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Resumo 

Este artigo apresenta CIDA, uma plataforma de gerenciamento para 
dispositivos de entrada que objetiva abstrair qual o tipo do dispositivo e  forma 
de interação utilizados. Os estudos de caso apresentados ilustram as facilidades 
desta abstração no tocante à transparência do uso de diversos dispositivos de 
interação. 
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1 Introdução 

A maior parte dos programas utiliza formas de 
interação convencionais com seus usuários 
através de dispositivos de entrada bem 
conhecidos, como teclados, mouses e joysticks. 
À medida que são introduzidas novas formas 
alternativas de interação, são necessárias 
algumas modificações no programa original 
para tornar possível o suporte a esses 
dispositivos, a não ser que os mesmos sejam 
equivalentes àqueles previamente suportados. 

O objetivo deste trabalho é propor uma 
plataforma de gerenciamento de dispositivos 
de entrada, denominada CIDA (Chaotic 
Interactive Device Abstraction), que tem como 
característica principal a abstração do 
dispositivo utilizado. A partir dessa plataforma 
pode-se alterar a forma de interação entre a 
aplicação e o usuário e possibilitar a adição de 
novos dispositivos de entrada, sem a 
necessidade de modificar o código do 
programa ou de recompilá-lo. 

O problema abordado neste trabalho foi 
discutido em [1]. Entretanto, a solução 
apresentada centraliza a base de informações 
dos dispositivos de entrada, dificultando o 
reaproveitamento dos drivers desenvolvidos 
para dar suporte a novos dispositivos em 
outras aplicações. No caso da plataforma 
proposta nesta pesquisa, não existe a 
necessidade da atualização da biblioteca de 
dispositivos quando da inclusão de um novo 
dispositivo de interação. 

Na seção 2 serão mencionados alguns 
conceitos relacionados com este trabalho e 
CIDA é apresentada. A arquitetura da 
plataforma é descrita na seção 3. A seção 4 
explicará o procedimento para utilizar a 
plataforma CIDA em uma aplicação. Cenários 
distintos de uso da biblioteca serão 
apresentados na seção 5. 

2 A Plataforma CIDA 

Normalmente, o acesso a dispositivos é 
 


