
Resumo 

 

Os quadros interactivos vêm ganhando importância na nossa sociedade, tanto a nível 

empresarial como, sobretudo, a nível escolar. Os mesmos têm sido uma forte aposta 

para a educação na maioria dos países europeus, sendo que em Portugal só 

recentemente esse facto começou a ser visível. No entanto, os produtos propostos 

pelos principais fabricantes apresentam um grande entrave à sua aquisição: preços 

muito elevados. Surge então a necessidade de utilizar tecnologias diferentes de modo a 

poder fornecer uma solução que apresente os mesmos níveis de desempenho, mas 

com um custo significativamente reduzido. 

Ao longo desta dissertação são descritos os passos dados para a elaboração de um 

sistema de quadro interactivo que cumpra esses requisitos. O sistema proposto gira em 

torno da utilização do comando Wii Remote, da consola Wii da Nintendo. Esse 

comando tem um sensor matricial de infravermelhos e suporta comunicação Bluetooth, 

o que garante uma boa flexibilidade no seu uso. Para o controlo do quadro interactivo 

foi desenvolvido um dispositivo sem fios, baseado em emissores de infravermelhos, que 

suporta a maioria dos eventos do rato e possibilita um posicionamento correcto do 

cursor do mesmo. 

Foi também desenvolvida uma aplicação em Delphi, que pode ser usada com uma ou 

duas Wiimotes, na qual foi implementado um método de calibração simples e eficiente. 

A aplicação inclui também a visualização de algumas características próprias à 

Wiimote, assim como um Notebook flexível que permite aumentar a gama de utilizações 

a poder dar à mesma. 

Foi realizado um inquérito junto de pessoas isentas e qualificadas que, após efectuarem 

com total liberdade um teste à solução proposta, lograram responder a um questionário. 

Os resultados obtidos através deste último constituíram indicadores muito positivos 

acerca da aceitação das pessoas ao quadro interactivo desenvolvido. Um quadro 

interactivo de baixo custo, acessível a todos, torna-se então numa realidade.  

 

 

 



Abstract 

 

Interactive whiteboards are gaining importance in our society, both at a company level 

and, especially, at school level. The interactive whiteboards have been a strong bet for 

education in most European countries, and in Portugal that only recently began to be 

visible. However, the products offered by the major manufacturers have a major barrier 

to their acquisition: very high prices. There will be a need to use different technologies in 

order to provide a solution to present the same levels of performance, but with a 

significantly reduced cost. 

Throughout this dissertation the steps taken for the development of an interactive 

whiteboard are described. The proposed system is based on the Wii Remote, command 

of the Nintendo Wii console. This command has an infrared camera, and supports 

Bluetooth communication, which guarantees a good flexibility in their use. For the 

control of the interactive framework is developed a wireless device, based on infrared 

emitters, which supports most of the events of the mouse and allows a correct 

positioning of the cursor of it. 

An application was also developed in Delphi, that can be used with one or two Wiimotes, 

which was implemented a method of calibration simple and efficient. The application 

also includes viewing capabilities of some of the Wiimote characteristics, as well as a 

flexible Notebook to increase the range of uses that it can give to it. 

It was conducted a survey of neutral and qualified people who, after making a test of the 

proposed solution with complete freedom, managed to respond to a questionnaire. The 

results obtained by the indicators were very positive about the acceptance of people to 

the interactive whiteboard developed. A low-cost interactive whiteboard, accessible to 

everyone, then becomes reality. 


