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BIBLIOTECA DIGITAL NA ERA DA TV INTERATIVA

FERNANDES, Frederico B.⋅*, D. JÚNIOR, José Jorge L.⋅ **, SALVADOR, Ewerton M.⋅ ***,
TANURE, Carla M.⋅ ****, BEZERRA, Ed Porto⋅*****

Um dos principais objetivos das bibliotecas digitais é fazer com que a biblioteca
vá até o seu usuário, ao invés deste ter que se deslocar até ela [1]. Atualmente
a TV é um meio de divulgação de informação extremamente poderoso [5].
Exatamente da união dessas ferramentas, surge o interesse de fazer com que
a TV seja mais um meio de distribuir conhecimento, facilitando assim a inclusão
social de cidadãos das mais diversas localidades [4][10].
A Televisão Interativa (TVi) é um conceito que integra a televisão
convencional com as potencialidades de programas de computador,
possibilitando assim ao usuário assistir e ao mesmo tempo interagir com o
conteúdo que está sendo apresentado [7]. Com o advento da Televisão Digital
(TVD) [7], a criação de novas aplicações para a TVi tornou-se viável, visto que
mais dados são transmitidos juntamente com o sinal de vídeo [2].
Com o desenvolvimento da TV Digital, e por conseqüência, o
aprimoramento da TVi, a Biblioteca Digital para a TV pode se tornar cada vez
mais próxima do nosso cotidiano. Entretanto, ainda será necessário
implementar uma plataforma para abrigar Bibliotecas Digitais, ou seja, um
ambiente cuja usabilidade permita que, no mínimo, um processo de busca
eficiente recupere documentos digitais [3].
O impacto da TVi na forma como as pessoas assistem televisão será
enorme, não apenas por possibilitar uma experiência áudio-visual diferente da
usual, mas por transformar o telespectador num agente ativo, capaz de
interagir com a TV [6]. Essa interatividade irá permitir ao telespectador jogar
com amigos, navegar pela Web, comprar, e por que não acessar uma
Biblioteca Digital? Os desafios de uma Biblioteca Digital na TVi são muitos.
Entre eles podemos citar: (1) a necessidade de se encontrar uma maneira
viável de proporcionar a leitura dos documentos textuais da biblioteca; (2) em
muitos casos a ausência de acessórios como mouse e teclado obrigam ao
desenvolvedor da Biblioteca Digital para TVi encontrar meios alternativos para
permitir boa interação com a aplicação.
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Apresentamos nesse artigo uma discussão sobre a criação de Bibliotecas
Digitais para a TVi como uma aplicação de disseminação de conhecimento.
Descrevemos alguns aspectos para a implementação de Bibliotecas Digitais na
era da TVi, e como estudo de caso, desenvolvemos um protótipo da Biblioteca
Digital de Paulo Freire para a TVi.
A TVi pode ser vista como a próxima evolução da união da Internet e da
TVD [7]. Analisando os padrões das TVD existentes hoje, vamos descobrir que
eles podem ser divididos em duas categorias: com canal de retorno ou sem
canal de retorno. Aqueles que não possuem canal de retorno recebem o sinal
da TVD, mas são incapazes de enviar qualquer informação de retorno para a
fonte transmissora do sinal, impossibilitando assim a interatividade. Já aqueles
que possuem canal de retorno podem transmitir informações para a fonte
transmissora do conteúdo digital, permitindo assim interação real com a
programação que está sendo exibida. A TVi estende a TV convencional pelo
fato de usar sinal digital e agregar à TVD um canal de retorno, possibilitando
interatividade com o telespectador (Figura 1).

Figura 1 – Exemplo da tela de uma aplicação para a TV Interativa

A implementação de uma Biblioteca Digital para a TVD é possível, desde
que tenhamos um canal de retorno, pois o acesso a esse tipo de aplicação é,
por natureza, interativo. Esse canal de retorno pode ser simples, como uma
linha telefônica; ou pode ser sofisticado, como um acesso dedicado à Internet
em alta velocidade.
A TVi também pode ser implantada em uma TV convencional, bastando que
esta esteja equipada com uma unidade receptora decodificadora, denominada
set-top-box (STB) [2], para que os dados, vindos pelo canal digital, possam ser
convertidos para a TV convencional (conversão do sinal digital para o sinal
analógico). Além de decodificar o sinal, a STB possui funções parecidas com a
de um microcomputador, ou seja, ela é capaz de armazenar e processar dados
em alta velocidade, e ainda estar equipada com um modem telefônico,
possibilitando a interatividade para uma aplicação.
Muitas aplicações Web já existentes podem ser mapeadas para a
plataforma da TVi. A intenção inicial é converter estas aplicações para o écran
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da televisão, aproveitando os conteúdos já desenvolvidos para a Internet
(imagens, textos, etc.), aplicando apenas novos formatos que funcionem bem
na TV. Deve haver um bom senso nessa adaptação (televisão/computador),
levando em conta os seguintes aspectos[4]:
a) Meio provedor de interatividade. O meio de comunicação entre o
telespectador e a aplicação será o controle remoto. Portanto, o usuário
dispõe apenas de botões para que a comunicação seja feita, não
existindo um mouse, e por muitas vezes a ausência de um teclado. Isso
implica que o excesso de links e botões podem tornar uma aplicação
difícil de ser acessada.
b) Cores e textos. O tamanho da fonte e das imagens deve ser aumentado
e/ou revisto. Há necessidade de uma discussão sobre a viabilidade de
texto de uma Biblioteca Digital em uma televisão. As cores também se
comportam de forma diferente. Por exemplo, no televisor, uma imagem
com fundo escuro e texto claro funciona melhor, ao contrário de num
computador.
Para implantarmos um protótipo de Biblioteca Digital para a TV Interativa,
foi necessário recorrermos a emuladores1 devido à dificuldade de obtermos
uma STB para efetuarmos os nossos testes.
Após realizarmos uma pesquisa sobre os emuladores existente,
descobrimos que praticamente nenhuma ferramenta gratuita atinge todos os
pré-requisitos desejáveis num ambiente de simulação para desenvolvimento. A
escolha da nossa equipe foi o emulador XletView2, por possuir as seguintes
características: (1) ferramenta gratuita; (2) compatível com o padrão europeu
(MHP3), que é referência no mundo todo e tendência para o padrão brasileiro
que está sendo criado [10], e (3) possuir alguns recursos implementados do
MHP.
Os programas desenvolvidos na linguagem de programação Java4 para TV
Interativa são chamados Xlets. Optamos por utilizar o ambiente de
programação Eclipse5, por ser rico em recursos, configurável e gratuito.
O protótipo que implementamos é baseado na Biblioteca Digital Paulo
Freire6. Estamos utilizando o conteúdo já digitalizado (vídeos, áudios, fotos,
etc) dessa biblioteca, assim como as informações contidas no banco de dados
(como os metadados e o local onde estão armazenados os objetos digitais) e
parte do programa que implementa as funções de busca e recuperação de
objetos digitais.
Na figura 2 podemos visualizar o protótipo da Biblioteca Digital Paulo Freire,
executando no emulador XletView. Há um menu onde o usuário, através do
controle remoto, poderá selecionar a opção desejada. Entre estas opções
temos: listar vídeos, áudios e fotos, fazer busca avançada e por descritores.
Dentre os documentos listados, o usuário poderá escolher entre duas opções:
(1) visualizá-lo ou (2) obter mais informações do mesmo.
1

Emuladores são programas que reproduzem a capacidade de uma máquina já existente, criando um
ambiente de simulação
2
http://sourceforge.net/projects/xletview/
3
http://www.mhp.org
4
http://java.sun.com/products/javatv
5
http://www.eclipse.org
6
http://www.paulofreire.ufpb.br Projeto número 551692/01-4 financiado pelo CNPq
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Mesmo com as limitações que a televisão possui, vemos que é possível a
criação de uma Biblioteca Digital para este meio de comunicação se houver
interatividade. Acreditamos que este tipo de aplicação ainda levará algum
tempo para se tornar uma realidade. Mas quando isto acontecer, inúmeras
pessoas serão beneficiadas e o conhecimento será amplamente disseminado,
não mais apenas pela Internet, mas também pelo meio de comunicação de
maior alcance: a televisão.

Figura 2 - Tela principal da Biblioteca Digital Paulo Freire para a Tvi

Resumo:
O impacto da TV Interativa, na forma como as pessoas assistem televisão, será enorme, por transformar
o telespectador num agente ativo, capaz de interagir com a TV, possibilitando assim, que várias
aplicações, como por exemplos as de comércio eletrônico, jogos etc, possam ser desenvolvidas.
Apresentamos nesse artigo uma discussão sobre a criação de Bibliotecas Digitais para a TV Interativa
como uma aplicação de disseminação de conhecimento nesse novo meio de comunicação, assim como
apresentamos alguns aspectos para a implementação de Bibliotecas Digitais na era da TV.
Desenvolvemos um protótipo da Biblioteca Digital Paulo Freire para a TV Interativa.
Palavras-chaves: TV Interativa, Biblioteca Digital

Abstract:
The impact of Interactive TV, on the way that how people watch TV, will be great, because viewer will
become an active agent, able to interact with TV and allowing that various applications, such as ecommerce, games etc, can be developed. We present in this paper a discussion about Digital Libraries in
the Interactive TV like an application to disseminating knowledge in this new communication way. Also, we
show some aspects to develop Digital Libraries in Interactive TV. We implemented the Paulo Freire Digital
Library prototype to Interactive TV.
Keywords:
Interactive TV, Digital Library
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