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Resumo: O módulo IME (Input Method Editor) 

fornecido pela Samsung para o desenvolvimento em 

plataforma de Smart TV, facilita a inserção de textos 

por interfaces de entradas limitadas, como por exemplo 

o controle remoto de uma TV. Neste projeto o IME 

atende requisitos de usabilidade de um projeto em 

telemedicina. 

1. Introdução 
As Smart TVs estão ficando populares devido as 

funcionalidades que elas trazem, onde as convencionais 

se limitam. Essas funcionalidades incluem aplicações de 

acesso as redes sociais, navegador de internet e VOD 

(Video on Demand) que fornecem streams de vídeo de 

acordo com a solicitação do usuário, como por exemplo, 

Netflix, YouTube e Crackle. A grande limitação dessa 

plataforma é a inserção de textos pelo controle remoto 

da TV. Muitos fabricantes procuraram soluções para 

contornar essa restrição, alguns desenvolveram 

acessórios, como por exemplo controles remotos com 

teclado QWERTY (semelhante ao teclado do 

computador), porém a Samsung desenvolveu um 

módulo para desenvolvedores. 

2. O Desenvolvimento 
Para o desenvolvimento é utilizado ferramentas 

SDK (Software Development Kit) fornecido pelo 

fabricante. A TV utilizada utiliza um sistema 

operacional baseado em Linux 2.6, suportando exibição 

em múltiplas resoluções, dependendo do conteúdo. O 

software fornecido pela Samsung é fornecido como um 

plug-in da plataforma IDE Eclipse e deixa aberta 

algumas opções para linguagem de programação, entre 

elas, HTML5, Flash, PNaCl [1]. 

3. O Módulo IME 
O módulo IME é um código aberto em javascript e 

HTML, sendo a melhor interface para o usuário inserir 

textos na Smart TV. O módulo integra com a tag HTML 

<input>, é código aberto, fornece algumas 

personalizações, como por exemplo as funções que o 

módulo realizará após a inserção do usuário, posição, 

modo de teclado QWERTY ou 12 teclas. Todas as 

bibliotecas necessárias para implementação estão 

disponíveis no kit de desenvolvimento.  

 
Figura 1 – Tipos do teclado personalizáveis. 

Assim que implementado, ao focar em uma entrada 

de texto, há um teclado virtual permitindo a entrada de 

texto pelo usuário. O uso do IME traz vantagens em 

relação a acessórios desenvolvidos pelas outras marcas, 

como por exemplo o teclado QWERTY no próprio 

controle remoto, deixando este com um tamanho maior 

do que um controle comum. O módulo é puramente 

software, podendo ser implementado sem custos 

adicionais para o usuário [2]. 

3. Resultados 
Uma grande aplicação é para a inserção de dados de 

usuários em aplicativos VOD, para a identificação do 

tipo de serviço (usuário e senha). Este módulo foi 

integrado à interface do Projeto FINEP em 

telemedicina, chamado “Pesquisa e Estatística baseada 

em Acervo Digital de Prontuário Médico do Paciente 

em Telemedicina Centrada no Usuário” que possui 

interface de software fornecida aos médicos pela Smart 

TV (exemplo na Figura 2). 

 
Figura 2 – Exemplo da utilização no projeto em Telemedicina 

4. Conclusões 
Nas aplicações utilizadas, o módulo trouxe 

vantagens na inserção de texto pelo controle remoto nos 

aplicativos desenvolvidos, atendendo os requisitos de 

usabilidade exigidos no projeto em telemedicina. 

5. Referências 
[1] SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Samsung 

Smart TV, 2015. Disponivel em: 

http://www.samsungdforum.com/Features/Introduction. 

Acesso em: 11 Maio 2015. 

[2] Handstudio Co., Ltd, The Samsung SmartTV IME 

Module for Application Development, Disponivel em: 

http://www.dummies.com/how-to/content/the-samsung-

smarttv-ime-module-for-application-dev.html. Acesso 

em: 11 Maio 2015.  

 

Agradecimentos 
À FEI pelo fornecimento de equipamentos e do 

Laboratório de Engenharia de Usabilidade (3i Group). 


