os componentes da R3F, que estão ligados às classes de Three.js, como

previamente mencionado e compomos uma cena em ambiente 3D, com câmera, modelos e

fontes de luz.

8.1.6. TRANSFORMAÇÕES

A capacidade de manipulação dos overlays em termos de posição, rotação e escala é o

que chamamos de Transformações. Todo o processamento das transformações aplicadas aos

Overlays é realizada dentro do ambiente do Three.js, fora do ambiente de renderização do

React. No entanto, é necessário mostrar para o usuário quais os valores de posição, rotação e

escala o Overlay selecionado possui, além de ser possível modificá-los sobrescrevendo os

valores mostrados.

Para resolver esse problema, utilizamos a Store fornecida pelo Redux, combinados

com os eventos emitidos pelo ambiente gráfico do Three.js. Para salvar os valores na Store,

escuta-se o evento de MouseUp, que é emitido após o usuário utilizar o mouse para editar

alguma propriedade do Overlay. Para que seja possível editar alguma propriedade a partir da

UI do Editor, os valores armazenados na Store são também passados ao componente React

fornecido pela biblioteca React Three Fiber que representa o modelo carregado no Three.js.

Dessa forma, quando a Store é modificada pelo componente que mostra os valores ao usuário,

ilustrado na Figura 8.1.6.1, essas mudanças são refletidas no modelo carregado.

Alguns exemplos de transformações que o usuário pode aplicar aos overlays estão

representadas nas figuras: Figura 8.1.6.2, Figura 8.1.6.3 e Figura 8.1.6.4.
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Figura 8.1.6.1 - Menu de propriedades.

Fonte: Os autores.

Figura 8.1.6.2 - Transformação da posição, com overlay posicionado no centro do marcador.

Fonte: Os autores.
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Figura 8.1.6.3 - Transformação da escala, com a escala do overlay distorcida no eixo z.

Fonte: Os autores.

Figura 8.1.6.4 - Transformação da rotação, com o overlay rotacionado arbitrariamente nos eixos x e y.

Fonte: Os autores.
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8.1.7. IMPORTAÇÃO DE MODELOS 3D

A interface de download fornecida pelo Sketchfab oferece sempre o formato .gltf,

independentemente do formato original do modelo 3D. Dessa forma, resolvemos trabalhar

com esse tipo de arquivo. No entanto, importá-lo ao ambiente gráfico do Three.js não foi

trivial.

O formato de .gltf é, em sua essência, apenas um arquivo JSON que descreve os

vértices de um modelo 3D e indexa arquivos complementares, como texturas e animações. No

caso do Sketchfab, ao baixar um modelo, ele é recebido dentro de uma pasta .zip, que contém

esses vários arquivos.

Para descomprimir os arquivos, é utilizada a biblioteca JsZip, que fornece uma lista

dos arquivos deserializados. Cada um desses arquivos é então convertido em um blob que é

possível ser acessado por meio de uma url, e o arquivo .gltf é parseado para substituir o

caminho de cada dependência pela url do blob equivalente. Finalmente, o .gltf é passado para

o Three.js, que consegue carregar o modelo na cena.

8.1.8. DEPLOYMENT

O deployment temporário está atualmente sendo providenciado pela plataforma

Netlify. Esta é uma plataforma em nuvem que possibilita o deploy de web apps em escritos

com ReactJS, além de outros frameworks. Ela foi escolhida por ser gratuita e permitir rodar

builds automaticamente ao detectar mudanças no branch de release no repositório GitHub do

projeto, assim funcionando também como uma ferramenta de Continuous Delivery.

8.2. IMPLEMENTAÇÃO DO APLICATIVO

O aplicativo EducAR foi desenvolvido para celulares Android e, com ele, torna-se

possível visualizar os modelos fornecidos pelos professores. Como explicado anteriormente,

o aplicativo foi desenvolvido no unity utilizando o pacote AR Foundation para a visualização

dos modelos de realidade aumentada.
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8.2.1. ESQUEMA DE PÁGINAS

O aplicativo é composto por quatro páginas, cada uma com uma funcionalidade

diferente para o funcionamento do aplicativo. A primeira página é responsável por conectar o

aplicativo com o Sketchfab, nela o usuário é redirecionado para uma página web do

Sketchfab onde, utilizando de uma conta Google ou da própria ferramenta, ele se conecta,

assim sendo redirecionado de volta para o aplicativo e recebendo o token, o que torna

possível o download dos modelos.

A segunda página é responsável pela seleção do canal. Nela, o usuário entra com o

nome do canal e a senha, recebendo do backend os dados das cenas no canal. A terceira

página é uma tela de loading, responsável por baixar todos os marcadores necessários para o

funcionamento das cenas. Esses arquivos são armazenados em uma pasta de dados temporária

criada pelo próprio sistema Android.

Por fim, a quarta e última página é responsável por apresentar o conteúdo de realidade

aumentada para o usuário. Nela, ao reconhecer um dos marcadores baixados anteriormente, o

aplicativo baixa os arquivos necessários para a cena - modelos ou imagens - tornando

possível a visualização da cena pelo aluno. Segue na Figura 8.2.1.1 um esquema simplificado

do esquema de páginas do aplicativo:

Figura 8.2.1.1 - Esquema simplificado das páginas do Aplicativo Mobile.

Fonte: Os autores.
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8.2.2. IMPLEMENTAÇÃO

A primeira página implementada nessa fase foi o SampleScene, nela constava dois

scripts em C#, linguagem padrão do Unity, um deles era o SceneInitializationManager e o

outro era o ImageTrackingManager. O SceneInitializationManager utilizava de alguns dados

mockados para baixar as imagens e os modelos que seriam usados. Enquanto isso, o

ImageTrackingManager usava a biblioteca do AR Foundation, junto dos arquivos baixados

anteriormente, para fazer a tecnologia de realidade aumentada funcionar. Ele era responsável

por reconhecer o trigger e adicionar o modelo.

Após conseguir fazer a tecnologia de realidade aumentada funcionar, a próxima

página implementada foi o login, onde o usuário se conectava com o Sketchfab. A ideia

inicial era fazer com que o aluno não precisasse logar, entretanto, devido a limitações da API

do Sketchfab que não permitia o download de seus modelos sem um token, essa ideia foi

abandonada.

O protocolo utilizado para estabelecer a conexão com o Sketchfab é o Oauth 2. Dessa

forma, após o aluno se conectar com alguma das plataformas suportadas no site web do

Sketchfab (Facebook, Google, etc), o aplicativo EducAR recebe o Token que será utilizado

posteriormente para baixar os modelos.

A próxima página criada é “canal” , que possibilita a seleção dos canais. O usuário

entra com o nome do canal e a senha (não sendo obrigatório em todos os canais), e, utilizando

desses dados, o aplicativo interage com o backend, recebendo um JSON com os dados da

cena.

Por fim, a última página implementada é a de loading. Ela utiliza os dados recebidos

na cena anterior para baixar os marcadores necessários para as cenas. Esses arquivos são

baixados em uma pasta temporária criada pelo próprio Android.

Após desenvolver todas as páginas do aplicativo, nós tivemos que interligar essas

páginas que antes não conversavam entre si. Para isso, o SceneInitializationManager deixou

de baixar e utilizar os dados mock, passando a chamar o novo script “DownloadManager”,

responsável por baixar os modelos e as imagens quando reconhecesse um marcador. Além

disso, foi criado um arquivo chamado ApplicationModel, onde as variáveis que eram

necessárias para a conversa entre as páginas eram guardadas - como o token ou os dados da

cena.
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8.3. IMPLEMENTAÇÃO DO BACKEND

O backend das aplicações foi implementado usando a AWS (Amazon Web Services),

a plataforma de computação em nuvem desenvolvida pela Amazon. Escolhemos esta

plataforma, pois ela facilita o desenvolvimento do backend oferecendo serviços de banco de

dados, controle de acesso aos endpoints e implantação de código com alta disponibilidade e

escalabilidade. Todos os serviços utilizados neste projeto são serverless, ou seja, as aplicações

do backend são iniciadas e executadas sob demanda e o usuário não precisa escolher a

infraestrutura que vai ser utilizada.

8.3.1. DEFINIÇÃO DOS ENDPOINTS E CONTROLE DE ACESSO

A definição dos endpoints e o controle de acesso aos APIs foram feitos utilizando o

API Gateway, um serviço que facilita a criação e a publicação de APIs.

Para esse projeto, foi necessário criar endpoints para consultar, criar, modificar e

deletar canais e cenas. A implementação deles pode ser vista na Figura 8.3.1.1. Os endpoints

acionam uma função Lambda (um serviço em computação do AWS para execução de código

implantado), que será explicada com mais detalhes na seção 8.3.3.

Figura 8.3.1.1 - Definição dos endpoints no API Gateway.

Fonte: Os autores.
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O controle de acesso é feito usando Authorizer, um dos recursos do API Gateway,

como mostra a Figura 8.3.1.2. O Authorizer é chamado antes de acionar a função Lambda

mencionada acima para realizar a autenticação e a autorização de usuários. A única exceção é

o endpoint de consultar canais utilizado pelo aplicativo mobile, no qual não há necessidade de

acionar a função de autenticação.

Figura 8.3.1.2 - Authorizer criado para autenticação de usuários

Fonte: Os autores.

8.3.2. AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE USUÁRIOS

A função Lambda de autenticação e autorização de usuários é escrita em Node.js e

utiliza o token de acesso do usuário enviado pelo editor para realizar a verificação da

identidade do usuário. O resultado dessa verificação será usado no fluxo de execução de outra

função Lambda (explicada na seção 8.3.3) que será chamada, pois no editor os usuários

podem consultar, modificar e deletar apenas os canais criados por eles.
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8.3.3. ARMAZENAMENTO E MODIFICAÇÃO DOS CANAIS

A função Lambda responsável por armazenamento e modificação dos canais é a única

aplicação do backend que acessa o banco de dados e realiza operações de consultar, criar,

modificar e deletar canais e cenas. Assim como a função de autenticação e autorização de

usuários, ela é escrita em Node.js.

8.3.4. BANCO DE DADOS

Para esse projeto, entre as opções de banco de dados disponibilizadas pelo AWS,

escolhemos o DynamoDB. O DynamoDB é um banco de dados não relacional serverless e

sob demanda, características que o torna ideal para salvar os canais em forma de documentos.

A estrutura do canal armazenado foi definida na seção 7.4.
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9. TESTES E AVALIAÇÃO

Este capítulo apresenta ambos os testes internos, realizados pela equipe de

desenvolvimento e pelo orientador, e os testes realizados com os potenciais usuários da

plataforma.

9.1. TESTES INTERNOS

Os testes internos foram realizados ao longo do processo do desenvolvimento da

plataforma, iniciando-se com os primeiros protótipos até a versão final. Esse processo foi

importante para validar as escolhas de tecnologias e escolhas de design de interação, além de

verificar se as diversas funcionalidades implementadas, tanto do Aplicativo Mobile quanto do

Editor Web, estavam de acordo com os requisitos funcionais e não funcionais definidos

anteriormente. Ademais, foi importante para identificar e corrigir, de forma prematura,

diversos bugs nos sistemas.

9.1.1. EDITOR WEB

O processo de testes para o Editor Web foi bastante extenso, visto que é a interface da

plataforma em que os usuários possuem maior interação com o sistema. Dessa forma, foi

importante testar se era possível tanto gerenciar os canais de conteúdo quanto construir as

cenas de Realidade Aumentada utilizando todas as ferramentas disponibilizadas.

● Criar e Excluir canais: verificar se é possível criar um novo canal, com ou sem senha,

e depois excluí-lo.

● Criar uma nova cena de Realidade Aumentada: verificar se é possível registrar uma

nova cena em algum Canal, escolhendo o Marcador e o nome.

● Editar uma cena de Realidade Aumentada:

○ Adicionar Overlay: testar se é possível adicionar Overlays do tipo Imagem e

Modelo 3D, utilizando seus links.

○ Movimentação, Rotação e Translação: verificar se é possível manipular os

Overlays utilizando tanto o mouse quanto o menu de propriedades.



75

○ Movimentação da Câmera: verificar se é possível movimentar a câmera ao

redor da Cena, mudando o nível de zoom, a posição e a rotação.

○ Desfazer e Refazer: verificar se é possível desfazer e refazer as alterações na

cena.

● Salvar Cena de Realidade Aumentada: verificar se é possível salvar as modificações

feitas na Cena.

9.1.2. APLICATIVO MOBILE

O teste do aplicativo mobile inicialmente foi feito usando mocks dos canais e cenas.

Nessa fase inicial, foram feitos apenas testes de image tracking. O teste mais completo do

aplicativo só foi possível depois de implementar o backend e o editor web e será explicada

com mais detalhes na seção de teste de integração.

9.1.3. BACKEND

O teste do backend, ou seja, das operações CRUD utilizadas para acessar ou alterar

conteúdos do banco de dados, foram feitos testes de obter, inserir, atualizar e deletar canais ou

cenas nas seguintes situações:

● o usuário autenticado e autorizado realizando a operação

● usuário não autenticado ou não autorizado realizando a operação

● usuário realizando operações usando valores errados (senha errada, canal inexistente

etc)

Para facilitar o teste do backend, foi utilizada a ferramenta postman para criar um

conjunto de testes que pode ser executado automaticamente. A lista de todos os testes pode

ser vista na Figura 9.1.3.1.
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Figura 9.1.3.1 - Lista de testes para o backend.

Fonte: Os autores.

A Figura 9.1.3.2 mostra um exemplo de execução do conjunto de testes mencionado

acima.
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Figura 9.1.3.2 - Exemplo de execução do conjunto de testes.

Fonte: Os autores.
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9.1.4. INTEGRAÇÃO

Finalmente, tendo a certeza de que os três componentes da plataforma estavam

funcionando individualmente, testamos a integração entre eles. Para isso, utilizando o Editor

Web como a interface de interação com o sistema, refizemos os testes do Editor -

gerenciamento de cenas e canais, além da criação e edição das cenas de Realidade Aumentada

- mas testando se as mudanças realizadas eram refletidas no Aplicativo mobile, o que

implicaria na integração com o Backend também.

9.2. AVALIAÇÕES COM USUÁRIOS

A avaliação com usuários foi realizada na fase final do desenvolvimento da

plataforma. Ela serviu, principalmente, para entender qual a recepção do produto pelos seus

potenciais usuários.

9.2.1. RECRUTAMENTO

Para testar o sistema foram recrutados 10 voluntários, entre amigos dos membros do

grupo. Os voluntários preencheram um formulário do Google Forms, que é uma ferramenta

para criação de formulários da Google, que pode ser visto no apêndice D, o qual apresentava

algumas imagens do Editor Web e do Aplicativo Mobile, com uma breve descrição do

projeto. A fim de entendermos o perfil dos voluntários, foram feitas algumas perguntas:

● Possui experiência com instalação de aplicativos para smartphones?

● Possui experiência com ferramentas digitais de apoio à educação?

● Possui experiência com Realidade Aumentada? Qual o nível de conhecimento?

● É professor, e se sim, qual o nível de ensino que você dá aula?

● Qual a área de atuação?

As figuras 9.2.1.1 à 9.2.1.10 apresentam os resultados desse levantamento inicial:
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Figura 9.2.1.1 - Gráfico de resposta da experiência com instalação de aplicativos para smartphones.

Fonte: Os autores.

Figura 9.2.1.2 - Gráfico de resposta da experiência com ferramentas digitais de apoio à educação.

Fonte: Os autores.
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Figura 9.2.1.3 - Gráfico de resposta da experiência com realidade aumentada.

Fonte: Os autores.

Figura 9.2.1.4 - Gráfico de resposta do conhecimento sobre realidade virtual.

Fonte: Os autores.
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Figura 9.2.1.5 - Gráfico de resposta sobre profissão do usuário.

Fonte: Os autores.

Inicialmente, a intenção era realizar uma triagem dos voluntários, selecionando

preferencialmente professores dado à ênfase educacional da plataforma. No entanto, no rol de

amigos, não foi possível encontrar um número significativo de professores. Uma vez que a

plataforma ainda pode ser utilizada para outras finalidades, decidimos prosseguir com os 10

interessados.

9.2.2.  AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Por conta da pandemia do COVID-19 que se iniciou em 2020 e permanece até o final

de 2021, não foi possível realizar os experimentos presencialmente com os voluntários. Ainda

assim, conseguimos realizá-los de forma remota através de um formulário. Além disso,

devido às limitações do AR Foundation, que necessitava das gerações mais recentes dos

dispositivos móveis para seu funcionamento, tivemos um número ainda mais reduzido de

usuários que pudessem testar o aplicativo.

Este experimento foi realizado através de um questionário no Google Forms. O

formulário era composto por duas partes, uma do aplicativo mobile e outra do editor web,

sendo essa última opcional.
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9.2.2.1.  APLICATIVO MOBILE

O formulário se inicia com um link para o download do APK e um manual de

utilização do aplicativo. O manual contém instruções de uso, com suas respectivas

ilustrações, para as rotinas críticas da experiência do usuário, como: criação de conta, log-in,

acesso ao canal.

Com o intuito de observar a experiência do usuário, fizemos as seguintes perguntas:

● Você conseguiu visualizar o conteúdo do canal de teste que criamos?

● Se você teve dificuldade em visualizar o conteúdo do canal, poderia descrever aqui o

que não conseguiu visualizar?

● Você gostaria de continuar o teste, e aprender a criar uma cena de realidade

aumentada, assim como esta que visualizou?

Além disso, pedimos para que o usuário fornecesse algumas notas (de um até sete)

com o seguinte tópico:

● Facilidade para instalar o app

● Facilidade para fazer o login

● Facilidade para identificar a cédula e visualizar os modelos

● Facilidade para utilizar o app

Do questionário obtivemos os seguintes resultados:
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Figura 9.2.2.1.1 - Gráfico de resposta da visualização do conteúdo do canal.

Fonte: Os autores.

Figura 9.2.2.1.2 - Gráfico de resposta da facilidade de instalação do aplicativo.

Fonte: Os autores.
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Figura 9.2.2.1.3 - Gráfico de resposta da facilidade de login

Fonte: Os autores.

Figura 9.2.2.1.4 - Gráfico de resposta da facilidade de identificação dos modelos exemplo

Fonte: Os autores.
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Figura 9.2.2.1.5 - Gráfico de resposta da facilidade de utilização do app

Fonte: Os autores.

Os resultados finais foram razoavelmente satisfatórios. Uma vez que a opinião geral

foi neutra na facilidade de instalação do aplicativo e na realização do login. Entretanto, os

usuários tiveram facilidade na visualização dos modelos e também na utilização do aplicativo,

sendo que apenas um usuário teve dificuldade.

9.2.2.2. EDITOR WEB

Na parte do editor web, o formulário se inicia com um link para a plataforma web e

um manual de utilização. O manual contém instruções de uso, com suas respectivas

ilustrações, para as rotinas críticas da experiência do usuário, como: log-in, criação de canal,

criação de cena, edição das cenas.

Com o intuito de observar a experiência do usuário, fizemos as seguintes perguntas:

● Você conseguiu criar um canal com conteúdo que queria?

● Se você fosse um professor, você utilizaria essa plataforma?

● Teve alguma dificuldade? Se sim, poderia comentar aqui?

● O que você achou do site? Críticas, sugestões ou elogios?

● Você conseguiu visualizar o conteúdo do(s) canal(is) que você criou?
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● Se você teve dificuldade em visualizar conteúdo de algum canal criado, poderia

colocar aqui o nome daquele canal e descrever o que não conseguiu visualizar?

● Sugestões, críticas ou elogios? Queremos ouvi-lo!

Além disso, pedimos para que o usuário fornecesse algumas notas (de um até sete)

com o seguinte tópico:

● Facilidade para utilizar o site

● Tempo gasto para criar um canal?

● O projeto despertou interesse?

● O projeto é inovador?

● Em sua opinião, o quão eficiente essa tecnologia será para o ensino?

Do questionário obtivemos os seguintes resultados:

Figura 9.2.2.2.1 - Gráfico de resposta da criação do canal.

Fonte: Os autores.
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Figura 9.2.2.2.2 - Gráfico de resposta da facilidade de utilização do site

Fonte: Os autores.

Figura 9.2.2.2.3 - Gráfico de resposta do tempo gasto na criação do canal

Fonte: Os autores.
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Figura 9.2.2.2.4 - Gráfico de resposta da opinião sobre o uso da plataforma na educação

Fonte: Os autores.

Figura 9.2.2.2.5 - Gráfico de resposta da visualização do canal

Fonte: Os autores.
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Figura 9.2.2.2.6 - Gráfico de resposta do interesse dos usuários

Fonte: Os autores.

Figura 9.2.2.2.7 - Gráfico de resposta da opinião dos usuários sobre a inovação do projeto

Fonte: Os autores.
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Figura 9.2.2.2.8 - Gráfico de resposta sobre a eficiência do projeto na educação

Fonte: Os autores.

Os resultados finais foram satisfatórios, uma vez que os usuários tiveram facilidade na

utilização da plataforma web, conseguindo criar os canais rapidamente. Além disso, o projeto

despertou o interesse da maior parte dos usuários. Por fim, de acordo com a opinião da

maioria dos usuários, a plataforma se demonstra eficiente para a educação.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta parte do trabalho, discutiremos sobre os resultados e a perspectiva de

continuidade do projeto.

10.1. CONCLUSÕES

A plataforma de criação de conteúdos RA foi implementada com sucesso depois das

etapas de definição de requisitos, definição de arquitetura e testes de vários frameworks de

RA. O projeto obteve resultados satisfatórios nos testes de usabilidade e também atendeu a

todos os requisitos mínimos propostos no início do projeto, mesmo não conseguindo atender

a todos os requisitos desejáveis.

Entretanto, não foi possível implementar a visualização de vídeos na plataforma, além

de ter encontrado alguns problemas na visualização de mais de um marcador ao mesmo

tempo.

Por fim, obtivemos sucesso na implementação da plataforma. Entretanto, alguns

ajustes precisam ser feitos no projeto para a finalização da plataforma. Esses ajustes serão

feitos por um grupo de alunos no ano que vem.

10.2. CONTRIBUIÇÕES

A plataforma implementada é composta por um editor Web, um backend e um

aplicativo. Foram utilizadas as bibliotecas ReactJS e Three.js na construção do editor Web,

serviços do AWS como Lambda, API Gateway e DynamoDB na construção do backend e

Unity, AR Foundation e as bibliotecas glTFLoader, ICSharpCode e GLTFUtility na

implementação do aplicativo.

O projeto traz uma grande contribuição para a educação. Como citado anteriormente

no capítulo Augmented Reality Trends in Education between 2016 and 2017 Years (Rabia M.

Yilmaz, 2018) do livro State of the Art Virtual Reality and Augmented Reality Knowhow,

após uma análise de diversos artigos que estudaram o uso do RA na educação, percebeu-se

que o uso do RA na educação melhora a aprendizagem, a motivação e a atitude dos

estudantes. Além de melhorar o interesse dos alunos e também torná-los mais ativos em seu

aprendizado.
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Esse projeto também servirá de base para os próximos grupos que desejarem

finalizá-lo, resultando em uma plataforma ainda mais completa. Dessa forma, contribuindo

também para as pesquisas de realidade aumentada dentro da educação.

10.2. PERSPECTIVA DE CONTINUIDADE

Este projeto está planejado para continuar a ser desenvolvido durante o ano seguinte, e

por meio dos resultados dos testes de usabilidade levantamos diversas possíveis melhorias de

usabilidade e de experiência de usuário, além de oportunidades de novas funcionalidades para

tornar tanto o Editor Web quanto o Aplicativo Mobile produtos mais completos.

● Bug: imagens PNG de fundo transparente não carregam no Editor Web

Durante os testes, alguns usuários reclamaram que não conseguiam editar as Cenas

criadas, e o Editor Web deixava de ser responsivo. Após uma investigação, percebeu-se que a

biblioteca Three.JS não consegue carregar imagens do tipo PNG com fundo transparente.

Corrigir esse bug abrirá a possibilidade de se utilizar uma variedade muito maior de imagens

como Marcadores.

● Aumentar o tamanho da janela de propriedades

Outra reclamação que alguns usuários tiveram durante os testes foi de que a janela de

propriedades era pequena, quando o site era visualizado com monitores de baixa resolução, o

que dificultava a leitura das informações. Uma possível solução para esses casos seria

aumentar a janela de propriedades, de forma que mesmo para resoluções baixas seja fácil de

ler os valores de cada propriedade.

● Limitar a quantidade de casas decimais das propriedades.

Uma sugestão feita por um usuário foi a de limitar o número de casas após a vírgula

na janela de propriedades, pois o número grande de casas decimais torna a edição dos

Overlays difícil. Um bom número, segundo o participante, seria de duas ou três casas

decimais.
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● Melhorar o botão de Adicionar Overlay

Alguns voluntários comentaram que o botão de Adicionar Overlay, identificado por

um sinal “+”, não é muito óbvio, o que causou certa confusão. Portanto, um botão maior e

que indique claramente a sua função deixaria a Experiência de Usuário melhor.

● Calcular a qualidade do marcador

Houve algumas cenas criadas pelos usuários que utilizavam como Marcador imagens

simétricas e/ou com pouca informação, o que fez com que a detecção delas pelo Aplicativo

Mobile não funcionasse direito. Uma funcionalidade interessante para o Editor Web seria a de

analisar a imagem escolhida como Marcador e atribuir uma qualidade para ela - “boa”,

“normal” ou “ruim” - de forma que o usuário seja informado precocemente de que a Cena

pode não ser detectada.

● Recuperação da Senha do Canal

Um dos participantes esqueceu a senha de um dos canais criados por ele, e precisou

deletar e recriá-lo uma vez que não há nenhum mecanismo que permita recuperar ou mudar a

senha de um canal.

● Exibição de texto e de hyperlinks ao interagir com a cena

A exibição de algum texto ou o redirecionamento para alguma página web ao clicar

em uma Cena, quando visualizada no Aplicativo Mobile, aumentará ainda mais o potencial

educacional da plataforma. Ao permitir que os professores associem informações diretamente

à suas Cenas,

● Suporte a Overlays do tipo Vídeo

Um dos requisitos funcionais que não foi possível de ser implementado, a

possibilidade de incluir vídeos nas cenas de Realidade Aumentada
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● Melhora da Interface do Aplicativo

A interface do aplicativo ficou muito simples, além disso alguns usuários que

realizaram o teste apresentaram certa dificuldade em seu uso.
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APÊNDICE A - TELAS EXTRAS DO PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE DO

EDITOR WEB

Figura A1 - Protótipo wireframe da tela de login do Editor Web

Fonte: Os autores.

Figura A2 - Protótipo wireframe da tela da biblioteca de Cenas do Editor Web.

Fonte: Os autores.
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Figura A3 - Protótipo wireframe da tela de seleção de Marcador do Editor Web.

Fonte: Os autores.
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO DE RECRUTAMENTO DE USUÁRIOS
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APÊNDICE C - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS
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APÊNDICE D - DEMONSTRAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO EDITOR WEB
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APÊNDICE E - DEMONSTRAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO APLICATIVO
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