
Resumo 

 

Vivemos na sociedade de informação. O “estado da arte” da tecnologia actual permite a 

obtenção e partilha de qualquer tipo de informação quase instantaneamente e a partir 

de, virtualmente, qualquer lugar através da Internet, telefone ou telemóvel. O acesso 

rápido e actualizado à informação é fulcral para o sucesso dos negócios. Os serviços 

têm como objectivo suportar eficientemente o acesso ao mais variado tipo de 

informação através de uma chamada telefónica. 

À medida que as exigências do mercado e a complexidade dos serviços interactivos 

aumentam, são cada vez mais necessários métodos e ferramentas adequadas para 

acompanhar a sua evolução. Neste contexto, os ambientes de desenvolvimento dos 

serviços de Sistemas de Resposta Interactiva de Voz têm sofrido bastantes mudanças, 

procurando satisfazer as necessidades não só dos serviços prestados pelas operadoras 

de telecomunicações, como também dos seus processos e metodologias de 

desenvolvimento. Abstraem o designer ou programador das camadas de baixo nível de 

programação e integram todas as funcionalidades necessárias para a criação de 

serviços interactivos. 

O objectivo da presente Dissertação é desenvolver um Ambiente Gráfico para a Criação 

de Serviços Interactivos, com o recurso a uma ferramenta open source para a criação 

visual de serviços. Para tal, foi efectuado um estudo transversal das tecnologias 

inerentes aos serviços interactivos, principais elementos multimédia, das tecnologias e 

da interacção com o utilizador, ambientes de desenvolvimento, Sistemas de Resposta 

Interactiva, linguagens de marcação, arquitecturas e processos de desenvolvimento de 

serviços. É retratado e avaliado o estado da arte das soluções comerciais actualmente 

existentes no mercado. Foi feito um estudo a avaliação das diferentes ferramentas para 

o desenvolvimento de uma Interface Gráfica de raiz. Foi também feita a análise e 

especificação dos requisitos necessários para que uma interface gráfica disponibilize, 

de forma completa e consistente, as ferramentas necessárias para a criação de 

Serviços Interactivos. Foi ainda efectuada uma prova de conceito com o recurso uma 

solução open source, o openVXML, através da sua instanciação no ambiente de 

desenvolvimento empresarial da PT Inovação. Por último, foi feita a comparação e 



avaliação dos processos de desenvolvimento de serviços com e sem o uso de 

interfaces gráficas nos ambientes de desenvolvimento. 
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Abstract 

 

We live in an Information Society and our “state of the art” technology allows almost 

instantaneous access to any type of information, anywhere, using the Internet, 

telephone or mobile. Fast access to the information is a major business success factor. 

Interactive services using voice, video, fax and email through a phone call have the 

objective of efficiently supporting the access to the almost varied type of information. 

While the market requirements complexity increases, interactive services need to follow 

up using methods and tools to agilize development process. In this context, the 

development environments of interactive services on the Interactive Voice Response 

Systems have suffered a lot of changes. These environments try to provide methods 

and tools to satisfy the necessities of the services provided by the telecommunications 

operators, searching for better development methodologies to support the agile 

development of interactive services. 

The mail goal of this dissertation is to create one Graphical Environment for the 

Interactive Services Creation using an open source solution. For such, a transversal 

study was made, addressing areas like the technologies involved, information 

presentation, and user interaction, development environments, Interactive Voice 

Systems, the markup language, architectures and the development processes of 

interactive services. 

The "state of the art" is presented through the study and evaluation of currently existing 

commercial solutions for graphical interactive services creation. A study and an 

evaluation of two different tools for the development of a graphical interface were made. 



A requirements specification for a graphical interface supporting the development of 

interactive services and an analysis documents were elaborated. As a proof-of-concept, 

a development environment was constructed using the openVXML open source solution 

in the PT Inovação development environment. Finally, the comparison and evaluation of 

the development process with and without the graphical environment were made. 
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