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1.Introdução
No presente documento, irá ser apresentado, estruturadamente, o plano de actividades
desenvolvidas durante o módulo TP3 da disciplina de Projecto – denominado de Fase Beta e Testes.
Posto isto, o grupo começou por definir as componentes a serem especificadas e
implementadas a nível funcional e técnico durante a fase Beta, tendo‐se procedido depois ao
estabelecer de um plano de testes adequado às especificidades de cada uma delas. A partir da análise e
do feedback recebido nos testes realizados, foram detectados problemas, que associados a outras
questões assinaladas pelo grupo, originaram uma listagem de erros a corrigir e despoletaram já acções
neste sentido.
A par deste implementar e testar, foram realizadas acções no âmbito da divulgação e
participação em eventos, assim como actividades ao nível da formação, manutenção e suporte, pelo que
o relatório aborda também estas secções, reflectindo o carácter multidisciplinar e as diferentes
valências envolvidas nesta fase de desenvolvimento.

2. Fase Beta e Testes
2.1 Objectivos Gerais
Prevendo‐se um continuar do trabalho desenvolvido no módulo anterior – Prototipagem, o
iniciar da fase Beta envolveu o definir das estruturas a serem implementadas neste período. Assim,
acompanhado de um esquema gráfico, definiu‐se que seriam desenvolvidas a LUA (estrutura e página
Web), AAUAv e Núcleos, Serviço de Relações Externas (utilizando a estrutura já presente na Infozone) e
Fórum3E (sendo que esta construção tem um cariz provisório, destinando‐se o seu funcionamento e
utilização ao período de dois dias em que funcionou a feira real).
A acrescentar a estas estruturas definidas e realçando o cariz dinâmico do projecto,
inicialmente, a presença da AETTUA – Associação de Electrónica, Telecomunicações e Telemática da
Universidade de Aveiro, na Ilha da Universidade de Aveiro seria parte integrante dos Núcleos, chegando
mesmo esta a ser implementada. No entanto, esta associação exigiu a sua demarcação da zona
pertencente à AAUAv, pelo que foi acrescentada uma nova estrutura, demarcadas demais,
acrescentando um novo elemento ao mapa de navegação representativo da second.ua. Ver Anexo 1
Definidas então as estruturas‐alvo da fase Beta e Testes, actualizaram‐se aspectos ao nível do
design funcional e técnico, tendo em vista, como objectivo geral, o obter de elementos completos,
prontos a serem utilizados, com preocupações ao nível de usabilidade, acessibilidade e cuidados
estéticos, tendo sempre como suporte as especificações já realizadas no primeiro módulo e o protótipo
desenvolvido.
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Assim, numa lógica de desenvolvimento iterativa, para avaliar o atingir destes objectivos gerais,
entrou em cena o plano de testes, que permitiu ao grupo pôr à prova o trabalho desenvolvido. Deste
modo, os testes surgem com o objectivo principal de, de forma sustentada e rigorosa, identificar quais
as maiores falhas e problemas das componentes realizadas, afim de, em função deste elencar de
problemas, se definir um plano de correcção de erros.
Concluindo, na Fase de Beta e testes, visou‐se não só o desenvolver de novas estruturas e
serviços e o completar de outras já construídas durante a prototipagem, como também o estabelecer de
um plano de testes metódico, com vista a delinear os elementos a serem melhorados/corrigidos,
preparando o evoluir para a fase final de execução do projecto second.ua settlers.

2.2 Estrutura da LUA e Página Web
2.2.1 Implementação da versão Beta (Dimensão funcional e técnica)
No que diz respeito à LUA, o concretizar da versão Beta partiu do melhorar de elementos já
implementados durante a prototipagem, visto que esta estrutura foi o principal alvo de actividade no
módulo referido.
Assim sendo, no que diz respeito à estrutura da LUA no Second Life, foi melhorado o sensor que
detecta a entrada do avatar na LUA. Para além de serem armazenadas na Base de Dados as informações
relativas ao avatar, este recebe também um aviso relativo ao registar das conversas, sendo que foi
acrescentado um período de espera para envio de novo aviso ao mesmo avatar, para que este não
esteja a receber constantemente a mesma mensagem.
Também à entrada, foram acrescentados dois quadros informativos e identificadores da
estrutura, que quando clicados disponibilizam ao avatar um notecard com informações gerais sobre a
estrutura.

FASE BETA E TESTES – SECOND.UA SETTLERS 4

Quanto ao board para pedido de consulta, este sistema foi aprimorado de modo a acrescentar
ao inserir na Base de Dados do pedido do avatar, o devolver de um feedback ao paciente do número de
pedidos que existem em espera ou em processo de contacto.
No âmbito das ofertas de interacção de índole mais lúdica, na fase de prototipagem tinham
sido desenvolvidas soluções de scripting para o baloiço e escorrega muito rudimentares e pouco
eficientes. Assim, o refinamento destes scripts permitiu aos utilizadores usufruir de uma interacção
bastante mais fluida e atractiva.

Num prisma mais macro, foi alterado o esquema de cores e texturas usado nos elementos
decorativos e funcionais, tendo‐se optado por cores mais suaves e harmoniosas, dentro da mesma gama
(azuis e verdes), assim como se aperfeiçoou a aplicação das texturas. Juntaram‐se ainda luzes, para
conferir um ambiente mais acolhedor ao espaço, assim como uma delimitação mais definida do local
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destinado ao convívio dos avatares, dispostos em círculo, para além de um suporte mais elaborado para
todos os botões de interacção na estrutura da LUA. Acrescentaram‐se poses no mobiliário, de modo a
que os avatares se posicionem adequadamente nos elementos a que estas estão aplicadas.

Ao nível da página Web, que serve de suporte às consultas, foi implementada a lista de espera
dos pedidos, oferecendo‐se aos psicólogos a opção de gerirem esta listagem alterando o estado do
pedido (para consultado, quando o atendimento efectivamente se realiza, em contacto, quando ainda
está a decorrer a tentativa de contactar o avatar paciente para que este compareça à consulta e
fechado, quando após as 3 tentativas regulamentares de contacto não tiverem obtido resposta).
A acrescentar, completou‐se o sistema de inserção de nova consulta, criando‐se uma página em
que são seleccionados os avatares psicólogos e paciente através de um dropdown menu, passando‐se
em seguida para o formulário de inserção de dados relativos à consulta prestada.
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No que respeita às restrições de funcionalidades e permissões, foi criado um grupo, o
second.ua psylab_lua, ao qual deverão ser adicionados todos os avatares a que se pretendam atribuir
permissões para manipular as funcionalidades presentes na sala de reuniões/terapia de grupo. Para
além deste aspecto, a subida e descida de gabinetes, assim como a mudança de cor dos mesmos, foi
delimitada aos dois avatares psicólogos (verificação do ID único). Finalmente, criou‐se uma parcela de
terreno correspondente à área da LUA, no sentido de facilitar o gerir de permissões dos utilizadores
deste espaço.

2.2.2.1 LUA ‐ Metodologias de teste
Na estrutura da LUA, foram realizados testes de diferentes tipologias: funcionais, de design,
segurança, de usabilidade e ainda acessibilidade.
Para os testes de funcionalidade e design, uma das técnicas de recolha de dados utilizada foi o
registo audiovisual, através do programa FRAPS1, para que desta forma fossem registadas todas as
acções efectuadas pelos avatares e assim poder haver uma análise a posteriori dos resultados obtidos,
sendo então os testes realizados em ambiente virtual. Para além do registo audiovisual foi também
utilizada uma grelha de registo de dados para os testes referidos, para que assim fossem anotados os
dados relativos às acções dos utilizadores. Para o teste de segurança à estrutura da LUA, foi utilizado o
registo directo, já que só era pertinente verificar se o sistema de subida do gabinete é suficiente para
preservar, ou não, a confidencialidade das conversas.
Em relação às técnicas de teste utilizadas, para os testes de funcionalidade, design, segurança,
realizou‐se um teste integrado, sendo que a estrutura da LUA foi testada simultaneamente nos
diferentes módulos. Utilizou‐se também a observação directa em campo participativa, i.e., o observador
encontrava‐se ao lado do utilizador que estava a realizar o teste, sendo que o observador também
interagia com este.
No âmbito da usabilidade, recorreu‐se, ao nível das técnicas de teste, a uma avaliação
heurística, à observação directa em campo participativa e ainda o Thinking Aloud Protocol, para que
assim os utilizadores verbalizassem aquilo que estavam a pensar. Assim, no âmbito da avaliação
heurística, tentou‐se testar a estrutura de acordo com alguns princípios de usabilidade de Nielsen, tais
como a consistência e standards e ajuda e documentação, entre outros. Em relação a esta última
heurística (Ajuda e Documentação) foi feita uma grelha, questionando os utilizadores (comuns e
psicólogos) se os elementos do espaço LUA tinham os sistemas de ajuda apropriados.
No domínio das técnicas de recolha de dados, relativamente à usabilidade, registaram‐se os
testes com o software de captura ScreenFlow. Inicialmente, no plano de testes, não estava previsto
utilizar como técnica de recolha de dados o registo audiovisual. Contudo, o grupo após alguma pesquisa
encontrou este programa, existente só para Mac OS. Assim, através do mesmo são registadas todas as
interacções realizadas pelos utilizadores, podendo posteriormente ver, por exemplo, o tempo
1

www.fraps.com
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demorado pelo utilizador ou o número de cliques usados para realizar numa determinada tarefa. Para
além do registo audiovisual, recorreu‐se ainda a uma grelha de registo.
Para a realização destes testes foram tidos em conta dois grupos de utilizadores: os utilizadores
psicólogos e os utilizadores comuns. Especificamente, foram testados 5 utilizadores de cada grupo, para
que assim se possa proceder a uma fiel análise dos dados.
Ao nível da amostra, deve salientar‐se que é irrelevante distinguir os avatares/participantes por
sexo, visto que ao nível dos testes mediados pelo second life, estes podem não retratar ou revelar a sua
verdadeira identidade. Acrescente‐se ainda que os utilizadores comuns possuem uma literacia
tecnológica média e os utilizadores psicólogos uma literacia tecnológica baixa, sendo todos alunos da
Universidade de Aveiro, compreendendo idades entre 18 e 26 anos, com pouca experiência no Second
Life.
Por fim, foi ainda realizada uma entrevista focus‐groups (sem moderador) com cada um dos
grupos de 5 utilizadores (psicólogos e utilizadores comuns), para apurar e discutir opiniões sobre a
estrutura testada.
Relativamente aos testes de acessibilidade, estes foram feitos tendo em conta as necessidades
especiais de utilizadores que se vejam impossibilitados de navegar nas estruturas concebidas, sem
recurso ao rato. Desta forma decidiu testar‐te cinco utilizadores com literacia tecnológica elevada, isto
é, utilizadores bastante familiarizados com as estruturas e com a aplicação. Assim, quatro dos testados
foram os próprios elementos do grupo sendo que o restante foi um dos professores de projecto que
propôs a execução do teste.

2.2.2.2 Análise de resultados e plano de acção
:: Teste de Funcionalidade
Utilizadores comuns
No caso dos testes de funcionalidade dos utilizadores comuns, adaptou‐se o teste às
funcionalidades destinadas aos mesmos, uma vez que estes não têm permissões sobre alguns
elementos. Assim sendo, no geral, os utilizadores comuns conseguiram de forma intuitiva utilizar tanto o
escorrega como o baloiço e inserir/ler as notas presentes no placard (5 em 5 utilizadores). A maior
dificuldade denotada em todos os utilizadores foi na utilização do board, elemento este que se destina
ao pedido de uma consulta. Assim sendo, o board foi alvo de correcção por parte do grupo, sendo que
se colocou uma textura com um texto elucidativo sobre a finalidade deste.
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Funcionalidade

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Utilização do escorrega
Utilização do baloiço
Utilização do placard de notas
Envio de e‐mail
Board de pedido de consulta

Atributos:
Conseguiu
Não Conseguiu
Utilizadores psicólogos
De uma forma geral os utilizadores psicólogos na sala de recepção conseguiram
intuitivamente utilizar tanto o escorrega como o baloiço e inserir/ler as notas presentes no placard
(excepto um utilizador). A maior dificuldade denotada foi também na utilização do board, visto que a
maioria dos utilizadores não conseguiu levar a cabo esta tarefa (4 em 5 utilizadores).
Em relação à sala de reuniões/terapia de grupo todos os utilizadores, sem excepção,
conseguiram utilizar todas as funcionalidades deste espaço (modificação do mobiliário, retroceder e
avançar o quadro com slides e abrir/fechar portas).

Já nos gabinetes individuais, a maior dificuldade por parte dos utilizadores, foi na utilização dos
botões de mudança de cor do mobiliário (2 em 5 não conseguiram). Desta forma, o grupo achou então
necessário colocar um texto informativo por cima dos botões esclarecendo o utilizador para a
especificidade deste elemento. Relativamente ao board a sugestão de melhoria já foi referenciada no
teste de funcionalidade aos utilizadores comuns.

Funcionalidade

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Modificação das cores dos gabinetes
Abertura e encerramento das portas
Subida e descida dos gabinetes
Modificação do mobiliário na sala de reuniões/terapia
Retroceder e avançar o quadro com slides
Utilização do escorrega
Utilização do baloiço
Utilização do placard de notas
Envio de e‐mail
Board de pedido de consulta

Atributos:
Conseguiu
Não Conseguiu
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:: Teste de Design
Utilizadores comuns
Em relação aos testes de design, de uma forma geral os utilizadores comuns acharam a
estrutura, cores e mobiliário apelativos e coerentes (5 em 5). Mesmo assim, foram referidos, por parte
dos utilizadores, alguns pormenores que poderiam ser melhoradas tais como: a textura e a cor do
placard de notas ser modificada, e as arestas de todas as estruturas cúbicas da LUA serem
transparentes, para atenuar a percepção dos pequenos componentes da estrutura. Destas sugestões o
grupo já procedeu à colocação de transparência de arestas da estrutura da LUA como também à
mudança da textura do placard.

Utilizadores psicólogos
Os utilizadores psicólogos acharam a estrutura, cores e mobiliário apelativos e
coerentes. Mesmo assim, denotou‐se que 2 em 5 psicólogos acharam que o botão de mudança de cores
nos gabinetes individuais era adequado mas não era facilmente perceptível. Assim sendo, já foi referida
anteriormente qual a correcção a ser tomada para a respectiva melhoria.

:: Teste de Segurança
Em relação ao teste de segurança foi apenas testado um ponto em particular: verificar se o
sistema de subida do gabinete é suficiente para preservar a confidencialidade das conversas. Foi então
verificado que este sistema funciona sem qualquer tipo de problema já que, quando o gabinete sobe
aos 400 metros, nenhum dos avatares que se encontram na estrutura da LUA consegue ler as conversas
dos elementos presentes no gabinete, ainda assim não foram tidos em conta os avatares que possuem o
jetpack, elemento este que permite ao avatar subir a grandes altitudes.

:: Teste de Usabilidade
Para a realização do teste de usabilidade foram tidos em conta dois grupos de utilizadores,
como já foi referido anteriormente. Assim, para os utilizadores comuns foram testados alguns dos
elementos da LUA como o placard, e‐mail, baloiços, escorrega e board, enquanto para os utilizadores
psicólogos foram realizados testes a outros elementos tais como a subida/descida do gabinete,
abrir/fechar portas e mudança de cores (elementos que só os psicólogos têm permissões). Os testes de
usabilidade foram direccionados para os elementos destinados a cada grupo de utilizadores.
Assim sendo, os testes de usabilidade à estrutura da LUA no Second Life foram efectuados
tendo em conta as seguintes métricas: eficácia, eficiência e satisfação. Utilizaram‐se como técnicas de
teste a análise heurística acompanhada do Thinking Aloud Protocol, observação directa em campo
participativa e entrevista focus‐group. Assim, as tarefas presentes nas grelhas de teste vão ser também
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analisadas de acordo com algumas heurísticas de Nielsen, para averiguar se estas heurísticas são ou não
cumpridas.
Utilizadores comuns
Relativamente à eficácia, todos os utilizadores conseguiram executar as tarefas que lhe foram
solicitadas.

Tendo em conta o grau de eficiência dos utilizadores na execução das tarefas que lhes foram
pedidas denotou‐se que, relativamente à dificuldade na realização das mesmas, estes sentiram maior
dificuldade na visualização dos baloiços (4 em 5 utilizadores sentiram dificuldade) e na identificação do
elemento do envio de e‐mail, uma vez que estando afastados do objecto a legenda do mesmo não é
perceptível e o objecto não possui uma metáfora visual que seja, por si só, identificativa da função do
mesmo (Ligação entre o sistema e o mundo real e Consistência e Standards), daí que a maioria dos
utilizadores só o tenha identificado depois de se aproximarem (3 em 5 utilizadores sentiram
dificuldade).
Nas restantes tarefas, de uma forma geral, os utilizadores não tiveram dificuldade em
identificar o placard de notas, o escorrega e o board para o pedir de uma consulta, mostrando que
existe um paralelismo entre estes elementos interactivos e o mundo real (Ligação entre o sistema e o
mundo real), sendo que estes apresentam informações de ajuda e aspecto visual coerente entre itens
com as mesmas funções existentes no Second Life (Consistência e Standards).
Eficiência:
Dificuldade na execução das tarefas

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Placard de notas
Elemento de envio de e‐mail
Baloiços
Escorrega
Board de pedido de consulta
Mensagens de restrição

Atributos:
Fácil
Razoável
Difícil
Em relação ao tempo demorado pelos utilizados comuns, ao analisar a tabela seguinte pode
verificar‐se que foi também na identificação dos baloiços e do elemento de envio de e‐mail em que os
utilizadores despenderam mais tempo, reflectindo desta forma os problemas já encontrados nestes dois
elementos. Efectivamente, registaram‐se valores superiores aos desejados, especificamente, um
utilizador demorou 20 segundos na identificação do e‐mail e outro, 15 na do baloiço.
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LUA
Eficiência:
Tempo na execução das tarefas (em
segundos)

Média do
tempo
Utilizador demorado
5
pelos
utilizadores

Utilizador
1

Utilizador
2

Utilizador
3

Utilizador
4

3

2

8

4

3

3,2

Identificar o elemento de envio de e‐
mail

2

8

20

3

8

8,2

Identificar o baloiço

8

5

9

6

15

8,6

2

2

2

2

2

2

4

2

4

3

3

4

Sala de recepção
Identificar o placard

Identificar o escorrega
Identificar o board para pedido de
consulta

Relativamente à hesitação dos utilizadores perante a execução das tarefas estes não hesitaram
em identificar os elementos e posteriormente em utilizá‐los.

Eficiência:
Hesitação na execução das tarefas

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Placard de notas
Elemento de envio de e‐mail
Baloiços
Escorrega
Board de pedido de consulta
Mensagens de restrição

Atributo:
Nenhuma
Pouca
Muita
Tendo em conta as heurísticas de Visão do Estado de Sistema e Prevenção de erros, todas as
instruções dadas nos elementos de placard, e‐mail e board mantêm sempre o utilizador informado,
fornecendo‐lhe o feedback necessário para a utilização destes prevenindo‐o assim para possíveis erros
que cometa na utilização dos mesmos.
Relativamente à heurística de Ajuda e Documentação foi também realizada uma grelha
questionando os utilizadores sobre alguns dos elementos da Sala de Recepção da LUA. Desta forma
conclui‐se que os 5 utilizadores testados acharam que os baloiços, escorrega, board, placard e e‐mail
tinham o sistema de ajuda adequado.
Em relação à satisfação no uso da estrutura da LUA, mais especificamente da sala de recepção,
4 em 5 utilizadores sentiram‐se satisfeitos enquanto 1 dos utilizadores sentiu‐se muito satisfeito no uso
da estrutura da LUA
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Utilizadores Psicólogos
Em relação aos testes de usabilidade realizados aos 5 utilizadores psicólogos todos conseguiram
cumprir com as tarefas que foram solicitadas pelos observadores.
Para verificar se no contexto normal de utilização, o utilizador era capaz de cumprir todas as
tarefas com um grau elevado de eficiência estes foram testados tendo em conta a dificuldade na
execução da tarefa, o tempo demorado e também a hesitação que o utilizador tem em realizar um
determinado passo.

Assim sendo, denotou‐se que os utilizadores de uma forma geral não tiveram dificuldade em
realizar as tarefas que foram solicitadas, tanto para os gabinetes individuais como para a sala de
reuniões/terapia de grupo. No entanto, 2 em 5 utilizadores tiveram dificuldade em realizar a tarefa de
identificação dos botões de mudança de ambiente na sala de reuniões/terapia de grupo.
Eficiência:
Dificuldade na execução das tarefas

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Gabinetes individuais
Botões de subida e descida do gabinete
Botões de abrir e fechar da porta
Botões de mudança de cores do gabinete

Sala de Reuniões/Terapia de grupo
Botões de mudança de slides
Botões de abrir e fechar da porta
Botões de mudança de ambiente

Atributos:
Fácil
Razoável

Em relação ao tempo, ao analisar a seguinte tabela, pode verificar‐se que, com excepção da
identificação dos botões de mudança de mobiliário, não houve grandes discrepâncias, resultando a
média dos utilizadores em valores que agradam o grupo. Relativamente à última tarefa, anota‐se os 11
segundos que vêm aliar‐se à dificuldade mostrada nesta tarefa.
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LUA
Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3

Eficiência:

Utilizador 4

Média do tempo
Utilizador 5 demorado

Tempo na execução das tarefas

pelos utilizadores

Gabinetes individuais
Identificar os botões de subida e
descida do gabinete

3

3

4

5

3

3,6

Identificar os botões de abrir e
fechar da porta

1

3

3

2

1

2

Identificar os botões de mudança
de cores do gabinete
Sala de reuniões / Terapia de
grupo

2

2

6

3

3

3,2

Identificar os botões de mudança
de slides

6

4

4

3

3

4

Identificar os botões de abrir e
fechar da porta

1

2

3

1

1

1,6

Identificar os botões de mudança
de mobiliário?

5

4

11

4

4

5,6

Relativamente à hesitação dos utilizadores perante a execução das tarefas, 2 em 5 utilizadores
hesitaram na identificação dos botões de mudança de ambiente, enquanto nas restantes tarefas não
houve qualquer hesitação (5 em 5 utilizadores).Assim, relativamente à tarefa de identificação dos
botões de mudança de ambiente verificou‐se que não existe neste elemento de interacção paralelismo
com o mundo real (Ligação entre o sistema e o mundo real). Quanto à heurística consistência e
standards, verifica‐se que o elemento de mudança de ambiente não mantém o mesmo tipo de
abordagem quando comparado com elementos semelhantes no Second Life. Relativamente aos outros
elementos interactivos, nomeadamente os botões de subida e descida do gabinete, abrir e fechar porta
e mudança de slides verifica‐se que estes são cumpridores das heurísticas referidas.
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Eficiência
Hesitação na execução das tarefas

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Gabinetes individuais
Botões de subida e descida do gabinete
Botões de abrir e fechar da porta
Botões de mudança de cores do gabinete

Sala de Reuniões/Terapia de grupo
Botões de mudança de slides
Botões de abrir e fechar da porta
Botões de mudança de ambiente

Atributos:
Nenhuma
Pouca
Muita
Assim, relativamente ao botão de mudança de ambiente, para os utilizadores identificarem de
forma mais eficiente este botão, o grupo colocou este elemento noutro local da sala para que desta
forma o botão seja mais perceptível por parte dos utilizadores que usufruam da sala de reuniões/terapia
de grupo.
Relativamente à questão colocada aos utilizadores sobre as instruções dadas no início de uma
consulta verificou‐se que todos os utilizadores consideraram que receberam um feedback apropriado às
acções a executar (Visão do Estado de Sistema) prevenindo este de não cometer erros, avisando‐o que
devem ser fechadas as portas e os avatares devem estar sentados para a consulta poder ser iniciada
(Prevenção de Erros).
Por fim, foi também tida em conta a heurística de Ajuda e Documentação. Em relação a esta
heurística foi feita uma grelha, questionando os utilizadores psicólogos se os elementos do espaço LUA
tinham os sistemas de ajuda apropriados. Desta forma conclui‐se que os 5 utilizadores testados acharam
que todos os elementos da LUA tinham os sistemas de ajuda necessários para que estes fossem bem
entendidos e usados.

Em relação à satisfação no uso da estrutura da LUA, 2 em 5 utilizadores ficaram satisfeitos e 3
em 5 ficaram muito satisfeitos no uso da estrutura da LUA, podendo‐se concluir que todos os
utilizadores testados consideram a LUA uma estrutura que permite uma interacção intuitiva com os
diversos elementos que lá encontram.

:: Teste de Acessibilidade
O teste de acessibilidade foi elaborado tendo em conta o serviço de apoio psicológico a alunos
na estrutura da LUA, sendo que as tarefas a realizar são comuns aos restantes espaços. Desta forma,
não se achou pertinente efectuar testes de acessibilidade a todas as estruturas concebidas, uma vez que
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a partir do presente teste se podem tirar elações que são comuns a todas as estruturas, em particular, e
à navegação no Second Life, em geral. Assim sendo, formulou‐se o teste focando seis passos essenciais à
navegação em qualquer estrutura e à interacção entre utilizadores:

1) O teleponto para a Ilha da Universidade de Aveiro;
2) A ida até ao edifício da LUA;
3) O pedido de consulta através do toque no board da entrada;
4) A conversa privada, através de Instant Message (IM), com um dos psicólogos;
5) O sentar num dos objectos existentes no espaço;
6) A conversa privada, através de IM, com um avatar presente na lista de contactos;

Testes de Acessibilidade
Tarefas Utilizadores que
concluíram a tarefa

Utilizadores que
não
concluíram a tarefa

Média de número
de tabulações

Média de tempo
despendido na
realização da tarefa

1

3*

2

36

3'26''

2

5*

0

24

2'20''

3

0

5

22

1'36''

4

2

3

34

2'50''

5

0

5

24

0'56''

6

4*

1

33

3'23''

Observações
Com excepção de um utilizador todos
começaram pelo search;
Os utilizadores que tiveram dificuldade
foi devido ao desconhecimento
do comando escape para voltar à área
de acção
Os utilizadores tentaram comandos
lógicos como ctrl + t
de touch e tentaram ainda ir ao pie‐
menu mas sem sucesso
Todos procuraram no comunicate mas
não se aperceberam onde se
viam as pessoas que estavam na
mesma área;
Depois procuraram a pessoa através do
search;
Alguns utilizadores tentaram comandos
lógicos como ctrl + s
de sit e tentaram ainda ir ao menu
superior mas sem êxito
Os utilizadores usaram o comunicate e
dirigiram‐se à área dos friends e
carregaram enter; Apenas um carregou
no perfil e depois em IM;

* Na tarefa 1, dois utilizadores necessitaram ajuda, na tarefa 2, dois utilizadores precisaram de ajuda e na tarefa 6, um utilizador
precisou de ajuda
Para levar a cabo a execução da primeira tarefa, foi pedido aos utilizadores que a partir da Ilha
do Help, pesquisassem pela Ilha da Universidade de Aveiro e efectuassem teleporte para a mesma. Em 5
utilizadores, foram apenas 3 os que conseguiram realizar esta tarefa. De todos os utilizadores, houve 4
que recorreram, em primeiro lugar, à opção "search", mas 2 deles acabaram por desistir pois foram
incapazes de compreender como aceder ao link. Os outros 2, ainda que igualmente incapazes de aceder
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ao link, optaram por proceder à pesquisa na opção "map", sendo que um deles tentou procurar nas
landmarks e apesar de se encontrar disponível a landmark da Universidade de Aveiro, o utilizador foi
incapaz de proceder ao teleporte. Apenas 1 dos utilizadores utilizou, em primeiro lugar, a pesquisa
através da opção "map". Os dois utilizadores que desistiram levaram cerca de 2 minutos e 30 segundos
a abdicar da execução da tarefa. Os restantes demoraram em média, 4 minutos para completar a
mesma. No total, a média do tempo dispendido nesta tarefa foi de 3 minutos e 26 segundos, exigindo
uma média, aproximada, de 60 tabulações.
A ida até ao edifício da LUA foi a tarefa que demorou menos tempo a ser executada: cerca de 2
minutos e 20 segundos, tendo como excepção um utilizador que se viu extremamente dificultado por
não se aperceber que após activar a opção de "fly" teria de executar o comando "escape" para voltar à
área de acção e conseguir movimentar‐se em direcção à estrutura da LUA. Desta forma, o mesmo
demorou cerca de 7 minutos a aperceber‐se da execução deste comando para posteriormente
conseguir avançar em direcção à estrutura. Esta tarefa despendeu um número mínimo de 3 tabulações
para cumprir a tarefa, à excepção do utilizador já referido que efectuou cerca de 76 tabulações.
Tarefas como o tocar no board da entrada do edifício e o sentar num objecto, sem recurso ao
rato, verificaram‐se impossíveis de realizar pois os utilizadores mostraram um completo
desconhecimento acerca da existência de comandos que permitissem o levar a cabo das mesmas. O
recurso às opções comuns, apresentadas no menu de rodapé, revelou‐se igualmente ineficaz.
Os utilizadores procuraram, também, por comandos lógicos que possibilitassem a activação do pie‐
menu, ou comandos como "ctrl+s" para sentar ou "ctrl+t" para tocar no objecto. Tentaram ainda o
painel dos "gestures",em busca de comandos que permitissem efectuar estas duas acções, mas sem
êxito. Em média, os utilizadores demoraram, para desistir de tocar no board da entrada e de sentar num
objecto,1 minuto e 36 segundos e 57 segundos, respectivamente.
A conversa através de Instant Message com um dos avatares‐psicólogos presentes no espaço,
tarefa essencial para ser prestado o devido apoio ao aluno e que garante a confidencialidade da
conversa, demorou em média 2 minutos e 50 segundos a ser executada. No entanto, apenas dois
utilizadores conseguiram efectuá‐la. Todos os utilizadores falaram através de chat e especificamente2
deles utilizaram a pesquisa, sendo que 1 foi incapaz de seleccionar o link do avatar em questão. Para
efectuar com êxito a tarefa, um dos utilizadores que optou pela utilização da opção “search”,recorreu
ao separador "people" e efectuou a pesquisa pelo nome do avatar‐psicólogo e conseguiu facilmente
proceder à selecção do link da área de perfil do mesmo, seleccionando, de seguida. o envio de IM. O
outro utilizador que obteve sucesso utilizou a opção "comunicate", expandindo a área dos utilizadores
presentes no espaço e seleccionou o nome do avatar‐psicólogo, abrindo depois a sua área de perfil e
executando o comando de envio de IM. Os 3 utilizadores que desistiram demoraram uma média
aproximada de 1 minuto a abandonar a tarefa. Dos 2 utilizadores que obtiveram sucesso, 1 deles
demorou cerca de 40 segundos e o outro cerca de 11 minutos, uma vez que procurou primeiro pelo
psicólogo no mapa e só posteriormente através da opção de search, indo várias vezes ao comunicate
mas sem se aperceber da opção de expansão, que daria acesso à área de utilizadores presentes no
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mesmo espaço. A média de tempo para execução desta tarefa foi de aproximadamente 3 e foram
pressionadas as teclas cerca de 100 vezes.
Na tarefa de conversar com um contacto da lista de amigos, houve apenas um utilizador que se
mostrou incapaz de a realizar. Os restantes, sem excepção, procuraram no separador friends da opção
comunicate,

premindo

o

enter

que

abre

automaticamente

o

envio

de

IM.

Apenas

1delesprocurouprimeiro o perfil do contacto e escolheu a opção de IM. O utilizador desistente demorou
cerca de 1 minuto antes de abandonar a realização da tarefa. Os demais demoraram em média cerca de
3 minutos e 23 segundos para a finalizarem a tarefa premindo, aproximadamente 30 vezes as teclas.

Utilizador Padrão

Utilizadores testados sem rato

Tempo de Média de
Tarefas Número
execução número de
de cliques
da tarefa tabulações

Média de tempo de
execução/
desistência da tarefa

1

4

0'18"

36

3'26''

2

2

0'07''

24

2'20''

3

2

0'03''

22

1'36''

4

4

0'05''

34

2'50''

5

7

0'12"

24

0'56''

6

3

0'09''

33

3'23''

Observações
9 vezes superior
tabulações e 12 vezes mais
tempo
12 vezes mais tabulações e
20 vezes mais tempo
11 vezes mais tabulações e
32 vezes mais tempo
9 vezes mais tabulações e
34 vezes mais tempo
4 vezes mais tabulações e
aproximadamente 5 vezes
mais tempo demorado
11 vezes mais tabulações
e cerca de 23 vezes mais
tempo demorado

Para efeitos de comparação de performances entre utilizadores limitados ao uso do teclado e
utilizadores que recorrem ao uso do rato, foi submetido um utilizador (membro do grupo, com elevado
grau de experiência na utilização do Second Life) ao teste acima descrito, tendo este de executar as
mesmas tarefas, no mesmo contexto, mas utilizando o rato. Assim, comparativamente, verifica‐se que
os utilizadores que usaram apenas o teclado, pressionaram as teclas, em média, 10 vezes mais do que o
utilizador comum clicou no rato. Quanto ao tempo demorado para execução das tarefas, o utilizador
comum demora, em média, cerca de 20 vezes menos tempo a realizar as tarefas do que os utilizadores
que não utilizam o rato.
Após esta análise, é notório que as estruturas construídas pelo grupo não se encontram
preparadas para utilizadores com necessidades especiais e que se vejam impossibilitados de recorrer ao
uso do rato para navegar nas mesmas e interagir com os demais utilizadores, uma vez que para realizar
tarefas básicas estes demoram cerca de 20 vezes mais tempo do que um utilizador comum, o que
arruína por completo toda a lógica de interacção no Second Life que se prevê dinâmica e fluida. No
entanto, este problema não se resume aos espaços criados pelo grupo, sendo um problema que se
identifica na grande maioria dos espaços existentes neste ambiente virtual. De facto, verifica‐se que o
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Second Life sofre de um grave problema de acessibilidade e é uma utopia pensar‐se na construção de
um espaço universitário, de educação e previsto para alunos, que não visa a integração daqueles que
carecem de necessidades especiais para se poderem integrar adequadamente, quer ao nível da
interacção social, quer ao nível da navegação nos espaços idealizados para os mesmos.
Com intuito de se ultrapassar este problema, seria necessário pensar num mecanismo através
do qual fossem disponibilizados comandos por teclas que, ao serem executados, facilitassem a
interacção com elementos e utilizadores. O grupo assume esta falha ao nível do acesso aos espaços
efectuados, por parte de utilizadores com necessidades especiais. No entanto não se irá proceder à
concepção do mecanismo já referido, uma vez que a construção do mesmo é inviável devido a
constrangimentos temporais.

2.2.2.2 Página Web ‐ Metodologias de teste
Para a realização dos testes de funcionalidade, design e usabilidade para a página Web, foi tido
em conta uma amostra de 5 utilizadores psicólogos, que fazem parte do universo de 8 utilizadores para
quem foi direccionada a construção da página. Caracterizando este universo de utilizadores, são todos
alunos da Universidade de Aveiro, do 2º ano do curso de Psicologia, com idades compreendidas entre os
18 e os 22 anos, maioritariamente do sexo feminino (só um dos elementos é do sexo masculino).
Os testes em questão foram realizados em contexto presencial, para que desta forma fosse
possível verificar as acções do utilizador. Foi também utilizado como técnicas de recolha de dados o
registo audiovisual, através do programa ScreenFlow, para serem registadas todas as acções realizadas
pelos utilizadores. Para além disso, utilizou‐se como técnicas de teste, para o teste de funcionalidade e
design, o teste integrado enquanto para os testes de usabilidade foram utilizadas a observação directa
em campo participativa, ThinkingAloudProtocol, Avaliação heurística e entrevista focus‐groups (sem
moderador), técnicas estas que já foram explicadas anteriormente.
Para além destes testes foram também realizados testes de compatibilidade e acessibilidade,
sendo que estes foram efectuados pelos elementos do grupo. No que diz respeito ao teste de
compatibilidade, este teve como suporte uma grelha de observação onde foram tidos em conta 3
browsers (Safari, Mozilla Firefox e Internet Explorer 7) e duas das resoluções mais utilizadas (1024x768 e
1200x800). A técnica de teste usada foi o Unit Test, visando‐se testar as funcionalidades principais em
separado. Já para avaliar os testes de acessibilidade foram utilizadas ferramentas de revisão directa,
adaptando a checklist disponibilizada pelo link (http://www.utad.pt/wai/full‐checklist.html), sendo
testados alguns pontos dos casos gerais de prioridade 1. Para além desta, foram também utilizadas
ferramentas de avaliação automática.
Para finalizar, foi também realizado o teste de segurança. Apesar deste tipo de teste
inicialmente não ter sido contemplado no plano de testes, achou‐se pertinente realizar este tipo de
teste ao nível da base de dados (onde estão alojadas as informações da página Web) e de acesso à
página Web. Assim sendo, recorrendo‐se à técnica de teste peer review, foi pedido a um utilizador com
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experiência ao nível de base de dados e com literacia tecnológica alta, para que este tentasse entrar na
base de dados e nas diferentes páginas do site, onde só os psicólogos têm permissões para aceder.

2.2.2.3 Análise de resultados e plano de acção

:: Testes de Funcionalidade
Relativamente aos testes de funcionalidade na segunda tarefa (alteração do estado de pedido)
só foi possível testar nos dois primeiros utilizadores, já que nos restantes este processo não era possível
de ser testado, visto não se verificar a existência de avatares na lista de espera.
Houve também uma tarefa (criação de nova consulta) em que um dos utilizadores não
conseguiu executar a tarefa, sendo que foi necessária a ajuda dos observadores para que o utilizador
conseguisse concluí‐la.
Nas restantes tarefas os utilizadores conseguiram executar as tarefas sem qualquer tipo de
problema.

Funcionalidade

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Identificação e autenticação do login e password
Alteração do estado de pedido
Criação de nova consulta
Inserir novo perfil do avatar e alteração do perfil
Registo de dados de uma consulta

Atributo:
Conseguiu
Não Conseguiu

:: Testes de Design
Em relação aos testes de design, em geral, os utilizadores consideraram que os
elementos visuais são consistentes, existindo harmonia ao nível das cores usadas na aplicação.
Relativamente à tipografia, espaçamento e tamanho do texto, verificou‐se que 3 dos 5 utilizadores
apontaram que o tipo de letra deveria ser maior nos conteúdos da página home. Apesar deste
problema, nas restantes páginas, a percepção e leitura dos conteúdos realizou‐se sem problemas. Posto
isto, o erro apontado, que já tinha sido evidenciado pelo grupo, foi alvo de correcção (alteração na folha
de estilos da página).
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:: Testes de Usabilidade
Ao nível da usabilidade, a página Web foi testada tendo em conta as seguintes métricas:
eficácia, eficiência e satisfação, usando como técnica de teste a análise heurística, averiguando se as
tarefas cumprem, ou não, as heurísticas analisadas. Esta análise heurística é acompanhada das técnicas
de teste Thinking Aloud Protocol, observação directa em campo participativa e entrevista focus‐group.

No âmbito da eficácia, os utilizadores conseguiram cumprir todas as tarefas que foram
solicitadas. Contudo, e como já foi referido nos testes de funcionalidade, houve também neste teste
uma tarefa que só foi possível testar até ao segundo utilizador (“O psicólogo conseguir gerir o estado do
pedido do paciente”), já que a partir deste não haviam pedidos de consulta para os utilizadores gerirem.

Assim, relativamente à heurística do design minimalista verificou‐se que as páginas do site não
contêm informação desnecessária, mostrando só a informação essencial ao utilizador. Deste modo o
interface é intuitivo sendo que os elementos interactivos, como a inserção do Login e Password, e o
menu de navegação são facilmente localizáveis.
De uma forma geral os utilizadores não tiveram dificuldade em realizar as tarefas que foram
pedidas apesar de haver um caso específico em que o utilizador teve bastante dificuldade em fazer o
registo de uma nova consulta, tendo sido ajudado para poder concluir esta tarefa. Para além deste caso,
2 em 5 utilizadores tiveram algumas dificuldades na tarefa de inserir/editar o perfil. Pode‐se então
afirmar que o elemento de inserção/edição de perfil não cumpre com a heurística de Reconhecer em
vez de Recordar uma vez que o utilizador sente dificuldade em identificar este elemento dos restantes.
Assim, será alvo de correcção o elemento de inserir/editar perfil, sendo que este não poderá ser só
textual passando a estar em formato de botão, para que desta forma seja mais identificável por parte
dos utilizadores (Consistência e Standards).
Relativamente às heurísticas de Reconhecer em vez de Recordar e Consistência e Standards
verifica‐se nos restantes elementos, como inserção de nova consulta e inserção de login, os utilizadores
não necessitam de memorizar aquando da navegação na página Web, sendo que numa próxima visita à
página Web reconhecerão e recordar‐se‐ão da função de cada um destes elementos.

Eficiência:
Dificuldade na execução das tarefas

Utilizador 1

Utilizador 2

Utilizador 3

Utilizador 4

Utilizador 5

Navegação entre áreas
Interface é intuitivo
Login e logout
Gerir o estado do pedido do paciente
Fazer o registo de uma nova consulta
Inserir/editar o perfil

Atributo:
Fácil
Razoável
Difícil
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Em relação ao tempo demorado pelos utilizadores para cumprirem as tarefas foi feita uma
tabela que compara a média do tempo demorado pelos utilizadores e o tempo médio na execução das
tarefas, tempo este determinado pelo grupo.

Eficiência:
Tempo ‐ Página Web

Tempo médio Tempo médio demorado
(segundos)
pelos utilizadores
(segundos)

Identificar os locais para fazer o login e logout

2

2

Gerir o estado do pedido do paciente

5

4*

Fazer o registo de uma nova consulta

3

5,4

Inserir/editar o perfil

3

3,8

*só realizado por 2 utilizadores
A partir desta tabela pode‐se verificar que nas primeiras duas tarefas os 5 utilizadores não
excederam o tempo médio previsto, apesar de que na segunda só 2 utilizadores foram testados. Na 3ª
tarefa o tempo foi excedido devido a um dos utilizadores ter demorado 15 segundos para a conclusão
da tarefa, extraviando assim os resultados. Na 4ª e última tarefa denota‐se que o tempo foi
ultrapassado em cerca de 1 segundo.
Relativamente à hesitação dos utilizadores perante a execução das tarefas, 4 em 5 utilizadores
hesitaram aquando da inserção/edição do perfil, verificando mais uma vez que este elemento não
cumpre algumas das heurísticas já referidas. Nas restantes tarefas não se verificou qualquer hesitação.
Eficiência:
Hesitação na execução das tarefas

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Navegação entre áreas
Interface é intuitivo
Login e logout
Gerir o estado do pedido do paciente
Fazer o registo de uma nova consulta
Inserir/editar o perfil

Atributo:
Nenhuma
Pouca
Muita
Assim sendo, relativamente à Prevenção de Erros e Visão do Estado do Sistema as restantes
tarefas analisadas cumprem com estas heurísticas já que os utilizadores recebem um feedback
apropriado às acções a executar prevenindo estes de não cometerem erros.

FASE BETA E TESTES – SECOND.UA SETTLERS 22

Em relação à satisfação no uso da página Web 2 em 5 utilizadores ficaram satisfeitos com o uso
da página web e 3 em 5 utilizadores ficaram muito satisfeitos.

:: Teste de Compatibilidade
Relativamente ao teste de compatibilidade, de uma forma geral, não foram encontrados erros
relevantes. Os erros mais críticos verificaram‐se ao nível do espaçamento e formatação de texto (letra e
tamanho), existindo ligeiras alterações de browser para browser.
Posto isto, os erros detectados no teste de compatibilidade serão contornados pela
optimização para Internet Explorer 7, uma vez que este é o browser mais usado pelos utilizadores do
site.

:: Teste de Acessibilidade
Em relação ao teste de acessibilidade realizado, tendo em conta que a página Web é utilizada
por um número restrito de utilizadores e assume um cariz simples e de ferramenta de suporte, no
âmbito das ferramentas de revisão directa, foram só testados alguns casos gerais de prioridade 1,
verificando‐se que não existe qualquer anomalia nos pontos testados.
Relativamente às ferramentas automáticas utilizadas, na avaliação da acessibilidade em geral,
análise de cores e testes de CSS, foi detectado um erro na folha de estilos, que entretanto já foi
corrigido (alteração na folha de estilos).

:: Teste de Segurança
Aquando da realização do teste de segurança, um dos erros verificados foi que a página
“criar_consulta.php” não estava restringida ao inicio de sessão e por conseguinte todos os utilizadores
que tentassem ir à página conseguiam acede‐la sem qualquer tipo de problema. Para resolver este
problema, restringiu‐se a página à necessidade de previamente ter sido efectuado um login válido.
Em relação à base de dados o especialista referido não conseguiu aceder à mesma, o que
assegura um mínimo de segurança dos dados confidenciais recolhidos. O mesmo testando tentou
também aceder a ficheiros código fonte da página de modo a ver as connections para a base de dados,
não conseguindo também obter a informação.
Para além disso, o grupo apercebeu‐se que ao nível do campo password da tabela avatar da
base de dados, esta não era encriptada, o que levanta problemas ao nível da segurança. Assim sendo, o
grupo para tornar as passwords confidenciais converteu a password para hash usando a função
md5.Desta forma, e como uma hash não pode ser transformada novamente no texto que lhe deu
origem, o método de verificação é feito pela comparação das duas hash, uma colocada na base de
dados e a outra na página onde se processa o login.
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2.3 Estrutura da AAUAv e Núcleos
2.3.1 Implementação da versão Beta (Dimensão funcional e técnica)
A Associação Académica da Universidade de Aveiro, cuja estrutura ficou modelada no módulo
anterior, foi alvo de melhoramentos a nível estético, o que implicou a modelação de todos os elementos
necessários ao funcionamento do espaço enquanto associação académica.
No que diz respeito aos interiores, foram modeladas todas as peças de mobiliário inerentes ao
espaço e que conferem um ambiente de convívio, nas zonas de esplanada e bar no primeiro piso, e
ainda no primeiro piso, mobiliário mais sóbrio que convide à interacção entre visitante e associação,
como por exemplo a zona de compra de t‐shirt e de comunicação através de envio de email, onde estão
presentes dois balcões, um sofá e um placard.
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A par da modelação de todos estes elementos fundamentais, implementaram‐se também as
funcionalidades pretendidas pela AAUAv, ou seja, a existência de um serviço de comunicação através de
email, a existência de uma camisola da associação, a existência de música no espaço, espaços para
colocação de informação ou vídeos, e ainda ambiente de descontracção com danças e um sistema de
luzes com mecanismos que permitem controlar a velocidade e direcção giratória das mesmas .
Para responder a estes desafios, nomeadamente no que diz respeito ao som, o grupo optou por
desenvolver um mecanismo que permitisse a colocação automática de som na parcela de terreno.
Depois de efectuado este mecanismo, foram pesquisadas soluções no que diz respeito ao stream de
som que não requira um servidor próprio a processar o stream do mesmo. Assim, foram encontradas
soluções que passam pela utilização de estações de rádio online, que estão a fazer o live stream que é
processado, por exemplo, no winamp. Desta forma, é apenas necessário introduzir o url do stream das
músicas e ao clique no mecanismo anteriormente elaborado, pode‐se escolher a rádio pretendida. De
momento, o grupo optou por seleccionar duas rádios distintas (Jazz e Seventies) e disponibilizar
somente essas duas opções. Contornam‐se assim os problemas relativos aos direitos de autor sobre as
músicas transmitidas na parcela, sendo que está ainda a ser estudada a possibilidade de se realizar o
stream directo a partir de uma rádio criada no winamp com plug‐in próprios para o efeito. O stream não
é feito para todos os utilizadores, é feito individualmente. (Ver Anexo 2 ‐ diagrama).
Em relação ao stream de vídeo, após pesquisa, o grupo conseguiu apurar uma forma de se
passarem vídeos do youtube no Second Life, que não é mais do que se definir na parcela de vídeo o link
do youtube mobile com o vídeo que se pretende. O Second Life não tolera flash, pelo que os vídeos do
youtube mobile estão num formato diferente (.3gp), que é compatível com o Quicktime. Desta forma,
basta activar no Quicktime a opção de ler vídeos nesse formato e fazer play media na parcela em que o
utilizador se encontra.
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No que diz respeito às luzes, estas são texturas, que com recurso a um mecanismo executado
pelo grupo, permitem ser activadas ou desligadas, controladas em velocidade, variando entre 5
velocidades diferentes e em sentido de rotação.
Para facilitar a navegação na estrutura, entre os dois pisos existe um elevador, com dois botões,
um que permite ao utilizador chamá‐lo para o piso em que se encontra, usando depois o outro botão
para o fazer subir/descer. Para este processo, o utilizador tem que estar sentado no elevador.
Foram ainda implementados sistemas de ajuda, como por exemplo mensagens de feedback e
ainda um posto de ajuda junto ao elevador com instruções de utilização.
Quanto aos núcleos, as estruturas destes já se encontravam modeladas mas não continham
qualquer suporte nos seus interiores. Neste momento encontram‐se implementados os núcleos da
Cartola, do Gretua e do Neect. Todos eles possuem mobiliário adequado aos seus propósitos, sendo que
a existência de uma mesa e sítio para sentar é comum. De resto, foram acrescentados alguns elementos
decorativos, nomeadamente umas cartolas no caso do núcleo para a tuna e umas cortinas para o núcleo
do GRETUA.
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A nível das funcionalidades implementadas, todos possuem um sistema que permite a abertura
da página web in‐world, envio de email e um placard estático de colocação de cartazes.

2.2.2 Metodologias de teste
Para a realização dos testes na AAUAv e Núcleos, o grupo havia idealizado uma amostra de 5/6
utilizadores comuns e 5/6 utilizadores da AAUAv, testes estes agendados para os dias 29 e 30 de Maio.
No entanto, prevendo os atrasos de uma resposta ao grupo por parte dos membros desta associação,
para que o decorrer do trabalho do grupo não fosse prejudicado, optou‐se por incluir todas as
funcionalidades nos testes de ambos os utilizadores, embora existissem determinadas funções que o
utilizador comum não iria ter acesso. Pensa‐se que desta forma o grupo pode averiguar, embora de
forma não desejada, os erros, podendo corrigi‐los atempadamente, não atrasando todo o processo do
projecto. Assim sendo, os utilizadores testados são todos alunos da Universidade de Aveiro, do curso de
Novas Tecnologias da Comunicação, com idade compreendida entre os 18 e 26 anos, com uma literacia
tecnológica alta e com pouca experiência no Second Life.
No que diz respeito às técnicas de recolha de dados, os referidos testes foram registados áudio
e visualmente através do programa ScreenFlow, sendo também utilizadas grelhas de registo para
anotação de algumas informações.
Relativamente à estrutura da AAUAv e às estruturas dos núcleos foram realizados testes de
funcionalidade, design, conteúdos e usabilidade, sendo que nos três primeiros foi realizado um teste
integrado acompanhado com uma observação directa em campo participativa. Nos testes de
usabilidade as técnicas de teste utilizadas foram o Thinking Aloud Protocol, análise heurística e também
a observação directa em campo participativa.

FASE BETA E TESTES – SECOND.UA SETTLERS 27

2.2.3 Análise de resultados e plano de acção
:: Teste de Funcionalidade
Os testes efectuados relativos à funcionalidade denunciaram algumas fragilidades no edifício da
AAUAv.
Em primeiro lugar, ainda que todos os utilizadores tenham considerado as indicações e botões
do elevador perceptíveis, conseguindo fazer uso deste, foi sugerido por um dos utilizadores que os dois
botões se posicionassem de forma diferente, ocupando um lugar com maior visibilidade, fácil de avistar
quando o avatar se aproxima do elevador e quando já se encontra sentado.
O envio de e‐mail foi uma tarefa concluída por todos os utilizadores. Pelo contrário, 1 de 5 não
conseguiu adquirir as t‐shirts da AAUAv, sendo que o principal problema apontado foi a estética da
estrutura que comporta estes dois artigos, que não identificou o lugar como um local de aquisição de
artigos.
Activar o sistema de som, através de um vinil colocado na mesa de DJ, revelou‐se uma tarefa
concluída pelos 5 utilizadores. No entanto, apontou‐se que seria difícil para o utilizador averiguar qual o
objecto que facultava a informação textual “controlo de som”, sendo que 2 dos 5 utilizadores,
primeiramente, clicaram na mesa de DJ para executar a tarefa. Para resolução deste problema o grupo
colocará a mesa de DJ como elemento de controlo de som e não só o vinil.
Para manipular as luzes, 4 dos 5 utilizadores recorreram aos botões adequados. Anotou‐se que
os auscultadores colocados em cima da mesa foram alvo de cliques e também que o posicionamento do
botão dificultou a tarefa dos utilizadores (ver tabela abaixo).
Relativamente aos núcleos não foi apontado qualquer tipo de problema em termos de
funcionalidade já que todos os utilizadores conseguiram realizar as tarefas que lhes foram pedidas.

Funcionalidade

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Subida e descida do elevador
Envio de e‐mail
Compra de Artigos
Sistema de som
Sistema de luzes
Sentar

Conseguiu
Não Conseguiu
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:: Teste de Design e Conteúdos
Com o objectivo de testar questões relativas ao design do edifício da AAUAv e dos Núcleos e
mobiliário construído para estes, foram realizados testes de design. Os 5 utilizadores testados
responderam positivamente a todas as questões colocadas, sendo que o grupo pode concluir que o
espaço concebido para a AAUAv e seus núcleos usufruem de características que agradam aos seus
utilizadores, possuindo uma unanimidade entre si e apresentando uma estética apelativa. Desta forma,
não foi apontada qualquer sugestão de melhoramento, considerando‐se, efectivamente, que os edifícios
em testes apresentam uma estrutura apelativa e equilibrada ao nível do design.
Relativamente aos testes de conteúdos, o resultado assemelhou‐se aos de design, uma vez que
todos os utilizadores testados consideraram que as informações presentes nos placards se
apresentavam legíveis, tanto na AAUAv como nos núcleos.
Contudo foram apontadas algumas sugestões de melhoria por parte dos utilizadores
relativamente ao design da estrutura. Assim foi sugerido que existisse uma ligação física entre a AAUAv
e os núcleos, os passeios que vão para a esplanada da AAUAv e os passeios dos núcleos serem mais
largos, e por fim, modificar tanto a bancada como o elemento de aquisição de artigos pois esta não se
assemelha à sua principal funcionalidade. Assim sendo, serão alvo de correcção a bancada onde se
encontram os artigos, colocando um banner a identificar o local como também mudar os elementos de
aquisição de artigos. Relativamente à bancada onde se encontra o e‐mail será também colocado um
banner (Informações) para que assim os utilizadores saibam as particularidades desta bancada.
Relativamente a uma ligação física entre a AAUAv e os núcleos o grupo não acha necessário já que esta
ligação não é adequada ao resto das estruturas.

:: Teste de Usabilidade
Utilizadores Comuns
Em relação aos testes de usabilidade, apontou‐se que todos os testados conseguiram cumprir
as tarefas solicitadas, no âmbito da eficácia.

Para verificar se no contexto normal de utilização o utilizador era capaz de cumprir todas as
tarefas com um grau elevado de eficiência, estes foram testados tendo em conta a dificuldade na
execução da tarefa, o tempo médio demorado e também a hesitação que o utilizador tem em realizar
um determinado passo. Como técnicas de teste fez‐se uma análise heurística acompanhada de outras
técnicas como a observação directa participativa e o ThinkingAloudProtocol.
Deste modo, em termos de dificuldade de execução das tarefas verificou‐se que todos
os utilizadores tiveram dificuldade em encontrar o elemento do sistema de luzes, tendo clicado nos
phones, que não estavam relacionados com o sistema de luzes. Ainda relacionado com o elemento de
controlo de luzes denotou‐se que os utilizadores comuns tiveram dificuldade em encontrar este
elemento. De certa forma, é compreensível e o grupo considerou positivo os utilizadores não terem
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encontrado o elemento já que este só pode ser utilizado pelos utilizadores da AAUAv que tenham
permissões para a sua utilização.
Para além deste elemento verificou‐se também que 2 dos 5 utilizadores tiveram dificuldade em
identificar o local de aquisição de artigos, sendo este confundido como uma recepção. Assim, verificou‐
se que o elemento de aquisição de artigos não cumpre com as heurísticas de ligação entre o sistema e o
mundo real já que este não faz uma ligação entre o real e virtual, induzindo o utilizador em erro ou até
mesmo na não identificação do objecto, já que este não se assemelha a outros elementos do tipo
(Consistência e Standards). Por outro lado, o sistema de som, de luzes e elevador revelaram‐se
cumpridores destas heurísticas.
Quanto aos núcleos, pode verificar‐se que os elementos lá colocados são familiares aos
utilizadores, cumprindo assim com as heurísticas avaliadas.
Relativamente aos núcleos nenhum dos utilizadores teve qualquer dificuldade em identificar os
elementos de ir para a página do núcleo e de envio de e‐mail.

Eficiência:
Dificuldade na execução das tarefas
AAUAv

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Adquirir artigos
Elemento de envio de e‐mail
Sistema de som
Sistema de luzes
Subida e descida de elevadores

Núcleos
Elemento de colocação de conteúdos
Página de núcleo ou envio de e‐mail

Atributo:
Fácil
Razoável
Difícil

Relativamente ao tempo demorado pelos utilizadores para identificar os elementos da AAUAv,
considerando as considerações já feitas relativas ao sistema de luz, atentou‐se apenas na tarefa da
identificação do envio de e‐mail. No que diz respeito ao envio de e‐mail, pensa‐se, pelo comportamento
dos utilizadores, que a maior dificuldade foi na identificação da área onde esta funcionalidade estaria
englobada. Assim, colocou‐se uma faixa na área onde este elemento se insere com o texto
“informações”, desta forma, pensa‐se que todos os interessados em obter informações ou contactar
com membros da AAUAv, se vão dirigir a este local.
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AAUAv e Núcleos

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Eficiência: Tempo na execução
das tarefas (em segundos)

Tempo médio
demorado
pelos
utilizadores

AAUAv
Identificar o elemento para
adquirir artigos

32

5

10

8

Identificar o elemento de envio
de e‐mail

28

16

12

19

18

18.6

Identificar os elementos do
sistema de som

20

6

15

8

10

11.8

Identificar os elementos do
sistema de luzes

20

30

16

35

20

21.8

Identificar o elemento de
subida/descida do elevador

5

4

3

4

6

4.4

Identificar o elemento onde são
disponibilizados os conteúdos

2

2

1

2

3

2

Identificar o elemento de envio
de e‐mail ou página web

2

1

2

3

2

2

11(*)

Núcleos

Relativamente à hesitação não se denotaram problemas, especificamente, apenas um
utilizador demonstrou pouca hesitação em adquirir artigos, processo este que já foi abordado e alvo de
correcções.
Eficiência:
Hesitação na execução das tarefas
AAUAv

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Adquirir artigos
Elemento de envio de e‐mail
Sistema de som
Sistema de luzes
Subida e descida de elevadores

Núcleos
Elemento de colocação de conteúdos
Página de núcleo ou envio de e‐mail

Atributos:
Nenhuma
Pouca
Muita
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Por fim, em relação à heurística de Ajuda e Documentação, verificou‐se que todos os
utilizadores acharam que os elementos tinham toda a ajuda necessária para que estes fossem usados
devidamente.
O grau de satisfação dos utilizadores relativamente às estruturas em teste variou entre o
elevado e muito elevado, tendo dois utilizadores dito que correspondiam às expectativas podendo desta
forma concluir‐se que, de uma forma geral, as estruturas apresentam bons resultados.

2.4 Estrutura da AETTUA
2.4.1 Implementação da versão Beta
Foram apresentadas no módulo TP2 as estruturas destinadas aos núcleos da AAUAv, sendo que
as mesmas ainda não tinham sido mobiladas nem atribuídas a nenhum núcleo.
Posto isto, a AETTUA foi uma das associações contactadas pelo grupo para usufruir de umas
dessas estruturas. Os seus membros facultaram ao grupo um cartaz e logótipo da associação, o que
permitiu personalizar o espaço com a colocação do mobiliário, cartaz, logótipo, cores e ainda um
sistema de envio de e‐mail.

Assim que os settlers concluíram estas tarefas, contactaram de novo com os membros
interessados, procurando obter críticas ou sugestões. No primeiro contacto, ficou assente que a
estrutura correspondia às expectativas dos membros. Posteriormente, a AETTUA contactou com o
grupo, apresentando algumas sugestões, nomeadamente, a separação deste núcleo dos pertencentes à
AAUAv e a concretização diferente da dos núcleos já modelados. Ainda, foram sugeridas a
implementação do acesso à página Web através do Second Life e a criação de um espaço para a
passagem de slides. A nível de mobiliário foi sugerido a criação de mais painéis estáticos para a
colocação de vários cartazes e um painel dinâmico.
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Posto isto, o grupo aceitou as propostas e iniciou a modelação de um novo edifício, passando
de seguida à aplicação das texturas, sendo estas baseadas nas cores do logótipo da instituição. No que
diz respeito ao mobiliário, a mesa e bancos mantiveram‐se à semelhança do núcleo anterior, tendo‐se
acrescentado no edifício uma área que contém uma mesa e uma cadeira, fazendo‐se assim um
paralelismo com um local onde se facultam informações ou esclarecem dúvidas.
A nível de funcionalidades, manteve‐se o envio de e‐mail, acrescentando‐se o acesso à página
Web através do Second Life e a passagem de slides.
Posto isto, foram solicitados à AETTUA mais cartazes, que o grupo passou a aplicar nos quadros
construídos para essa função. Desta forma, completou‐se o edifício da AETTUA, podendo iniciar‐se a
fase de testes.

2.4.2 Metodologias de teste
Para a realização dos testes na estrutura da AETTUA, estabeleceram‐se as seguintes tipologias
de teste: design, conteúdos, funcionalidade e usabilidade.
Quanto às técnicas de teste optou‐se pela observação directa e participativa (já justificado),
abrangendo‐se o Thinking Aloud Protocol.
Na recolha de dados recorreu‐se ao programa ScreenFlow que permitiu o registo audiovisual
dos testes, e às grelhas elaborados para este efeito nas quais foram apontadas as respostas e acções dos
utilizadores.
Ao nível da amostra, consideraram‐se 5 utilizadores comuns, alunos de Novas Tecnologias da
Comunicação, os quais apresentavam baixa utilização do Second Life, literacia tecnológica alta.
A funcionalidade de avançar/retroceder os slides será só disponível para os elementos da
AETTUA, no entanto, tendo eles não revelado disponibilidade para a realização de testes, o grupo optou
por incluir estes mecanismos nos testes dos utilizadores comuns.
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2.4.3 Análise de resultados e plano de acção
:: Teste de Funcionalidade
Todas as funcionalidades patentes no edifício da AETTUA e listadas para os testes de
funcionalidade foram identificadas pelos utilizadores, que realizaram todas as tarefas propostas com
sucesso.

Funcionalidade

Utilizador 1

Utilizador 2

Utilizador 3

Utilizador 4

Utilizador 5

Sentar
Enviar um e‐mail
Ir para a página da AETTUA
Mudar os slides

Atributo:
Conseguiu
Não Conseguiu
Assim, e verificando que no decorrer do teste não foi dada nenhuma indicação verbal, não se
apontaram quaisquer melhoramentos necessários às funcionalidades do edifício em questão.

:: Teste de Design
No que diz respeito aos testes de design, todos os utilizadores responderam positivamente às
questões feitas, indicando dessa forma que consideravam a estrutura da AETTUA apelativa. No entanto,
foram apontados três aspectos específicos a melhorar.
Um utilizador referiu que a entrada por cima era “esquisita”, levando o grupo a reflectir sobre a
discrição da mesma, uma vez que era pouco visível, e também levantava o problema da saída estrutura,
em que o avatar se tinha de posicionar numa certa área para sair da mesma. Posto isto, aliando a
referência do utilizador com uma sugestão feita pelo membro da AETTUA, foi colocada uma seta com o
logótipo, apontando para o orifício de entrada. Também, para que a saída fosse facilitada, foi indicado
no chão, através da diferença de texturas, a área em que o utilizador podia colocar‐se para poder sair.
No decorrer dos testes houve ainda 1 utilizador que mostrou descontentamento com a cor do
chão e posição dos cartazes, considerando que estes se encontravam demasiado elevados. Assim, o
grupo alterou a cor, apoiando o apontamento do utilizador e dando mais vivacidade à estrutura. Ainda,
assumiu‐se que descendo os cartazes estes seriam de melhor visibilidade, pelo que se alterou, desde
logo, o posicionamento destes.
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:: Teste de Conteúdos
O teste de conteúdos demonstrou que os cartazes presentes no edifício eram de fácil leitura.
Foi apontado por 1 utilizador que o conteúdo se tornava legível apenas quando o avatar se encontrava
próximo do cartaz. Quanto a isto, no Second Life, é habitual que a informação textual seja legível apenas
de perto. Aliando‐se o facto referido ao facto do edifício apresentar também pequenas dimensões, não
se considerou a existência de problemas na análise dos resultados dos testes de conteúdos.

:: Teste de Usabilidade
Em relação aos testes de usabilidade, que tiveram por base algumas heurísticas de Nielson, apontou‐se
que todos os testados conseguiram cumprir as tarefas solicitadas.

Analisando a dificuldade, verificou‐se que todos os utilizadores consideraram a utilização do espaço e a
identificação de funcionalidades dos elementos testados, relativamente fáceis. A identificação do
elemento que contém conteúdos, do botão de envio de e‐mail e a abertura da página Web, verificou‐se
que estes mantêm uma similaridade com o mundo real (ligação entre o sistema e o mundo real).

Eficiência:
Dificuldade na execução das tarefas

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Visualizar o elemento onde são disponibilizados os
conteúdos
Identificar o elemento de envio de e‐mail
Identificar o elemento de ir para a página da AETTUA

Atributo:
Fácil
Razoável
Difícil
Quanto à análise do tempo dispendido, efectivou‐se que os utilizadores conseguiram identificar
o elemento de envio de e‐mail e aceder à página Web num tempo satisfatório. No entanto, o identificar
do elemento que disponibiliza conteúdos foi uma tarefa realizada num tempo superior,
especificamente, 2 utilizadores demoraram 5 segundos, sendo a média de todos os utilizadores de 3.6.
Uma vez que o painel para conteúdos não se encontrava preenchido, pensa‐se que quando tiver
informação disponibilizada, devido ao seu tamanho e localização os utilizadores poderão reconhece‐lo
com maior rapidez.
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AETTUA
Eficiência: Tempo na
execução das tarefas (em
segundos)

Tempo
médio
demorado

Utilizador
1

Utilizador
2

Utilizador
3

Utilizador
4

Utilizador
5

O utilizador consegue
visualizar o elemento onde
estão disponibilizados os
conteúdos?

2

5

5

3

3

3.6

O utilizador consegue
identificar o elemento de
envio de e‐mail?

3

1

4

6

2

3,2

2

2

1

2

2

1,8

O utilizador consegue
identificar o elemento de ir
para a página da AETTUA?

pelos
utilizadores

No decorrer dos testes verificou‐se que nenhum dos utilizadores revelou hesitação em
qualquer tarefa, não se registando também nenhuma crítica ou sugestão. Assim, depreende‐se que os
elementos do edifício da AETTUA apresentam uma coerência entre si, respeitando normas (consistência
e standards) e facilitando as tarefas aos utilizadores.
Eficiência:
Hesitação na execução das tarefas

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Visualizar o elemento onde são disponibilizados os conteúdos
Identificar o elemento de envio de e‐mail
Identificar o elemento de ir para a página da AETTUA

Atributo:
Nenhuma
Pouca
Muita
Relativamente à satisfação, 2 utilizadores revelaram ter sentido um nível de satisfação baixo na
utilização da estrutura, referindo um dos aspectos já identificados e que levantou o maior problema: a
entrada do edifício que é feita a partir do topo do mesmo e que carece de sistema de ajuda, pois não
existe informação acerca da existência de uma entrada única, efectuada a partir do topo do edifício. No
entanto, relativamente aos restantes elementos de interacção, efectivou‐se que o edifício da AETTUA
comporta bons sistemas de ajuda (ajuda e documentação).
Ainda, 2 testados consideraram que o edifício corresponde às expectativas e 1 considerou
elevada a sua satisfação. Na resposta à pergunta colocada pelo grupo, apontou‐se ainda que os
elementos de interacção seriam o aspecto mais bem conseguido na realização desta estrutura.
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2.5 Serviço das Relações Externas
2.5.1 Implementação da versão Beta (Dimensão funcional e técnica)
De forma a evitar que o/a responsável dos serviços externos necessite de possuir o Second Life
aberto durante todo o horário de atendimento ao aluno, o grupo pesquisou soluções que
possibilitassem o diálogo sem que fosse necessário ter a aplicação sempre a correr. Para esse efeito, foi
pensada numa solução que passava pela elaboração de um objecto que captava a conversa do lado do
utilizador presente in‐world, gravando‐a na base de dados e direccionando‐a para uma página web,
actualizada automaticamente, de 5 em 5 segundos, com a conversa. Paralelamente, através de uma
página com um campo de inserção de texto, eram enviadas as respostas à pessoa que se encontrava in‐
world.
Este sistema apesar de funcionar e de dar resposta ao pretendido, pecava no ponto de vista da
optimização, pois era necessário ter uma página para recepção de dados e outra para envio. Além disso,
o utilizador presente in‐world não se apercebia que estava a falar efectivamente com um membro das
relações externas, pensando que estaria a comunicar com um objecto de resposta automática.
Face a estas observações, o grupo procedeu à análise e recolha de programas de cliente
alternativos ao Second Life, como por exemplo o Gnomiverse, Metabolt, Sleek, Sl POP3, que são clientes
apenas textuais mas que permitem detectar os avatares nas proximidades, conversar com eles através
de chat ou de IM e ainda interagir com os mesmos através de comandos para fornecer itens do
inventário, como por exemplo um notecard com informações adicionais. O grande problema levantado
pelo utilizador in‐world é que este, tal como na solução encontrada anteriormente, não compreendia
que estava a falar com um avatar, pois não se apercebe em que parte do espaço se encontra o utilizador
que responde às suas questões, para além do facto de que qualquer um destes programas necessitaria
de ser instalado na máquina do responsável dos serviços das relações externas.
Desta forma, procedeu‐se então à pesquisa de um sistema que não necessitasse de instalação,
que fosse amigável à interacção e que colocasse o avatar in‐world. O único sistema que cumpre estes
requisitos é o AjaxLife, que corre numa página web. O único problema é que este sistema pode não ser
100% seguro uma vez que corre no servidor particular do criador do sistema. No entanto, esta
contrapartida não parece ser de todo relevante, uma vez que a informação disponibilizada pelos
serviços de relações externas aos alunos, não será informação confidencial. O único problema será
mesmo relativo às falhas de ligação que poderão existir.
Para se evitar que o responsável dos serviços de relações externas necessite de estar sempre a
correr o AjaxLife, pensou‐se num sistema auxiliar, de envio de mensagem escrita para o telemóvel do
próprio sempre que alguém necessitasse de dialogar com o mesmo. Assim, o grupo procedeu à pesquisa
de soluções, entrando em contacto com responsáveis por serviços de envio de mensagens através do
Second Life para redes móveis. Os responsáveis da Starfruit, cujo sistema de envio de mensagens é
efectuado através da operadora Swisscom, foram os únicos a dar uma resposta ao grupo, mostrando‐se
disponíveis para facilitar uma das suas cabines ao grupo, no entanto não partilhariam o script por razões
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óbvias de concorrência, mas podiam vende‐lo a um preço altíssimo de 570000 Linden Dollars. O grupo
rejeitou e pediu opinião a um dos experts portugueses no Second Life, a Gwyneth Lewellin que
informou o grupo que seria necessário desenvolver todo um sistema à parte, utilizando a linguagem
java, que permitisse processar uma mensagem e envia‐la para uma rede móvel, mas que seria um
sistema complicado de desenvolver e que demoraria o seu tempo. Face aos constrangimentos
temporais e à inexperiência que o grupo mostra face à linguagem de programação referida, o grupo
desistiu desta solução.
Perante o cenário descrito, o grupo pesquisou uma solução de aviso ao utilizador através da
comunicação via Twitter. Assim, após pesquisa, o grupo conseguiu comprar uma ferramenta no Second
Life, com scripts partilhados, chamada Twitter Box. Partindo desta ferramenta, o grupo desenvolveu um
mecanismo, que consiste num objecto que ao toque possibilita o envio de uma mensagem através de
twitter para o responsável dos serviços de relações externas.
Foi criada uma conta no twitter que envia as mensagens e outra para o responsável das
relações externas que pode lê‐las. Desta forma, o receptor precisa apenas de ter instalado um cliente de
recepção de mensagens instantâneas via twitter (Twhirl ou Twiterrific) que possui um sistema de alerta
sempre que se recebe uma nova mensagem, e posteriormente ligar‐se através de AjaxLife e prestar
apoio ao utilizador identificado.

2.5.2 Metodologias de teste
Para a realização dos testes do Serviço das Relações Externas, estabeleceram‐se as seguintes
tipologias: design, funcionalidade e usabilidade. Quanto às técnicas de teste, optou‐se pela observação
directa e participativa (já justificado), abrangendo‐se o Thinking Aloud Protocol.
Na recolha de dados, recorreu‐se ao programa ScreenFlow que permitiu o registo audiovisual
dos testes, e às grelhas elaborados para este efeito nas quais foram apontadas as respostas e acções dos
utilizadores.

Caracterizando a amostra, os 5 utilizadores comuns testados são alunos de Novas Tecnologias
da Comunicação, os quais apresentavam baixa utilização do Second Life e que procuram representar
todos os potenciais visitantes da Ilha e utilizadores deste serviço. Está previsto também o teste de 2
utilizadores do Serviço das Relações Externas, envolvendo o AJaxLife e um cliente twitter. Embora estas
sejam aplicações que o grupo não desenvolveu nem pode alterar, pensou‐se que seria relevante testa‐
las, no sentido de averiguar constituem as melhores escolhas. O teste estava agendado para 30 de Maio,
não se chegando a concretizar por indisponibilidade de recursos humanos dos Serviços de Relações
Externas, pelo que já se agendou uma nova data, dia 9 de Junho.
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2.5.3 Análise de resultados e plano de acção
::Teste de Funcionalidade
Utilizadores comuns
As tarefas propostas no teste de funcionalidade foram cumpridas por todos os utilizadores
testados. Note‐se que o mecanismo de envio de e‐mail não foi implementado pelo grupo, no entanto,
pensou‐se pertinente incluí‐lo nos testes a fim de perceber se este, inserido nas funcionalidades criadas,
era alvo de confusão.

Funcionalidade

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Executar o comando de efectuar pedido
Enviar um e‐mail
Ler o pedido do Twitter
Visualizar o avatar do Serviço das Relações Externas

Atributo:

Conseguiu
Não Conseguiu
:: Teste de Design
Utilizadores comuns
De forma geral todos os utilizadores consideraram os elementos de interacção de comunicação
com o Serviço das Relações Externas no Second Life apelativo. Relativamente ao mecanismo de accionar
o pedido de esclarecimento, ainda que 1 dos 5 utilizadores não o tenha apontado como apelativo, os
restantes 4, apesar de o considerarem apelativo, sugeriram ao mesmo tempo melhorias para o mesmo.
Assim, anotou‐se que o texto “SRE” não era elucidativo da sua função, mas que, pelo contrário, induzia
as pessoas em erro, pensando que o clique no portátil as levaria para a página Web das SRE. Ainda, 2
dos 5 utilizadores referiram o elemento campainha como um possível substituto do portátil. Neste
sentido, o grupo modelou uma campainha e colocou‐a no devido sítio, concluindo logo de seguida que
esta não se enquadrava na estética futurista da Infozone. Desta forma, optou‐se apenas por proceder à
mudança do texto “SRE” para “Atendimento SRE”.
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:: Teste de Usabilidade
Utilizadores comuns
Em relação aos testes de usabilidade, apontou‐se que todos os testados conseguiram cumprir
as tarefas solicitadas.
Para verificar se no contexto normal de utilização, o utilizador é capaz de cumprir todas as
tarefas com um grau elevado de eficiência estes foram testados tendo em conta a dificuldade na
execução da tarefa, o tempo médio demorado e também a hesitação que o utilizador tem em realizar
um determinado passo.
Relativamente ao sistema de envio de e‐mail e a consequência do pedido, todos os utilizadores
classificaram como fáceis essas tarefas. Quanto à percepção da consequência do acto de efectuar um
pedido, o utilizador percebe facilmente qual a consequência do pedido de comunicação com os
Serviços das Relações Externas, pois recebe uma mensagem de feedback e, assim, evita‐se que o
utilizador interaja com os elementos e fique em dúvida acerca das consequências das suas acções
(prevenção de erros e ajuda e documentação).
No entanto, relativamente ao reconhecimento do elemento que permite accionar o pedido, 4
em 5 utilizadores consideraram‐no razoável ao nível da dificuldade, sendo que 1 considerou fácil. Este
facto, aliado aos comentários dos utilizadores testados, denuncia mais uma vez o aspecto já apontado
nos testes de design e o qual o grupo já apresentou melhorias. Os utilizadores sentiram, assim algumas
dificuldades em verificar o paralelismo existente entre o mundo real e os objectos de interacção em
elementos como o que permite o envio e‐mail e o que efectuar pedido (ligação entre o sistema e o
mundo real).
Eficiência:
Dificuldade na execução das tarefas

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Identificar o elemento de envio de e‐mail
Identificar o elemento de accionar o
mecanismo de efectuar pedido
Perceber a consequência do pedido

Atributo:
Fácil
Razoável
Difícil
Ao analisar o tempo dispendido em cada tarefa, concluiu‐se que os utilizadores comuns
demoraram um tempo considerável para identificar o elemento de efectuar o pedido. De facto, um dos
utilizadores levou 14 segundos para concluir a tarefa e outro chegou aos 9 segundos. Assim, mais uma
vez se denota fragilidades já referidas no mecanismo que permite efectuar o pedido.

FASE BETA E TESTES – SECOND.UA SETTLERS 40

SRE Eficiência: Tempo na
execução das tarefas (em
segundo)

Tempo
médio
Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5 demorado
pelos
utilizadores

O utilizador consegue
identificar o elemento de
envio de e‐mail?

1

1

1

1

1

1

O utilizador consegue
identificar o elemento de
accionar mecanismo de
efectuar pedido?

9

4

2

14

2

6.2

No que diz respeito à hesitação, verificou‐se que 3 dos 5 utilizadores executaram as tarefas com
determinação. No entanto, os restantes 2 revelaram uma hesitação média na identificação do elemento
de accionar o mecanismo de efectuar pedido. Ainda em relação a estas funcionalidades, verificou‐se que
pecam ao nível da existência de um padrão que seja devidamente identificativo da função do objecto
(consistência e standards), principalmente no que diz respeito ao elemento que permite efectuar um
pedido de comunicação com os Serviços de Relações Externas, em que é utilizada a metáfora do portátil,
que noutras estruturas da ilha, é utilizado como sistema de navegação para a página web.

Eficiência:
Hesitação na execução das tarefas

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5

Identificar o elemento de envio de e‐mail
Identificar o elemento de accionar o mecanismo de
efectuar pedido

Atributo:
Nenhuma
Pouca
Muita
Mais uma vez, o aspecto apontado em termos do design do mecanismo de efectuar o pedido
revela as suas consequências.

Ao averiguar a satisfação dos utilizadores, registou‐se que 2 em 5 consideraram elevada e que
para os restantes 3 o serviço correspondia às expectativas. Efectivamente, este é um serviço com
apenas dois elementos de interacção para o utilizador, inserido num contexto formal, e sem qualquer
espaço de convívio ou cativante para a permanência de avatares, o que se pretende com este espaço é
um atendimento virtual para aqueles que estejam interessados em contactar com os SRE.
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2.6 Fórum 3E
A pedido da organização, os settlers modelaram à escala a estrutura do forum3e, mantendo um
paralelismo virtual com a feira que se realizou na realidade. Desta forma, o grupo teve em especial
atenção as medidas exactas do fórum, a organização do mesmo, a colocação de texturas nos stands
correctos e ainda mobiliário composto por três cadeiras e uma mesa, de forma a simular a realidade. A
estrutura ficou assim composta por 27 stands, a zona do bar e a zona de apresentações. Para enfatizar a
possibilidade real de comunicar com as empresas, em cada stand foi colocado um mecanismo de envio
de email ou redireccionamento para a página web de cada empresa, que facilitou o envio de curriculum
vitae e pedido de informações.

Quanto à zona de apresentações, tendo em conta que no Second Life esta não ia ter qualquer
tipo de utilização específica, foi realizado pelo grupo um vídeo promocional da Second.UA, que estava
disponível para os utilizadores visualizarem nesta estrutura.
Pelo cariz provisório da mesma, esta não foi contemplada no plano de testes, ainda pela natureza da
experiencia, tenha sido possível reter algumas sugestões de melhoramento para implementações
futuras similares.
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2.7 Reflexão Critica ‐ teste versão Beta
Depois de implementadas as estruturas e serviços, é fundamental estabelecer um
distanciamento crítico dos elementos, de modo a conseguir‐se discernir o que foi melhor ou pior
conseguido. Assim, testar os utilizadores dos espaços é fundamental para se tecer uma reflexão mais
abrangente acerca do trabalho realizado, dando preponderância ao lado do utilizador.
Posto isto, analisando de uma forma generalista os resultados dos testes, não se verificaram
problemas graves ao nível do uso e usufruto das estruturas. A acrescentar, considera‐se que os tipos,
técnicas de teste, técnicas de recolha de dados foram adequados ao cumprir do objectivo que se
pretendia atingir com os testes.
Ao nível do Design, o grupo recebeu um feedback positivo, sendo que as escolhas estéticas
agradaram à maioria dos utilizadores. O mesmo se verificou no grau de satisfação, sendo que na
generalidade os utilizadores se demonstraram satisfeitos pelo uso das estruturas e serviços, com
especial ênfase para a LUA.
No âmbito da usabilidade, todas as estruturas partilham de características semelhantes, sendo
que o avaliar da mesma a partir de uma análise heurística permite tecer considerações mais concretas e
sustentadas pelos estudos de Nielsen.
Ainda que já fuja do âmbito de actuação do projecto em causa, a sensibilização para as
questões da acessibilidade são importantes para alertar o grupo para os entraves que pessoas com
necessidades especiais sentem no uso do Second Life, abrindo espaço para novos âmbitos de actuação
e desenvolvimento.
Para finalizar, o antecipado iniciar dos testes, permitiu que a maioria dos testes detectados
fossem já corrigidos, para além de se terem seguido sugestões que foram sendo dadas à medida
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3. Divulgação e Eventos
A par do desenvolvimento da fase Beta e Testes, o grupo levou a cabo acções no domínio da
participação/dinamização de eventos, com a correspondente preparação das estratégias de divulgação
dos mesmos e do projecto em si.
Posto isto, o primeiro evento dinamizado correspondeu ao transmitir em directo, para o second
café, da gala do MadeinDeCa, no dia 23 de Abril, em directo do teatro Aveirense. Um procedimento
igual seria realizado para o transmitir do FITUA, nos dias 25 e 26 de Abril, o que não se veio a verificar
por razões técnicas alheias aos settlers (o Centro de Cultura e Congressos de Aveiro, que recebeu o
espectáculo, encontrava‐se sem ligação de Internet). Em relação à transmissão do MID, este teve uma
afluência considerável para os padrões do ambiente 3D em questão, tendo‐se verificado a presença de
avatares criados para o efeito, permitindo ao grupo aprimorar algumas questões técnicas que não
tinham sido tão bem resolvidas na primeira transmissão do concerto da Cartola, na fase de
prototipagem (nomeadamente ao nível do som).
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No dia 10 de Maio, o grupo acompanhou o professor Carlos Santos numa apresentação sobre a
expansão do campus da Universidade de Aveiro para o Second Life, na Escola Secundária de São Pedro
do Sul, no âmbito de uma feira vocacional que estava a decorrer nessa instituição. Assim, teve‐se
oportunidade de contactar com um público diferente, mais jovem, ávido de novidade.
Ainda neste âmbito, nos dias 14 e 15 de Maio, os settlers estiveram presentes no Forum3E, a
fim de divulgarem o seu trabalho junto das empresas, aliando a modelação da estrutura no Second Life
à divulgação inloco, promovendo o sensibilizar de empresários e visitantes para as potencialidades desta
plataforma, especificamente num domínio comercial/empresarial.
Finalmente, no dia 28 de Maio, no âmbito da sessão oficial de reactivação da LUA, que
decorreu na Sala de Actos da Reitoria, o grupo teve um papel preponderante no apresentar da estrutura
e do serviço aos convidados, recebendo um feedback positivo de todos os presentes.
De uma maneira geral, todos os eventos implicaram o elaborar de cartazes e folhetos, o
espalhar dos mesmos pela Universidade, o elaborar de notícias e o contactar com os serviços noticiosos
da UA para que divulgassem os mesmos na Universidade e fora dela e ainda o preparar e estruturar de
apresentações (documentos que foram sendo disponibilizados no blog do grupo). Assim, foram
envolvidas competências ao nível da comunicação, quer presencial, quer através dos suportes
elaborados.
Com algum sucesso, conseguiram‐se assim referências em meios noticiosos vários, sendo que
está já agendada para o dia 9 de Junho uma entrevista para o programa “Click”, da Antena 1, sobre a
reactivação da LUA. Apresentam‐se abaixo algumas das referências recolhidas.
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:: Forum3E
http://www.ua.pt/forum3e/PageText.aspx?id=7905
http://www.cienciapt.info/pt/index.php?option=com_content&task=view&id=40406&Itemid=264
http://www.universia.pt/servicos_net/informacao/noticia.jsp?noticia=46653
http://www.oln.pt/noticias.asp?id=15891&secc=2
(referência no JN, cujo link já não está disponível)

:: Reactivação da LUA
http://uaonline.ua.pt/detail.asp?c=12102
http://www.oln.pt/noticias.asp?id=16034&secc=1
http://www.universia.pt/servicos_net/informacao/noticia.jsp?noticia=46888
http://www.cienciapt.info/pt/index.php?option=com_content&task=view&id=40539&Itemid=238
http://www.fabricadeconteudos.com/?lop=artigo&op=&id=655ad7dfb2836358e477735ea301808a
http://www.almeidacamargo.com.br/AlmeidaCamargo/paginas/Informacao.asp?CodNoticia=1960&Cat
egoria=23
http://www.terranova.pt/site/noticias.asp?acr=inf&ac=ver&id=39480

(Ver Anexo 3 ‐ referência no Diário de Aveiro)
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4. Manutenção e Suporte
Pelas especificidades do projecto e exigências das estruturas, as acções de formação,
manutenção e suporte tiveram que surgir temporalmente no início do mês de Maio. Com efeito, a
abertura da LUA teve lugar no dia 15 do referido mês, pelo que foi necessário preparar os alunos de
psicologia a desempenharem os seus papéis de avatares‐psicólogos e a utilizarem as funcionalidades
preparadas para viabilizar o serviço, quer ao nível do Second Life, quer ao nível da página Web.
Posto isto, para proceder à formação dos referidos alunos, elaborou‐se um tutorial completo,
com suporte imagético, a fim de fornecer aos mesmos de forma organizada todas as informações
necessárias para usar o serviço, tendo em conta que a grande maioria dos mesmos nunca tinham usado
o Second Life (Anexo 4 ‐ tutorial). No seguimento deste tutorial, foram feitas duas sessões de formação
presencial nos dias 7 e 20 de Maio.
Para além disso, e a partir da abertura do serviço, os settlers prestaram suporte e manutenção
durante o horário de funcionamento do serviço, diariamente, das 22h à 1h. Nos primeiros dias de
funcionamento do serviço, este apoio foi fulcral, visto que muito dos prestadores de apoio
menosprezaram o tutorial e a formação, daí que não souberam levar a cabo com sucesso tarefas
consideradas básicas.
Para além da LUA, tendo em conta que se pretende que as estruturas desenvolvidas sejam
entregues aos clientes e geridas pelos mesmos de forma autónoma, após o intervalo temporal em que
decorre o projecto, foi elaborado um tutorial com descrições de acções/funcionalidades necessárias à
manutenção do espaço pelos núcleos, preparado para a AETTUA, que entretanto sofreu actualizações,
acompanhando as alterações do espaço destinado à mesma.
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5.Conclusão
De uma forma geral, considera‐se que os objectivos propostos para o desenvolvimento da
versão Beta foram cumpridos de forma eficaz. Com efeito, as áreas definidas como alvo de
implementação foram concluídas, sendo que ainda apareceram elementos novos e desafios que foram
prontamente aceites e resolvidos pelo grupo.
Na outra vertente envolvida, relativa ao teste da versão Beta, conseguiu‐se implementar um
plano de teste global, completo, sendo postas à prova todas as estruturas e serviços implementados,
com excepção do forum3E. Assim, acompanhando o decorrer dos testes e tendo em conta que as
estruturas e serviços, assim que são implementadas, estão ao dispor dos visitantes da second.ua, o
grupo foi recolhendo impressões, sugestões e realizando testes, pelo que se iniciou já o processo de
correcção de erros, tendo sido eliminados a maioria deles, preparando‐se o natural evoluir para a fase
final.
Tendo em conta o iniciar de actividades das estruturas construídas, considera‐se também que a
abordagem escolhida foi acertada, visto que os alunos de psicologia passaram de utilizadores sem
nenhuma experiencia no Second Life para conseguirem manipular o serviço preparado.
Ainda, ao nível a divulgação e eventos, considera‐se positivo a possibilidade de se ter
contactado com diferentes áreas de possível aplicação do Second Life (entretenimento, empresarial,
educacional), sendo que as referencias nos meios noticiosos potencializam o objectivo primordial do
projecto: dinamizar a ilha, dar‐lhe vida, torná‐la mais atractiva e activa.
Concluindo, os settlers vão manter a organização de trabalho que têm aplicado no desenvolver
do projecto, procurando conciliar diferentes âmbitos de actuação com igual cuidado e empenho,
almejando atingir objectivos de diferente natureza.
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6. Anexos
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:: Mapa de Navegação - Versão Beta e Teste
:: Ilha UA
:: Second.ua settlers

Anexo 1

INFOZONE

AETTUA

SECOND CAFÉ

AULARIUM
(zona central)

NÚCLEOS

Piso 3

AUDITORIUM

SHOWROOM
Piso 0 Ciências

LUA
Recepção

FORUM 3E *

AAUAv
Piso 0 – Piso
Informativo e
loja
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Legenda:

SHOWROOM (1)

Chão

Piso 1

Piso 2

Sala 1

Sala 2

Sala 3

SHOWROOM
Piso 1 –
Comunicação e Arte

SHOWROOM
Piso 2 – Línguas
e Educação

BE
Piso 1

1

Espaço Lua (página 2)
Versão Beta + Testes
Versão Beta
Activação do serviço de atendimento
das relações externas

* O Forum 3E vai ser uma estrutura que
estará na Ilha da UA temporariamente
(14 e 15 de Maio).

:: Mapa de Navegação - Versão Beta e Teste
:: Ilha UA
:: Second.ua settlers
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LUA
Recepção

Legenda:
Gabinete1

Gabinete2

Sala de apoio

1

Espaço Lua

Versão Beta + Testes

Anexo 2 - Diagrama de Blocos –
Stream de Som

PC de Streaming
(transmite o que está
a tocar no winamp)

Codificação através do
winamp utilizando o
plugin shoutcast

Servidor web
Shoutcast
(DNAS)
O stream é apenas
efectuado para a parcela
seleccionada
streaming

O utilizador acede à página
web, clica na respectiva
rádio, que vai abrir o
winamp começando a
receber o streaming
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Anexo 4
O seguinte documento é dirigido aos alunos de psicologia que vão integrar o projecto
relacionado com a LUA no Second Life. Serão aqui apresentadas informações confidenciais, pelo que
este documento não deverá ser lido por pessoas alheias a este projecto.
Neste documento serão apresentadas as funcionalidades gerais que se consideram pertinentes para
este projecto, bem como as funcionalidades específicas do edifício da LUA e o site web com dados a
preencher/recolher para análises posteriores.
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Second Life [funcionalidades importantes]

No contexto deste projecto seleccionaram‐se algumas funcionalidades importantes que vão passar a ser
descritas.
>> Adicionar pessoas ao meu grupo

Passo 1: Seleccionar Edit ‐> Groups

Passo 2: Seleccionar o grupo pretendido e escolher Info.
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Passo 3: Abrir o separador Members & Roles e escolher Invite New Person.

Passo 4: Seleccionar Open Person Chooser e digitar o nome da pessoa que se pretende adicionar.

>> Enviar IM’s
Se desejar enviar uma Instant Message a uma pessoa que não faça parte da sua lista de
contactos, deve seleccionar Search, no separador People, proceder à busca por nome, e seleccionar
Instant Message assim que a pessoa aparecer na lista.
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LUA

O edifício da LUA é composto por: dois gabinetes, onde decorrerão as consultas, uma sala de
reuniões/terapia de grupos e um espaço de convívio/informativo. Apresentam‐se de seguida as
funcionalidades dos respectivos locais.

Gabinetes de consulta

Relativamente às consultas a realizar nos dois gabinetes disponíveis, para uma gestão segura e
cómoda tanto para os avatares pacientes, como para os psicólogos, foram criados dois avatares (Egas
Gruber e Becas Sass). Todas as funcionalidades presentes nos gabinetes de consulta (e que
seguidamente serão apresentadas) estão restringidas a estes dois avatares. Assim, torna‐se obrigatório
que as consultas sejam realizadas com um destes avatares, cujos dados apresentam‐se de seguida.

Psicólogo

Psicóloga

Avatar
Nome: Egas Gruber
Password: psylab_lua

Avatar
Nome: Becas Sass
Password: psylab_lua

E‐mail
E‐mail: egas.gruber@gmail.com
Password: psylab_lua

E‐mail
E‐mail: becas.sass@gmail.com
Password: psylab_lua
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>> Mudança de cores
Os dois gabinetes têm a opção de mudar as cores do mobiliário. Para isso, basta clicar no botão
da cor desejada. Esta operação pode ser feita em qualquer altura por um dos psicólogos, mesmo que o
gabinete se encontre em deslocação.

>> Subida e descida dos gabinetes
Para se iniciar uma consulta, por questões de privacidade, e porque a subida do gabinete
proporciona também um ambiente mais relaxante, o psicólogo deverá clicar na seta que indica a
deslocação ascendente. É muito importante que, anteriormente a clicar na seta e tal como esta indica
através de uma Instant Message, os avatares presentes estejam sentados, e que as portas se
encontrem fechadas. Para o caso do avatar paciente se levantar, será necessário descer o gabinete, e
que este entre de novo (pois será deixado cá em baixo se não se sentar).

>> Encerramento das portas
O encerramento das portas é feito através de um clique do botão correspondente a esta
funcionalidade, e que se encontra acessível por dentro e por fora do gabinete. É necessário que as
portas estejam fechadas para o gabinete subir, e recomenda‐se também que, ao terminar uma consulta,
as portas sejam fechadas novamente.
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Sala de reunião / Terapia de grupo

A sala destinada a reuniões ou terapias de grupo, apresenta funcionalidades que poderão ser
geridas não apenas pelo Egas e a Becas, mas por todos aqueles a que estes dois psicólogos derem
permissões. Praticamente, estes dois avatares fazem parte de um grupo intitulado de second.ua
psylab_lua. Assim, para permitir que alguém possa usufruir das funcionalidades da sala de reuniões, é
necessário que o Egas ou a Becas adicionem essa pessoa a este grupo. Deve‐se ter o cuidado de dar
permissões só aos avatares que contribuam de forma determinante para as actividades a serem
realizadas no espaço da LUA.

>> Mudança de mobiliário
A sala situada na parte de trás da LUA, comporta um ambiente de reunião mais formal, e um
ambiente relaxado que poderá ser usado para terapia de grupo. Para a mudança do cenário, basta clicar
no botão situado na parede. Reforça‐se que esta opção poderá ser manipulada pelos avatares
pertencentes ao grupo second.ua psylab_lua.
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>> Quadro para slides
Existe um painel, sempre presente, onde é possível fazer‐se uma apresentação de imagens.
(Podem ser usadas apresentações do powerpoint, desde que cada dispositivo seja convertido para
*.jpeg, *.png ou *.gif).
Este mecanismo de visualização de imagens sequentes, funciona através da textura, isto é, cada
imagem/slide será importada para o Second Life e depositada na pasta Texturas do Inventário. É muito
importante que as imagens tenham o mesmo nome e estejam nomeadas por ordem (por exemplo:
slide1, slide2, slide3, slide4).
Os passos a seguir são:
Passo 1: Importar as imagens para o Second Life. Cada uma tem o custo de 10L$ e vai
directamente parar ao Inventário (canto inferior direito), pasta Textures.
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Passo 2: Se ainda não tiver nomeado as texturas antes de as importar, vá ao Inventário e
nomeie agora de forma sequencial (slide1, slide2, slide3, slide4…).
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Passo 3: Editar o painel dos slides. Clique com o BDR (botão direito do rato) em cima do quadro
e escolha Edit.

Passo 4: Abrir o separador Content e arrastar os slides do inventário até esse mesmo
separador. (Veja na imagem 2)
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Passo 5: Abrir o separador Texture, clicar no quadrado legendado “Texture”, procurar o
primeiro slide e defini‐lo como textura.
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Assim, ao fechar a janela Edit o primeiro slide deverá aparecer no quadro. Devido aos
diferentes tamanhos, poderá ser necessário ajustar algumas propriedades patentes no separador
Textures. Para avançar ou retroceder os slides, basta clicar nos botões em baixo do quadro.
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>> Encerramento das portas
Para o encerramento ou abertura das portas, basta clicar no botão situado ao lado das mesmas.

Espaço de convívio
>> Placard
O placard é um sistema que permite aos avatares deixarem mensagens. Qualquer um pode
escrever uma, basta para isso clicar no quadro e seguir as instruções dadas. Para ler a mensagem basta
clicar em cima da nota existente no placard. Quando o placard atingir o limite de notas é enviado um e‐
mail para a Becas e o Egas, onde é indicado o modo de apagar as mensagens e regenerar um quadro
novo. Este processo de apagar é bastante simples, como poderão ler no e‐mail que receberão, sendo
apenas necessário que o psicólogo se posicione próximo do placard e digite /3 Apagar.

>> Envio de e‐mail
Se o avatar pretender contactar os psicólogos de forma anónima, tem a possibilidade de enviar
um e‐mail, clicando no botão “Enviar e‐mail” e seguindo as instruções que lhe são dadas. O psicólogo
receberá o e‐mail devidamente identificado, a que poderá responder por IM.
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Página Web

Para ajudar o psicólogo(a) no registo das consultas que vão ser realizadas foi criada uma página
Web cujo URL é: http://srv‐lin.ca.ua.pt/settlers/home.php
Para ir para a página sem ter que abrir um browser, pode aceder a partir do Second Life
executando os seguintes passos:
Passo 1: Abrir o separador World e seleccionar o item Account History

Passo 2: Posteriormente na barra branca em cima, colocar o respectivo URL (http://srv‐
lin.ca.ua.pt/settlers/home.php) e clicar em Go.
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Passo 3: Para efectuar o login preencher os campos Nome Utilizador e Password com os nomes
indicados em baixo. Note‐se que só existe um utilizador.

Passo 4: Clicar em Lista de Espera, acedendo assim à área de gestão dos pedidos, onde existe a
possibilidade de alterar o estado da consulta para em contacto (o avatar psicólogo está a tentar
contactar com o avatar paciente), para consultado (o avatar acabou de ser consultado) ou fechar o
pedido (o pedido do avatar para ser consultado foi fechado, não sendo atendido).

Passo 5: Clicar em Nova Consulta. Escolher o nome do Avatar que vai ser consultado e o nome do
Psicólogo que vai realizar a consulta. Submeter uma nova consulta.
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Passo 6: Para criar um perfil do avatar que está a ser consultado, clicar em Inserir Perfil. Preencher os
dados relativos ao perfil do avatar.
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Passo 7: Registar nos campos existentes no formulário os dados pessoais do avatar paciente e os dados
retirados da consulta. Submeter os dados da consulta.

Contactos
Cátia Figueiredo aka Arwen Denja | cat@ua.pt
Mariana Fortuna aka MarianaPijama Pomilio | mariana.fortuna@ua.pt
Marília Moita aka Zinger Oh | moita.m@ua.pt
Rui Rodrigues aka Calvin Scorbal | ruirodrigues@ua.pt
Blog de trabalho: http://landsettlers.wordpress.com
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