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Resumo

Os brinquedos evoluem junto à humanidade, tornando-se cada vez mais sofisticados e
aumentando suas funcionalidades. Com a inserção do mundo na era digital, os brinquedos
começaram a fazer parte desse contexto moderno. Surgiram então os brinquedos inteligentes.
Um brinquedo inteligente consiste de um dispositivo f́ısico conectado com serviços móveis
por meio de redes sem fio, proporcionando para a criança brincadeiras mais interativas,
comparado com os brinquedos tradicionais; e fornecendo até mesmo experiências de
realidade aumentada. No entanto, com brinquedos inteligentes surgiram questionamentos
de pais e pesquisadores sobre os riscos que tais brinquedos podem vir a oferecer, levando
em consideração que brinquedos inteligentes são capazes de coletar uma variedade de dados
como texto, imagem, som, v́ıdeo, localização, etc. e que seus usuários são crianças, que
geralmente não compreendem ou têm pouca preocupação com a segurança e a privacidade.
Como tentativa de auxiliar os pais e responsáveis legais na proteção de suas crianças, há
ferramentas de controle parental em desenvolvimento pela comunidade. Essas ferramentas
preveem a criação de regras de privacidade, nas quais os pais podem restringir o acesso de
terceiros (serviços móveis) aos dados de uma aplicação. Ferramentas de controle parental
tradicionais tomam suas decisões de acesso (permitir/negar) com base em operações
de baixo ńıvel como ler e escrever, permitindo ou negando completamente o acesso a
determinado dado. Porém, em ambientes de computação de brinquedos, a maioria dos
serviços móveis conectados aos brinquedos são senśıveis ao contexto, o que resulta no dilema:
fornecer os dados aos serviços para receber o máximo da experiência proporcionada por tal,
ou negar a coleta de dados tendo em vista que serão coletados dados pessoais? Levando
em consideração que as ferramentas de controle parental para brinquedos inteligentes,
atualmente, são adaptações das ferramentas tradicionais, e que por isso podem prejudicar
tanto a imersão da criança na brincadeira quanto o esforço dos pais na tentativa de protegê-
las, Rafferty et al. (2017) propôs um modelo de regras de privacidade estendida para
brinquedos inteligentes, com a finalidade de criar uma ferramenta de controle parental que
se adeque ao ambiente complexo de computação de brinquedos, padronizando a ferramenta
para esse cenário. O modelo estabelece entidades baseadas em privacidade para o aux́ılio
na tomada de decisões de acesso, possibilitando a permissão/negação parcial da coleta de
dados, por meio de uma restrição mais flex́ıvel. Apesar da estrutura técnica do modelo
ter sido submetida a prova de conceito; ele ainda não foi validado em ambiente real. Para
a validação será desenvolvido um protótipo de ferramenta de controle parental, tendo
como base a estrutura técnica do modelo Rafferty, no qual serão avaliados aspectos de
funcionalidade e usabilidade, por meio de métodos de medição baseados no usuário.

Palavras-chaves: Brinquedos inteligentes. Computação de brinquedo. Privacidade. Segu-
rança. Controle parental.



Abstract

Toys evolve with humanity, becoming increasingly sophisticated and augmenting their
functionality. With the coming of the digital age, toys began to take part in this modern
context. Thus, the design of smart toys. A smart toy consists of a physical device connected
to mobile services through wireless networks, providing the child with more interactive
play as compared to traditional toys; and even providing experiences of augmented reality.
Nevertheless, intelligent toys have raised concerns from parents and researchers about the
risks that such toys might offer, taking into consideration that intelligent toys are capable
of collecting a variety of data such as text, image, sound, video, location, etc. and that its
users are children, who generally do not understand or have little concern for security and
privacy. In an attempt to assist parents and legal guardians in protecting their children,
parental control tools have been developed by the community. These tools provide the
creation of privacy rules, in which parents can restrict third party access (mobile services)
to an application’s data. Traditional parental control tools make their access decisions
(allow/deny) based on low-level operations such as reading and writing, either denying or
providing complete access to a given data. However, in toy computing environments, most
mobile services connected to toys are context sensitive, resulting in the dilemma: should
data to services be provided, in order to get the most out of the experience provided by
it, or should the collection of data be denied, so that personal data are not collected? As
current parental control tools for intelligent toys are adaptations of traditional tools, they
can interfere both in the immersion of the child in the play and in the parents’ efforts to
protect their children. For this reason, Rafferty et al. (2017) proposed a model of extended
privacy rules for intelligent toys, aiming at creating a parental control tool that fits the
complex toy computing environment by standardizing the tool for this scenario. The
model establishes privacy-based entities to aid access decision making, allowing for partial
permission/denial of data collection, through a more flexible restriction. Even though the
technical structure of the model has already been submitted to proof of concept; this
model has not yet been validated in real environment. For the validation, a prototype
parental control tool will be developed, based on the technical structure of the Rafferty
model, in which aspects of usability and functionality will be evaluated through user-based
evaluation methods.

Keywords: Smart toy. Toy computing. Privacy. Secury. Parental control.
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Figura 10 – Variáveis do experimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Figura 11 – Etapas iterativas da prototipação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Figura 12 – Modelo de casos de uso do protótipo da ferramenta de controle parental. 67
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1 Introdução

Desde seus primeiros exemplares, há milhares de anos, os brinquedos fazem parte de

nossa vida. Eles trazem consigo uma variedade de aplicações, incluindo educação, lazer e

socialização (RAFFERTY; HUNG, 2015), proporcionando diversos benef́ıcios para criança,

entre eles o desenvolvimento cognitivo, motor, social e lingúıstico (FROST; WORTHAM;

REIFEL, 2001). Com o passar do tempo os brinquedos foram evoluindo, em paralelo a

sociedade, se adaptando aos peŕıodos, tornando-se mais atrativos. Tecnologia, cultura e

interesse mudam as escolhas de brinquedos das crianças, mas seus jogos, leis e temporadas

para jogá-los perduram de maneira modificada (FROST, 2010).

Um dos primeiros exemplares descrito na literatura é a boneca, encontrada em

escavações nos locais onde civilizações eǵıpcias habitavam. Era feita de argila e cabe-

los humanos. Posteriormente, apareceram jogos de tabuleiro, bolas de couro, ursos de

pelúcia. Nessa época, os brinquedos ainda eram objetos artesanais, geralmente feitos

pelos próprios pais. Após a Revolução Industrial e as tecnologias industriais, foi criada

a manufatura em massa, e com isso os brinquedos se tornaram amplamente dispońıveis

(FROST; WORTHAM; REIFEL, 2001).

Com o advento da computação, as funcionalidades de um brinquedo tradicional

foram aprimoradas. O que antes eram apenas brinquedos f́ısicos no qual a imaginação era

necessária para a criação de interações entre o brinquedo e a criança, agora são brinquedos

com tecnologias eletrônicos (ex.: dispositivos móveis, botões, telas e sensores), trazendo

novos tipos de interações e formas de brincar, emergindo assim o brinquedo eletrônico.

Com a inserção do mundo na era digital, os brinquedos também começaram a fazer

parte desse contexto, surgindo então o brinquedo inteligente. Brinquedos inteligentes são

dispositivos que consistem em componentes f́ısicos conectados a sistemas de computador

com serviços de comunicação on-line (HUNG et al., 2016). Conforme Tang e Hung (2017),

um brinquedo inteligente neste contexto pode ser efetivamente considerado uma Internet

das Coisas (Internet of thing - IoT) com funcionalidades de Inteligência Artificial (Artificial

intelligence - AI), que pode fornecer experiências de Realidade Aumentada (Augmented

reality - AR) aos usuários.

Com o surgimento de brinquedos inteligentes surgiu a computação de brinquedos

(toy computing), que consiste de uma configuração na qual o componente de brinquedo
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f́ısico interage com um dispositivo móvel que se conecta a um ou mais serviços móveis

para facilitar a jogabilidade (RAFFERTY; HUNG, 2015). Exemplos de computação de

brinquedos difundidos na literatura, dão-se por brinquedos inteligentes que, por meio da

conexão com serviços de inteligência artificial, podem simular linguagem natural para a

construção de diálogos interativos entre o brinquedo e a criança, ou por brinquedos que

juntam aspectos do mundo virtual com o real por meio de um dispositivo de câmera, assim

oferecendo experiências de realidade aumentada.

Pais e responsáveis percebem tais brinquedos inteligentes como um objeto complexo

pasśıvel de riscos à privacidade e segurança de dados, uma vez que os direitos de propriedade

dos brinquedos inteligentes geralmente parecem pouco claros.

Dispositivos e sensores conectados à rede implicam em potenciais riscos à privacidade

e segurança, assim como a utilização de serviços web e mobile. No entanto, cada vez mais

brinquedos inteligentes integram serviços e dispositivos tecnológicos como estes.

O brinquedo Hello Barbie é um caso que tem sido criticado pelos posśıveis efeitos

negativos em alguns aspectos de segurança e privacidade. Uma criança, por exemplo,

poderia levar um desses brinquedos inteligentes para a mesa de jantar e esse dispositivo

poderia capturar informações senśıveis de qualquer parte da mesa e transmitir a terceiros,

sem o consentimento dos responsáveis pela criança (MICHAEL; HAYES, 2016).

1.1 Motivação e justificativa

Como uma parte substancial do desenvolvimento humano, os brinquedos continu-

aram a manter uma presença no dia a dia de bilhões de indiv́ıduos de todas as idades.

Uma pesquisa realizada por Jupiter Research (2017), empresa especializada em pesquisas

de mercados dentro do ecossistema digital, sediada no Reino Unido, informou que os

brinquedos inteligentes são o novo mercado chave para as empresas de brinquedos e as

vendas de brinquedos inteligentes cresceriam de US$ 2,8 bilhões em 2015 para US$ 11,3

bilhões até 2020.

Com o surgimento dos brinquedos inteligentes e sua grande perspectiva de cresci-

mento, surgiram questionamentos de pais e pesquisadores sobre a proteção de crianças,

principalmente relacionada à privacidade e segurança de dados. Levando em consideração

que brinquedos inteligentes são capazes de coletar uma variedade de dados, como texto,
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imagem, v́ıdeo, som, localização e dados de sensoriamento, isso torna o contexto muito

mais complicado do que muitos outros dispositivos inteligentes, em particular, dado que os

sujeitos são principalmente crianças em ambiente f́ısico e social (RAFFERTY et al., 2017).

Geralmente, crianças têm pouca compreensão ou preocupação com a privacidade

de seus dados, e são mais propensas a fornecer informações privadas, o que aumenta a

preocupação com posśıveis riscos à privacidade e segurança.

A tendência é que brinquedos inteligentes integrem cada vez mais serviços e dis-

positivos tecnológicos em sua estrutura, para o aprimoramento de suas funcionalidades.

Quanto mais componentes tecnológicos envolvidos, maior o número de riscos à privacidade

e segurança e, consequentemente, maior devem ser as precauções tomadas para a proteção

virtual e f́ısica da criança. A convergência de dispositivos móveis e serviços de internet

dificulta a supervisão dos pais (ITU; UNICEF, 2014).

A maioria dos brinquedos inteligentes possuem ferramentas de controle de acesso

como o controle parental. Entretanto, cada brinquedo possui sua própria ferramenta, ou

seja, os pais e responsáveis terão modelos distintos de ferramenta para entender e configurar

as regras de privacidade, dificultando assim sua utilização. Além disso os pais às vezes têm

menos compreensão e conhecimento da internet e dispositivos móveis do que seus filhos

(HUNG; FANTINATO; RAFFERTY, 2016).

Um estudo Felt et al. (2012) descobriu que apenas 17% dos participantes prestaram

atenção às permissões durante a instalação de aplicativos em smartphones, e apenas 3%

puderam responder corretamente às questões de compreensão de permissão. Esta é uma

enorme desvantagem para o atual sistema de permissões, ilustra a necessidade de melhorar

a usabilidade considerando a interação do usuário e a aplicação, utilizando um conjunto de

qualidades ergonômicas e navegabilidade intuitiva entre funções, facilitando a utilização e a

compreensão do sistema de proteção da privacidade como o controle parental (RAFFERTY;

FANTINATO; HUNG, 2015).

1.2 Problema de pesquisa

A falta da padronização de um modelo de controle de acesso parental para os

brinquedos inteligentes, acarretam problemas de usabilidade, resultando em ferramentas

de controle parental ineficientes e de dif́ıcil compreensão. Rafferty et al. (2017) propôs
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um modelo conceitual de regras de privacidade estendida para brinquedos inteligentes,

como mostrado na Figura 1. Para simplificar a leitura o modelo conceitual de regras

de privacidade para brinquedos inteligentes proposto por Rafferty et al. (2017), será

denominado como modelo conceitual Rafferty no decorrer do texto.

Figura 1 – Modelo conceitual de regras de privacidade retirado de Rafferty et al. (2017).

O modelo estabelece entidades baseadas em privacidade para o aux́ılio na tomada

de decisões de acesso, possibilitando uma flexibilidade na permissão/negação na coleta

de dados se comparado aos modelos de ferramenta de controle parental tradicional. As

ferramentas tradicionais tomam suas decisões de acesso (permitir/negar) a partir da

definição do sujeito solicitante do acesso, o objeto ao qual se quer ter acesso e a operação

que será realizada(ler/escrever).

O modelo estendido de Rafferty et al. (2017) estabelece quatro entidades de privaci-

dade para determinar sua tomada de decisão, como mostrado na Figura 1. Na solicitação

de acesso, além das entidades comuns mostradas anteriormente, são acrescentadas duas

entidades de privacidade: o propósito (purposes) no qual o solicitante deve especificar

uma ou o conjunto de finalidade(s) (ex.: para jogo, para marketing, etc.) envolvida(s) na

solicitação de acesso; o destinatário (recipients) é a entidade que determina para onde

os dados coletados irão, podendo ser para o próprio sujeito solicitante, outros usuários

no caso de brinquedos com funções multiplayer e entidades externas não pertencentes ao

sistema.

Para as entidades de privacidade estabelecidas na resposta da solicitação, os pais

ou responsáveis legais ficam encarregados de defini-las. Na retenção (retention) os pais

selecionam por quanto tempo desejam permitir a retenção de dados para determinada

solicitação de acesso. As obrigações (obligations) é relativo aos compromissos que o

solicitante precisa cumprir ao receber a permissão de acesso aos dados.
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O modelo conceitual Rafferty foi submetido a prova de conceito no qual foram

desenvolvidas interfaces de simulação, e uma estrutura técnica para a implementação do

modelo, com a finalidade de demonstrar e fundamentar, teoricamente, como deve funcionar

uma ferramenta de controle de acesso parental em ambiente de computação de brinquedo.

No entanto devido ao escopo delimitado de seu trabalho Rafferty (2015), utilizou-se apenas

dados de localização para o desenvolvimento do modelo. Além disso, o modelo não foi

validado em ambiente real, ou seja, os dados para a prova de conceito foram criados pelo

pesquisador, não havendo envolvimento de indiv́ıduos nos testes pretendidos.

Dentro do projeto EU-SIP (European Union Safer Internet Program, 2012) foi

desenvolvido um relatório que sugere que uma ferramenta de controle parental deve ser

avaliada por meio de quatro áreas de desempenho. Essas quatro áreas são mostradas a

seguir.

• Funcionalidade: A ferramenta possui funções que atendem às necessidades dos pais?

• Eficácia: A ferramenta bloqueia com êxito o conteúdo ou a ação pretendida?

• Usabilidade: A ferramenta é fácil de instalar, configurar e usar?

• Segurança: A ferramenta impede que a criança ignore ou desabilite os controles?

As ferramentas de controle parental avaliadas pelo relatório EU-SIP abordam a

proteção e segurança de crianças e jovens à exposição a conteúdos nocivos na internet,

como o acesso fácil em sites que promovem a violência, o racismo e a pornografia. Essas

ferramentas possuem quatro diferentes funções, bloqueio de endereços de sites, filtros de

palavras para restringir o acesso a determinados conteúdos, gerenciador de uso para limitar

o tempo de acesso à internet e o monitoramento de atividades.

No caso deste trabalho, o modelo Rafferty visa servir de base para ferramentas de

controle parental que tenham como principal função a criação de regras de privacidade

para aux́ılio nas tomadas de decisão de acesso.

Apesar das diferentes abordagens entre as ferramentas avaliadas no relatório e a

ferramenta proposta pelo modelo Rafferty, as quatro áreas de desempenho para avaliar

ferramentas de controle parental servirão para o propósito de avaliação deste trabalho.



14

1.3 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho é validar em ambiente real o modelo conceitual

de regras de privacidade para brinquedos inteligentes proposto por Rafferty et al. (2017),

mostrado na Figura 1. A validação em ambiente real não foi realizada, pro causa da deli-

mitação de escopo no trabalho de Rafferty (2015), no qual foi realizada uma implementação

demonstrativa para a prova de conceito.

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, é necessário que esses objetivos

espećıficos sejam atingidos

• De acordo com as diretrizes do relatório EU-SIP, avaliar o modelo com base na

usabilidade, quanto à facilidade da ferramenta de ser compreendida, usada e atraente

ao usuário.

• De acordo com as diretrizes do relatório EU-SIP, avaliar o modelo com base na

funcionalidade, identificando se as funções atendem às necessidades de uso, levando

em consideração a computação de brinquedo.

Planejou-se selecionar duas das quatro áreas de desempenho para a realização

da avaliação. Usabilidade foi escolhida por ter grande impacto no desenvolvimento de

uma ferramenta de controle parental, influenciando diretamente na facilidade de uso e

compreensão da ferramenta. A usabilidade continua sendo um desafio no desenvolvimento

de controle parental para novas tecnologias, como brinquedos inteligentes (SALGADO et al.,

2017). A funcionalidade tem como finalidade de avaliação identificar se as funções atendem

às necessidades expĺıcitas e impĺıcitas dos pais. Essa área está relacionada com o que

software faz para atender às necessidades, enquanto que outras áreas estão principalmente

relacionadas a quando e como ela atende às necessidades (NBR ISO/IEC 9126-1, 2003).

O European Union Safer Internet Program (2012) pressupõe interdependências entre

a eficácia e a usabilidade das ferramentas de controle parental, por isso optou-se por avaliar

à eficácia em segundo plano, juntamente com a usabilidade. A área de segurança refere-se

à proteção da ferramenta de acessos não autorizados, como no caso da criança facilmente

poder desabilitar uma regra de privacidade criada pelo pai (pais ou responsáveis legais).

Devido à delimitação do escopo deste trabalho, não foi planejado para o desenvolvimento

da ferramenta um módulo de login.
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1.4 Método de pesquisa

Esta seção apresenta a descrição do tipo de pesquisa cient́ıfica a ser realizada neste

trabalho.

Dependendo do objetivo da avaliação – sejam técnicas, métodos, modelos ou

ferramentas – e dependendo das condições para a pesquisa emṕırica, existem três principais

tipos diferentes de estratégias que podem ser realizadas, pesquisas, estudo de caso e

experimentos (ROBSON, 1993).

Para o presente trabalho, é usado como procedimento técnico principal a pesquisa

experimental. Em engenharia de software a pesquisa experimental é uma estratégia

emṕırica que manipula um fator ou variável do cenário estudado (WOHLIN et al., 2012).

Os objetivos relacionados à execução de experimentos em engenharia de software são a

caracterização, avaliação, previsão, controle e melhoria a respeito de produtos, processos,

recursos, modelos, teorias entre outros (TRAVASSOS; GUROV; AMARAL, 2002).

Para Gil (2002) a pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de

estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de

controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Os experimentos são

apropriados para investigar diferentes aspectos, como confirmar ou testar teorias existentes,

avaliar a precisão dos modelos ou validar medidas, etc. (ABRAHAO, 2004).

No contexto deste trabalho, o objeto de estudo é o modelo conceitual Rafferty

et al. (2017), que será submetido a experimentos, por meio do desenvolvimento de um

protótipo funcional de software de uma ferramenta de controle parental para ambiente de

computação de brinquedo, planejada para smartphone com sistema operacional android.

Para avaliar o aspecto de usabilidade serão utilizados métodos de avaliação baseados

no usuário, também chamados de teste de usabilidade; envolvem a participação de uma

amostra representativa de usuários finais que executam tarefas pré-definidas com a interface

sob avaliação (SALGADO et al., 2017). Para a avaliação planejaram-se técnicas de

observação, entrevistas e questionários para a coleta de dados, usando desde métodos mais

simples e comuns, até mais sofisticados, discutidos a seguir.

As gravaçõe de v́ıdeos, tanto dos participantes do teste quanto da tela do dispositivo

onde está ocorrendo o teste do protótipo, serão realizadas por se mostrar bom método

para análise do comportamento do sujeito com relação ao uso do protótipo. Além disso
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podem ser facilmente vinculadas a outros métodos como o eye-tracker. Esse método mais

sofisticado mostra a interação visual do sujeito com o protótipo, mapeando a procura e o

conforto do posicionamento de elementos gráficos em cada etapa da interação. Ademais

desses métodos, ocorrerá uma entrevista semiestruturada com a finalidade de avaliar

qualitativamente a experiência do sujeito no protótipo, e também um questionário para

avaliar quantitativamente essa experiência.

Para avaliar aspectos de funcionalidade, o principal método será a entrevista

semiestruturada, tendo em vita que a funcionalidade avalia se a necessidade dos usuários

foram atendidas, e para avaliar isso é necessário da opinião relacionada a experiencia

do usuário com o uso do protótipo. Técnica de coleta de dados planejada também é o

uso do questionário para avaliar quantitativamente a satisfação do sujeito com relação a

funcionalidade do protótipo.

• Gênero “pesquisa emṕırica”: A validação do modelo, que é o objetivo principal

deste trabalho, será realizada por meio da análise de dados proveniente da utilização

do protótipo, levando em consideração aspectos de funcionalidade e usabilidade,

baseado nos critérios de avaliação para o desenvolvimento de ferramentas de controles

parentais proposto por European Union Safer Internet Program (2012). O gênero

emṕırico é baseado em experiência e observação comuns, ações que dependem apenas

de experiências vividas e da observação de coisas, não de teorias (FONSECA, 2002)

• Natureza “pesquisa aplicada”: Será desenvolvido um protótipo baseado no modelo

conceitual Rafferty, como artefato para aux́ılio à validação de tal modelo, servindo

de base para o desenvolvimento de ferramentas de controle parental para brinquedos

inteligentes. Objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução

de problemas espećıficos. Envolve verdades e interesses locais (FONSECA, 2002)

• Objetivo “pesquisa explicativa”: Por meio das técnicas de análise dos dados prove-

nientes do uso do protótipo, será identificado o ńıvel de satisfação de usabilidade

e funcionalidade do modelo Rafferty, abordando os aspectos que podem afetar o

processo. Este tipo de pesquisa preocupa-se em identificar os fatores que determinam

ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos (GIL, 2002)

• Abordagem “pesquisa mista (qualitativa-quantitativa)”: trata-se de uma pesquisa

qualitativa e quantitativa, uma vez que, face à natureza do problema e ao objetivo

pretendido, houve preocupação com a representatividade numérica e também com o
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aprofundamento da compreensão de um grupo social espećıfico (FONSECA, 2002).

Com o intuito de obter resultados semelhantes, mas de diferente perspectiva, a coleta

de dados ocorrerá: por técnicas de observação via gravações de v́ıdeo (analisando o

comportamento do usuário na utilização do protótipo), por entrevistas semiestrutu-

radas, e por questionários de caráter objetivo. Então a análise quantitativa de dados

ocorrerá por estat́ıstica descritiva, e a qualitativa por análise de conteúdo.

1.5 Estrutura do documento

Este documento está dividido em sete caṕıtulos, incluindo esta introdução. Os

próximos caṕıtulos estão estruturados da seguinte forma:

1. Fundamentação teórica: conceitua os principais termos referentes ao tema em estudo.

2. Trabalhos relacionados: apresenta os trabalhos relacionados encontrados por meio da

realização de uma revisão da literatura baseada nos prinćıpios da revisão sistemática.

3. Experimento: mostra o método de pesquisa utilizado para realizar o estudo, definindo

seu processo de construção.

4. Prototipação: esse caṕıtulo enfatiza as etapas de desenvolvimento do artefato do

experimento, o protótipo da ferramenta de controle parental focado em ambiente de

brinquedos inteligentes.

5. Plano de trabalho e cronograma: são apresentadas as tarefas que serão realizadas

para a elaboração da dissertação do mestrado.

6. Conclusão: apresenta as considerações finais deste trabalho.



18

2 Fundamentação teórica

Neste caṕıtulo, são mostrados os principais tópicos referentes à proposta de trabalho.

O primeiro tópico aborda o brinquedo inteligente, o instrumento de estudo da pesquisa.

Seguido pelo conceito de dados de contexto considerando o ambiente de computação de

brinquedos. O próximo tópico é a descrição da segurança, privacidade e proteção de dados

infantis. Como último conceito, diz respeito à computação de brinquedo (toy computing),

detalhando sua ferramenta de proteção à privacidade mais difundida, o controle parental.

Ainda nesta seção, é detalhado o funcionamente do modelo conceitual Rafferty.

2.1 Brinquedos inteligentes

Brinquedo inteligente é um dispositivo que consiste de um brinquedo f́ısico que se

conecta com serviços móveis por meio da rede e de tecnologias sensoriais, aprimorando a

funcionalidade de um brinquedo tradicional.

Os brinquedos são adaptados ao ambiente com o intuito de serem mais atrativos

às crianças. Historicamente, pode-se destacar as réplicas miniaturizadas de transportes,

brinquedos antropomórficos, brinquedos com display gráfico e botões; mais recentemente,

brinquedos conectados à rede e a serviços móveis de inteligência artificial. Entre os

brinquedos, podemos descrever três tipos – os brinquedos tradicionais, os eletrônicos e

os inteligentes. No Quadro 1, os tipos de brinquedos são comparados, apresentando as

principais diferenças entre eles. Essa comparação ilustra como a computação em brinquedos

evoluiu para um novo paradigma que inspira preocupações associadas ao uso pelas crianças,

sobretudo, em função do direito ao sigilo de dados que, em tese, poderia ser violado

(RAFFERTY; FANTINATO; HUNG, 2015).
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Quadro 1 – Comparação entre brinquedos tradicionais, eletrônicos e inteligente.

Tipo
Brinquedo Tradicio-
nal

Brinquedo
Eletrônico

Brinquedo Inteli-
gente

Meios de interação
-F́ısica: botões
-Manual: movimen-
tos

-F́ısica: botões
-Sensores: luzes, mo-
vimentos

-F́ısica: botões,
touch screen
-Sensores: movi-
mento, voz, facial,
etc
-Visual: câmera
-Auditiva: micro-
fone e alto-falante

Coleta de dados -Não
-Nenhum ou limi-
tada

-Sim

Compartilhamento
de dados

-Não
-Nenhum ou limi-
tada

-Sim

Armazenamento de
dados

-Não
-Nenhum ou limi-
tada

-Sim

Inteligencia compu-
tacional

-Não -Não -Sim

Conectividade -Não -Não -Sim

Exemplos
-Bola de futebol
-Urso de pelúcia

-Tamagochi
-Furby

-Mattel Hello Bar-
bie
-Cognitoys Dino

Fonte: Adaptado de Rafferty, Fantinato e Hung (2015).

Tradicionalmente, os brinquedos foram criados de forma que a criança pudesse

apenas imaginar a interação com o objeto, pois os brinquedos tradicionais não têm

capacidade de processamento ou de rede para manter uma comunicação com o usuário

(AMANCIO, 2018). Portanto, não há manipulação de dados – coleta, compartilhamento e

armazenamento –, consequentemente, não há preocupações com segurança e privacidade

de dados.

Os brinquedos eletrônicos apresentam mais recurso (ex.: display gráfico e botões)

oferecendo mais interatividade entre o brinquedo e a criança. No entanto, em sua maioria,

suas funcionalidades não necessitam de manipulação de dados. Se caso ocorresse a coleta

de dados, eles ficariam armazenados localmente no brinquedo.

Conforme Tang e Hung (2017), um brinquedo inteligente neste contexto pode

ser efetivamente considerado uma Internet das Coisas (Internet of thing - IoT) com

funcionalidades de Inteligência Artificial (Artificial intelligence - AI), que pode fornecer

experiências de Realidade Aumentada (Augmented reality - AR) aos usuários.
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Um brinquedo inteligente pode coletar e armazenar diferentes tipos de dados, como

texto, imagem, som, localização. Assim como o estado de atividade f́ısica do usuário (ex.:

caminhada, corrida, etc.) e armazenar informações personalizadas (ex.: localização, padrão

de atividade etc.) por meio de dispositivos vinculados ao brinquedo como câmera, microfone,

sistema de posicionamento global (GPS) e vários outros sensores, como reconhecimento

facial ou detecção de som (HUNG et al., 2016). Além disso, é capaz de compartilhar dados

entre serviços móveis e outro brinquedo inteligente.

Existem diversos modelos de brinquedos inteligentes, com interações e funciona-

lidades diferentes, atendendo várias idades e tipos de brincadeira. As interações e as

funcionalidades de um brinquedo inteligente são determinadas pelos componentes tec-

nológicos que o integram; podendo ser dispositivos, sensores e serviços mobile. Em Rafferty

et al. (2017), são identificadas três propriedades genéricas de um brinquedo inteligente

como podemos ver no Quadro 2.

Quadro 2 – Propriedades genéricas de brinquedos inteligentes

Propriedades Descrição

Pervasivo Crianças tendem a levar seus brinquedos em atividades cotidianas.

Social
Interações sociais e multijogadores estão se tornando aspectos obri-
gatórios dos brinquedos inteligentes.

Conectado
Comunicação através de redes, entre brinquedos inteligentes e
serviços externos.

Fonte: Traduzido de Rafferty et al. (2017)

Podemos destacar na literatura dois brinquedos com funcionalidades semelhantes.

Na figura 2 a (a) Hello Barbie Mattel (2016) e o (b) CogniToy Dino (2016). Ambos estão

conectados a serviços de inteligencia artificial para criação de diálogos interativos.
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Figura 2 – Exemplos de brinquedos inteligentes.

Fonte: Adaptado de McReynolds et al. (2017)

O CogniToy Dino (2016) é um dinossauro que se conecta via Wi-Fi ao serviço

de inteligência artificial chamado Elemental Path, parceiro da IBM Watson, no qual é

um mecanismo de diálogo, baseado em nuvem, espećıfico para crianças. A Hello Barbie

Mattel (2016) é um brinquedo inteligente que tem como brinquedo f́ısico uma boneca,

conecta-se com o serviço móvel de inteligência artificial PullString.com fornecida pela

ToyTalk, empresa especializada em diálogos interativos para brinquedos.

Os brinquedos exemplificados acima têm como funcionalidades o diálogo interativo,

no qual por meio do uso de microfone, alto-falantes e sensores de reconhecimento de voz,

conectados a serviços móveis de inteligencia artificial espećıficos para crianças, são capazes

de escutar e responder perguntas, criando a interação entre o brinquedo e a criança.

Outro brinquedo inteligente que vale ressaltar é o Pokémon Go, jogo para smartphone

baseado em localização (Global Position System); tem como objetivo a captura de criaturas

virtuais, os chamados Pokemóns, utilizando a posição f́ısica do usuário, e indicando a

posição digital do Pokemón no mundo real, por meio de serviços de localização geográfica.

Pokémon Go é capaz de usar Realidade Aumentada (AR) baseado em reconhecimento

de imagem (através de uma câmera) nos smartphones para conectar o mundo f́ısico com

conteúdo digital interativo em uma exibição visual (OLSSON; SALO, 2011).
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2.2 Dados de contexto de brinquedo inteligente

Dados de contexto podem ser definidos como qualquer informação que possa ser

usada para caracterizar a situação de uma entidade (ABOWD et al., 1999). Em um sistema

com reconhecimento de contexto, os serviços são fornecidos ao usuário com base no que é

relevante para ele no cenário da aplicação. A coleta desses dados permite que os aplicativos

se adaptem ao ambiente do usuário e personalizem os serviços de acordo (HUNG et al.,

2016).

Heurix et al. (2015) descrevem os dados de contexto dividindo em cinco categorias:

individualidade, atividade, localização, tempo e relações. A individualidade é referente a

dados pessoais. Atividade está relacionada a informações de interações. Localização são as

informações retidas por GPS. Tempo é tempo discreto, e relações são as inferências feitas

a partir do relacionamento de dois ou mais dados de contexto.

No geral, o modelo de dados de contexto são classificados pelo World Economic

Forum (2011) em três tipos: dados voluntários (dados explicitamente fornecidos pelas

crianças, podem ser informações de perfil ou preferências); dados observados (detectados

pelos brinquedos inteligentes, na maioria das vezes por meio de sensores e dispositivos);

dados inferidos (deduzidos com base em análise de relacionamento de dados voluntários

e/ou observados).

Embora permitir que os dados de contexto sejam coletados para serviços pode ser

de grande benef́ıcio para os usuários, existe um tradeoff entre utilidade e privacidade

(CHAKRABORTY et al., 2013). A quantidade de informações coletadas geralmente resulta

em uma troca necessária entre a divulgação de dados confidenciais e o recebimento

de serviços senśıveis ao contexto. Para fornecer os serviços mais relevantes ao usuário,

informações mais pessoais e de contexto devem ser coletadas. Por esse motivo os dados

de contexto estão no centro da preocupação com a privacidade (RAFFERTY; KROESE;

HUNG, 2015).

Os brinquedos inteligentes são capazes de coletar uma variedade de dados, como

texto, imagem, v́ıdeo, som, localização e dados de detecção, com seus diferentes componentes

tecnológicos. Isso torna o cenário muito mais complicado do que muitos outros dispositivos

inteligentes, especialmente porque os usuários finais são principalmente crianças em um

ambiente f́ısico e social (HUNG et al., 2016).
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2.3 Segurança, privacidade e proteção de dados infantis

Nesta seção são descritos direitos e riscos que envolvem segurança, privacidade e

proteção de dados, explicando desde os conceitos gerais de cada um, até aprofundar-se no

ambiente de brinquedos inteligentes, no qual o interesse está na preservação infantil.

2.3.1 Segurança infantil

Segurança em sua definição é o conjunto das ações e dos recursos utilizados para

diminuir os riscos e perigos com o intuito de proteger algo ou alguém. Para o contexto

deste trabalho, destacam-se dois tipos de segurança: da informação e f́ısica.

A segurança da informação segundo Avizienis et al. (2004), tem como objetivo a

proteção de dados, e pode ser definida como o composto da confidencialidade, integridade

e disponibilidade. A confidencialidade significa que o acesso aos dados é restrito apenas

às partes pretendidas. A integridade é a precisão e consistência dos dados, indicando

autenticidade. A disponibilidade indica que os dados permanecem dispońıveis quando

necessário pelas partes leǵıtimas.

Silva et al. (2018) diz que segurança da informação, na literatura, constantemente

vem atrelada à privacidade, embora em alguns casos as definições pareçam semelhantes,

são termos com abordagens diferentes. Segurança pode ser definida como a proteção de

dados contra acessos não autorizados, concentrando-se em ataques e roubos de dados.

A privacidade trata a capacidade de proteção de informações confidenciais e sigilosas,

podendo se concentrar no controle de dados pessoais.

A segurança f́ısica trata dos riscos reais que problemas de segurança da informação

podem ocasionar, tendo em vista que por meio da captura de dados senśıveis, como por

exemplo localização e tempo, pode-se inferir um cronograma de atividades diárias. Portanto

facilitando a localização f́ısica, e consequentemente a posśıvel ação de predadores infantis.

Levando em consideração que os usuários finais dos brinquedos inteligentes ainda

são crianças, que geralmente têm pouca compreensão e preocupação com a sua segurança

e privacidade de dados, e considerando o Art. 2o da Lei No 8.069/90 (Estatuto da Criança

e do Adolescente do Brasil, 1990), no qual se considera criança a pessoa até 13 anos de

idade incompletos, aumenta a possibilidade de ocorrerem riscos relacionados à segurança,
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tanto da informação como, na pior das hipóteses, f́ısicas. Nesses casos, embora a segurança

seja vital para proteção de dados, ela é insuficiente para abordar questões de privacidade

(SILVA et al., 2018).

2.3.2 Privacidade e proteção de dados infantis

Privacidade de dados pode ser considerada como o direito de um indiv́ıduo deter-

minar como, quando e até que ponto as informações sobre si serão liberadas para outra

pessoa ou para uma organização (HUNG; CHENG, 2009).

A privacidade não é apenas uma questão pessoal, mas uma questão de segurança em

geral; é preciso confiar nas partes a quem são confiadas as informações pessoais (HEURIX

et al., 2015).

O surgimento e os avanços das tecnologias de processamento de informações, a

mudança de um mundo análogo ao digital centrado em dados e a tendência de coletar e

armazenar dados pessoais sobre todos, levaram à compreensão de que a preservação da

privacidade é, hoje em dia, mais importante do que nunca (HEURIX et al., 2015).

Por esse motivo, mecanismos foram desenvolvidos para o aux́ılio na preservação da

privacidade de dados. Entre eles a poĺıtica de privacidade.

A poĺıtica de privacidade descreve como é realizada a manipulação dos dados por

uma empresa. Cada brinquedo inteligente e serviço móvel deve ter sua própria poĺıtica

de privacidade, que descreve as informações, incluindo como será realizada a coleta,

armazenamento e compartilhamento dos dados pessoais do usuário (HUNG et al., 2016).

A ferramenta de controle parental também auxilia na proteção da privacidade, por

meio da criação de regras de privacidade, na qual o usuário (geralmente o usuário da

ferramenta são os pais, e o usuário do brinquedo é a criança) define como os dados serão

manipulados, de acordo com suas preferências.

Conhecer quais são os principais riscos à privacidade, assim como sua forma de

ocorrência, é uma forma de ajudar a mitigá-los. No Quadro 3 são descritos os principais

riscos à privacidade de dados (RAFFERTY; FANTINATO; HUNG, 2015).
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Quadro 3 – Principais ameaças à privacidade de dados

Ameaças Descrição

Conectividade
Um invasor é capaz de distinguir se dois ou mais itens de
interesse (por exemplo, sujeitos, mensagens, ações, etc.) estão
relacionados ou não no sistema.

Identificabilidade

Um invasor pode identificar suficientemente um sujeitos as-
sociado a um item de interesse, por exemplo, o remetente de
uma mensagem. Geralmente, identificabilidade refere-se a um
conjunto de sujeitos em potencial. Este é um caso especial de
vinculação entre um sujeito e seus atributos. Identificabilidade
é uma ameaça ao anonimato e à pseudonimidade.

Não repudiabilidade
Isso permite que um invasor colete evidências para contrariar
as alegações da parte de repúdio e para provar que um usuário
sabe, fez ou disse algo.

Detectabilidade
Um invasor pode distinguir suficientemente se um item existe
ou não (por exemplo, mensagens são suficientemente dis-
cerńıveis de rúıdo aleatório

Divulgação de
Informações

Informações pessoais são expostas a indiv́ıduos que não deve-
riam ter acesso a elas.

Desconhecimento
do conteúdo

Um usuário não tem conhecimento das informações divulgadas
ao sistema. O usuário fornece informações em excesso que
permitem que um invasor recupere facilmente a identidade do
usuário ou informações imprecisas que podem causar decisões
ou ações erradas.

Inconformidade
na Poĺıtica e
Consentimento

Isso significa que, embora o sistema mostre suas poĺıticas
de privacidade a seus usuários, não há garantia de que o
sistema realmente esteja em conformidade com as poĺıticas
anunciadas. Portanto, os dados pessoais do usuário ainda
podem ser revelados.

Fonte: Traduzido de Rafferty, Fantinato e Hung (2015)

Páıses, como os Estados Unidos da América, criaram leis e regras para a preservação

da privacidade individual. Como é o caso da Children’s Online Privacy Protection Rule

(COPPA), uma lei de proteção online para crianças, que impõe a organizações restrições

associadas à coleta de dados de crianças com menos de 13 anos (HERTZEL, 1999). Essa é

uma razão pela qual muitos serviços on-line, por exemplo o Facebook, têm 13 como idade

mı́nima para criação da conta (HOLLOWAY; GREEN, 2016). De acordo com a idade

considerada pela COPPA, uma criança não tem noção do perigo ao relatar seus dados

pessoais, prejudicando, dessa forma, sua privacidade e abrindo espaço para que pessoas

mal-intencionadas possam coletar seus dados (HERTZEL, 1999).
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O direito à proteção de dados pessoais é entendido como uma garantia de outros

direitos fundamentais, um direito mais espećıfico dentro do direito mais geral da privacidade

pessoal (REIGADA, 2011).

O conceito de proteção de dados segue, conforme descrito por Mart́ın-Rúız et al.

(2018): (1) Toda pessoa tem direito à proteção de dados pessoais que lhe digam respeito.

(2) Tais dados devem ser processados de forma justa para fins espećıficos e com base no

consentimento da pessoa envolvida ou em alguma outra base leǵıtima estabelecida por

lei. Todos têm o direito de acessar os dados coletados e o direito de retificá-los. (3) O

cumprimento destas regras está sujeito ao controle de uma autoridade independente.

As diferentes dimensões dos direitos de proteção de dados são: minimização de

dados, qualidade de dados, especificação de propósitos, limitação de uso, confidencialidade,

segurança, transparência, participação individual e acesso a dados e anonimato (WRIGHT,

2011a).

2.4 Computação de brinquedo

Com o campo de pesquisa de brinquedos inteligentes surgiu a Computação de

Brinquedo (Toy computing), que é uma configuração na qual o componente de brinquedo

f́ısico interage com um dispositivo móvel que se conecta a um ou mais serviços móveis para

facilitar a jogabilidade (RAFFERTY; HUNG, 2015). Com isso os brinquedos ganharam a

capacidade de coletar e armazenar dados sobre as interações do usuário (RAFFERTY;

FANTINATO; HUNG, 2015).

A computação de brinquedo é composta por dois tópicos principais em ciência da

computação: a computação f́ısica e os serviços móveis (RAFFERTY; HUNG, 2015). A

computação f́ısica é a interação entre o usuário e o brinquedo, através dos dispositivos

sensoriais integrados em sua estrutura, que permitem a captação e manipulação de dados

referentes a objetos e espaços reais por meio de sistemas mecânicos e/ou eletrônicos

(CAMARATA; GROSS; DO, 2003).

Juntamente com a computação f́ısica, onde é peça chave para a composição de

uma computação de brinquedo, é utilizada a computação pervasiva. A distinção entre

computação f́ısica e pervasiva é que a computação f́ısica tem mais foco nos objetos f́ısicos

envolvidos, em vez da interação ”inviśıvel”completamente perfeita.
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Hinske, Langheinrich e Lampe (2008) propoem uma diretriz de design para integrar

a tecnologia de computação pervasiva nos Brinquedos como mostrado no Quadro 4. Tais

diretrizes indicam os cuidados necessários para a criação de uma integração perfeita entre

os componentes do brinquedo inteligente. No entanto, isso introduz a necessidade de

uma estrutura de preservação da privacidade que proteja a criança das ameaças contra a

privacidade, ao mesmo tempo que não se afaste da experiência de brincar, introduzindo

poĺıticas intrusivas (RAFFERTY; KROESE; HUNG, 2015).

Quadro 4 – Diretriz de design para integração de tecnologias de computação pervasiva em
brinquedos.

Descrição
1. O aprimoramento tecnológico deve ter um valor agregado.
2. Especifique quais ações / tarefas devem ser suportadas.
3. Deixe o foco permanecer no brinquedo e na interação em si, não na tecnologia.
4. Integrar a tecnologia de forma que seja discreta, se não completamente inviśıvel.
5. Os brinquedos ainda devem ser usados (de maneira “tradicional”) mesmo que a
tecnologia esteja desligada ou não esteja funcionando.
6. Estreitamente entrelaçar design e implementação.
7. A tecnologia deve ser confiável, durável e segura.
8. Oferecer feedback imediato e cont́ınuo.
9. A tecnologia adicionada deve suportar a alta dinâmica dos ambientes de jogo.
10. Empregue um processo de desenvolvimento iterativo, incluindo prototipagem rápida
e testes.

Fonte: Traduzido de Hinske, Langheinrich e Lampe (2008)

Tecnologias da computação de brinquedo que englobam recursos sensoriais e de rede

abrem novas ameaças à privacidade, estimulam novos requisitos do usuário e estabelece um

caso exclusivo para leis e regulamentações existentes (RAFFERTY; FANTINATO; HUNG,

2015). Por mais que a computação herde as leis e regulamento de seus componentes (serviços,

dispositivos, brinquedo), não existem leis espećıficas para o ambiente de computação em

brinquedos.

A Figura 3 apresenta um modelo de ambiente de computação de brinquedo,

destacando-se três entidades: o componente de brinquedo f́ısico, dispositivo móvel e

o serviço móvel (RAFFERTY; HUNG, 2015).
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2.4.1 Modelo de computação de brinquedo

Figura 3 – Modelo de ambiente de computação de brinquedo.

Fonte: Traduzido de Rafferty e Hung (2015).

O brinquedo inteligente pode assumir vários formatos e modelos, brinquedos antro-

pomórficos como bonecas e animais, armas, réplicas de transporte, etc. A parte f́ısica do

modelo é denominada de componente de brinquedo f́ısico. Esse componente pode interagir

com vários dispositivos móveis, sendo eles vinculados à sua estrutura ou externos. Com

isso podem ser gerados vários tipos diferentes de interação.

As interações podem ocorrer por meio da interação f́ısica, na qual são usados

movimentos articulados, botões ou até mesmo telas senśıveis ao toque, interação visual

pelo uso de câmera no dispositivo móvel, interações auditivas com o uso de microfones e

auto-falantes, ou até mesmo interações de rede sem fio como no caso do Wi-Fi, bluetooth,

RFID (RAFFERTY; KROESE; HUNG, 2015). As interações também podem ocorrer por

meio de tecnologias sensoriais, que coletam e enviam dados sensoriais para dispositivos

móveis, como no caso do sensor de reconhecimento de voz que interage junto ao microfone,

reconhecimento facial com a câmera, etc.

A computação f́ısica tem como foco principal a interação realizada a partir de

objetos f́ısicos integrantes no brinquedo, já a computação pervasiva tenta obter interações

”perfeitas”, tornando a interação entre usuários e máquina mais inviśıvel posśıvel. Na com-

putação de brinquedo, o componente de brinquedo f́ısico é uma parte ativa da experiência

do usuário, enquanto na computação pervasiva haveria pouco ou nenhum componente
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f́ısico, e o sistema funcionaria perfeitamente com as atividades cotidianas (RAFFERTY;

KROESE; HUNG, 2015).

Uma das principais caracteŕısticas dos dispositivos de computação pervasiva e f́ısica

é a capacidade de perceber informações de contexto sobre o ambiente circundante, a fim

de reagir de acordo (SAHA; MUKHERJEE, 2003).

As outras entidades, a plataforma móvel e o serviço móvel, podem ser denominados

componentes móveis. A plataforma móvel intermeia as restrições de acesso entre os serviços

móveis e os dados locais coletados pelos dispositivos móveis (RAFFERTY; HUNG, 2015).

Os serviços móveis são serviços acesśıveis por meio de redes móveis. São geralmente

senśıveis ao contexto (context aware), reunindo informações de contexto do dispositivo

móvel e fornecendo serviços personalizados relevantes com base no contexto (RAFFERTY;

KROESE; HUNG, 2015).

O ambiente de computação em brinquedo incorpora o conceito de Bring your own

device (BYOD), significando que os serviços são executados no próprio dispositivo do

usuário. Portanto, os serviços móveis devem considerar a grande variedade de dispositivos,

com tipos diferentes de processamento, armazenamento e segurança.

Em um ambiente de computação de brinquedo, a preocupação é com a privacidade

do usuário e que o acesso a recursos que podem revelar dados de contexto é limitado ao

aplicativo de serviço de brinquedo, e usado apenas para fins que cumprem as poĺıticas de

privacidade e são aceitáveis para o usuário (RAFFERTY; KROESE; HUNG, 2015).E por

isso é necessário adotar mecanismos de preservação da privacidade.

Walled Garden tem esse nome devido ser um modelo de área restrita que permite que

o processamento de dados ocorra em aplicações seguras, no qual os operadores controlam o

acesso aos dados do cliente e fornecem acesso apenas a provedores de conteúdo selecionados,

separando dos dados pessoais (JAOKAR; FISH, 2004). A relação com estes prestadores

de serviços é regulada pelos operadores, que podem tomar decisões de controle de acesso,

aplicando barreiras tecnológicas, regulamentos de pagamento e poĺıticas de uso (REUVER,

2011). Portanto, a segurança e o suporte ao cliente são centralizados no operador, reduzindo

a complexidade para os usuários finais e tornando a plataforma mais confiável.
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2.4.2 Controle de acesso

A ferramenta de computação de brinquedo mais difundida na literatura é o controle

de acesso. O controle de acesso é um conceito de segurança e privacidade que visa proteger

o acesso a recursos ou dados (RAFFERTY; KROESE; HUNG, 2015). O objetivo do

controle de acesso é limitar as ações ou operações que um usuário leǵıtimo pode executar

(SANDHU; SAMARATI, 1994).

Tal ferramenta busca, basicamente, inibir ameaças à privacidade ditas leves, como

a divulgação de informações, que é a exposição de dados para indiv́ıduos que não deveriam

ter acesso a elas, e o desconhecimento de conteúdo, onde o usuário não tem conhecimento

das informações divulgadas aos sistemas.

No contexto de brinquedos inteligentes, o controle de acesso dá lugar ao controle

parental. Essa ferramenta permite que os pais criem regras de privacidade para impedir

que seus filhos autorizem que seus dados sejam coletados por serviços e componentes

tecnológicos vinculados aos brinquedos, de acordo com suas preferências (HUNG; FANTI-

NATO; RAFFERTY, 2016).

ITU e UNICEF (2014) recomendam que os controles parentais não transfiram a

responsabilidade pelo uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC) de crianças

apenas aos pais, mas reconheça que os pais estão em melhor posição para decidir o que

é apropriado para seus filhos e devem estar cientes de todos os riscos, com o intuito de

proteger melhor seus filhos e capacitá-los a agir.

A ferramenta de controle parental, além de basear-se nas preferências dos pais, uti-

liza de poĺıticas de segurança e privacidade para a tomada de decisão de acesso. Enquanto

as poĺıticas de segurança estão focadas na manutenção de seus conceitos fundamentais como

confidencialidade, integridade e disponibilidade, as poĺıticas de privacidade estão relacio-

nadas a por que, por quem e como os dados são coletados, armazenados e compartilhados

(RAFFERTY; KROESE; HUNG, 2015).

O controle parental pode ser avaliado levando em consideração alguns itens relevantes

como usabilidade, funcionalidade, eficácia e segurança (European Union Safer Internet

Program, 2012). Seguindo a definição da ISO/IEC 25010:2011 (2011) para todos os itens.

A usabilidade é definida como a capacidade do software ou produto de ser compreendido,

aprendido, usado e atraente para o usuário, quando usado sob condições especificadas. A
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funcionalidade é a capacidade do produto de software de prover funções que atendam às

necessidades expĺıcitas e impĺıcitas, quando o software estiver sendo utilizado sob condições

especificadas. A eficácia se refere à capacidade do produto de software de permitir que

usuários atinjam metas especificadas com acurácia e completitude, em um contexto de uso

especificado. E a segurança como a capacidade do produto de software de apresentar ńıveis

aceitáveis de riscos de danos a pessoas, negócios, software, propriedades ou ao ambiente,

em um contexto de uso especificado.

2.5 Modelo conceitual Rafferty

As ferramentas de controle parental tradicionais tomam suas decisões de acesso

(permitir/negar) a partir da definição das entidades: sujeito solicitante do acesso, objeto

ao qual se quer ter acesso e a operação que será realizada (ler/escrever).

No modelo conceitual Rafferty et al. (2017) de regras de privacidade para brinquedos

inteligentes, a tomada de decisão de acesso, além das entidades presentes em um modelo

de ferramenta tradicional, baseia-se em entidades de privacidade: propósito (purpose),

destinatário (recipient), retenção (retention) e obrigação (obligation). Essas entidades são

baseadas na plataforma para projeto de preferências de privacidade (p3p) (WENNING,

2007).

O propósito é um ou um conjunto de finalidades as quais determinada solicitação de

acesso se propõe a seguir. Um propósito pode ser descrito como sub-propósitos diferentes

ou combinados em um propósito “geral” em uma estrutura hierárquica (HE, 2003) como

podemos visualizar na Figura 4.

Figura 4 – Estrutura hierárquica do propósito.

Fonte: Traduzido de Rafferty e Hung (2015).

Propósitos diferentes podem ser unificados criando conjuntos genéricos como no

caso do Any Purpose, ou podem ser classificados individualmente como propósitos de
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marketing, pessoa, administrativo e jogo, que ainda podem ser sub-classificados criando

propósitos mais espećıficos.

O destinatário é um conjunto de n destinatários do(s) objeto(s) coletado(s) per-

tencentes aos sujeitos ou aos usuários no sistema, no qual cada objeto coletado tem um

conjunto correspondente de destinatários (RAFFERTY et al., 2017). Os destinatários,

levando em consideração o ambiente de computação de brinquedo no qual o modelo está

submetido, são definidos como:

• Individual: o sujeito que fez a solicitação de acesso.

• Grupo: um grupo de usuários (ex.: jogos multiplayers).

• Terceiros: entidades externas não pertencentes ao sistema.

• Qualquer pessoa: qualquer sujeito ou entidade externa.

As obrigações são as regras que um sujeito solicitante concorda em cumprir após a

permissão de acesso. Essas obrigações, geralmente, estão relacionadas às legislações como

o COPPA ou a uma poĺıtica de obrigação personalizada pelos pais ou responsáveis legais.

A retenção trata-se da imposição de um tempo de duração que um objeto pode ser

usado ou coletado pelo sujeito solicitante do acesso. Os pais podem selecionar por quanto

tempo desejam permitir que os dados de seus filhos sejam retidos. A retenção pode ser

dividida nas seguintes categorias:

• Não retenção: Não existe armazenamento de dados, o objeto solicitado é retido por

um curto peŕıodo de tempo.

• Objetivo declarado: Como forma de alcançar o objetivo declarado, o objeto solicitado

é retido pelo tempo necessário para a conclusão do objetivo, sendo descartado após

disso.

• Requisito legal: o objeto solicitado é retido para atender requisitos legais conforme

exigido por leis ou diretrizes.

• Práticas de negócio: o objeto solicitado é retido de acordo com as práticas comerciais

declaradas.

Levando em consideração a definição das entidades comuns entre as ferramentas de

controle parental, e as entidades de privacidade adotadas para ambientes de computação

de brinquedos, Rafferty et al. (2017) descreve uma regra de privacidade como:
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Um sujeito tem acesso a um objeto, somente se o acesso for autorizado

pelo controle de acesso principal. Além disso, o sujeito precisa especificar a(s)

finalidade(s) do acesso e do(s) destinatário(s) do resultado da operação de

acesso. O(s) propósitos(s) e o(s) destinatário(s) devem ser leǵıtimos de acordo

com o acesso do objeto definido pelo proprietário ou por uma autoridade como

o governo. Assim, as obrigações e uma poĺıtica de retenção serão retornadas

como uma mensagem de resposta se o acesso for permitido. O sujeito deve

também cumprir as obrigações e a poĺıtica de retenção. A solicitação de acesso

será negada de outra forma.

A tomada de decisão no modelo de regras de privacidade para brinquedos inteligentes

é feita da seguinte maneira conforme explica Rafferty et al. (2017), mostrado também

na Figura 5: no primeiro passo, o sujeito solicita permissão a acesso aos dados de um

usuário por meio da especificação do sujeito, objeto, operação, propósito e destinatário no

corpo da solicitação. Após o recebimento da solicitação de acesso, é iniciado o processo da

solicitação; primeiramente é verificado o proprietário do objeto do pedido de acesso, são

recuperadas as regras e poĺıticas de privacidade ativas no sistema, por último verifica-se o

canal de comunicação de confirmação para o responsável pela solicitação.

No passo três a decisão de acesso é tomada; a isso são verificadas a permissão do

modelo, os propósitos permitidos e os destinatários com acesso permitido. Como último

passo, a decisão final é tomada e a confirmação contendo o sujeito da solicitação e o

respectivo evento é enviada para o usuário da ferramenta (pais ou responsáveis legais).

Caso a decisão final seja a permissão, é enviado ao sujeito uma resposta contendo as

obrigações que o sujeito deve cumprir para continuar tendo permissão de acesso ao objeto,

e a poĺıtica de retenção para aquele determinado acesso. O modelo registra todos os itens

acima nos logs de auditoria.
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Figura 5 – Tomada de decisão do controle de acesso.

Fonte: Traduzido de Rafferty e Hung (2015).

2.6 Considerações finais

Este caṕıtulo tem como fim esclarecer os tópicos mais importantes neste trabalho.

Na seção 2.1 de brinquedos inteligentes, aprofunda-se o conhecimento sobre esse tipo de

brinquedo, comparando-o aos outros tipos, esclarecendo as diferenças entre eles e definindo

o que é e como funciona um brinquedo inteligente. Na próxima seção 2.2 é apresentado

o dado de contexto, tópico importante para o entendimento sobre o prejúızo e benef́ıcio

que a coleta de dados pode causar. Na seção 2.3.1 são descritos os conceitos de segurança,

dividindo-se em dois tipos, segurança da informação e f́ısica. Ainda nesta seção, uma

descrição sobre a privacidade e a proteção de dados, onde são expostos os principais riscos

à privacidade. Na última seção 2.4 é enfatizado o tipo de computação por trás do brinquedo

inteligente, descrevendo a estrutura do modelo de computação de brinquedo, assim como

descrevendo sobre sua ferramenta mais difundida referente à proteção da privacidade, o

controle parental.
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3 Trabalhos relacionados

Objetivando encontrar o maior número de trabalhos com assuntos similares a este,

uma revisão da literatura baseada nos prinćıpios da revisão sistemática foi realizada.

Uma revisão sistemática da literatura é um meio de identificar, avaliar e interpretar toda

a pesquisa dispońıvel relevante para uma questão de pesquisa em particular, ou área

temática, ou fenômeno de interesse (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

3.1 Protocolo da revisão da literatura

A realização da revisão da literatura com prinćıpios sistemáticos baseou-se no método

proposto por Kitchenham e Charters (2007). Nesse método se propõe uma sequencia de

etapas distintas, seguindo um determinado protocolo. As etapas de uma revisão sistemática

podem ser divididas em três fases principais: planejamento, realização e divulgação, como

pode ser observado no Quadro 5.

Quadro 5 – Fases e suas respectivas etapas de uma revisão sistemática

Etapas Descrição

Planejamento

• Identificação da necessidade de uma revisão;
• Comissionando uma revisão;
• Especificando a(s) pergunta(s) de pesquisa;
• Desenvolver um protocolo de revisão;
• Avaliar o protocolo de revisão;

Realização

• Identificação de pesquisa;
• Seleção de estudos primários;
• Avaliação da qualidade do estudo;
• Extração e monitoramento de dados;
• Śıntese de dados.

Divulgação

• Especificar mecanismos de divulgação;
• Formatando o relatório principal;
• Avaliar o relatório.

Fonte: Traduzido de Kitchenham e Charters (2007)



36

3.1.1 Planejamento da revisão

No planejamento da revisão da literatura para este trabalho, foram seguidos os

passos orientados por Kitchenham e Charters (2007) identificados a seguir:

1. Identificar a necessidade de uma revisão sistemática;

2. Comissionamento da revisão;

3. Questões de pesquisa;

4. Desenvolvimento do protocolo da revisão;

5. Avaliar o protocolo seguindo as diretrizes da Kitchenham.

Na revisão da literatura em questão, foram utilizados os passos 1, 3 e 4 para o

planejamento. A etapa 2 não foi necessária porque a pesquisa é considerada pequena. A

avaliação do protocolo – etapa 5 – não pôde ser realizada devido o pouco tempo previsto

para a elaboração da revisão.

Necessidade da pesquisa

Brinquedos tradicionais como bola de futebol e boneca estão cada vez mais perdendo

seu espaço na escolha para o lazer no meio infantil, um novo mercado de brinquedos

conectados à internet, que fornecem serviços móveis e experiencias de realidade aumentada.

Esse mercado está surgindo e se consolidando.

Uma pesquisa realizada por Jupiter Research (2017), empresa especializada em

pesquisas de mercado dentro do ecossistema digital, sediada no Reino Unido, informou

que os brinquedos inteligentes são o novo mercado chave para as empresas de brinquedos

e as vendas de brinquedos inteligentes cresceriam de US$ 2,8 bilhões em 2015 para US$

11,3 bilhões até 2020.

Quando se fala sobre crianças e brinquedos conectados à internet, algumas pre-

cauções e cuidados precisam ser tomados.

A especialização do autor no tema de brinquedos inteligentes levantou alguns

questionamentos sobre os riscos à privacidade e segurança que podem ocorrer em tais

brinquedos, assim como a exposição de crianças e dados senśıveis.

Privacidade e segurança, sobretudo, em brinquedos inteligentes, é um campo de

pesquisa importante, e que necessita ainda ser explorado. Faltam estudos capazes de
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mostrar uma visão geral dos posśıveis riscos que cercam um brinquedo inteligente. Embora

haja muita pesquisa relacionada a segurança e a privacidade em ambientes de Internet das

Coisas (Internet of Thing - IoT), não há uma estrutura padronizada que se concentre em

brinquedos inteligentes nesse paradigma (HUNG et al., 2016).

A intensão deste estudo é focar nos riscos que podem ocorrer em brinquedos

inteligentes, afim de evitar viés.

Questões de pesquisa

Foram definidas duas questões de pesquisa com a intenção de selecionar os estudos

relacionados ao escopo da revisão da literatura.

Q1. Quais os principais riscos e ameaças sobre privacidade e segurança

têm sido tratados em relação ao uso de brinquedos inteligentes?

Essa questão de pesquisa tem como objetivo identificar quais os principais riscos que

podem ocorrer com o uso dos brinquedos inteligentes, classificando tais riscos por causas

(quais riscos cada dispositivo, sensor ou serviço web, pode ocasionar) e consequências (o

que pode acontecer com a ocorrência de tal risco).

Q2. Que soluções têm sido propostas para proteção à privacidade de in-

formações e para evitar a exposição de seus dados durante o uso de brinquedos

inteligentes?

Ao responder essa questão de pesquisa, será posśıvel identificar técnicas, meto-

dologias ou tecnologias que estão sendo utilizadas para prevenir a ocorrência de riscos

ou planejar respostas. Serão demonstrados como os recursos ajudam a combater tais

problemas de privacidade e segurança.

Protocolo da revisão

Um protocolo especifica os métodos que serão utilizados para realizar uma revisão

sistemática. Um protocolo pré-definido é necessário para reduzir a possibilidade de viés do

pesquisador (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

São expostos os passos realizados, desde a criação de uma string de busca para

encontrar os estudos primários que farão parte do escopo da pesquisa, selecionar os
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estudos que respondem as questões de pesquisa, até extrair os dados necessários para o

desenvolvimento da revisão sistemática.

Para a pesquisa dos estudos primários que integram a revisão, foi utilizada a fonte

de dados Scopus, tendo em vista que tal banco de pesquisa se mostra mais completo,

integrando as mais importantes bibliotecas de publicação em tecnologia e computação

como IEEEXplore, SpringerLink, ACM, entre outras.

No que diz respeito à pesquisa dos estudos primários viáveis ao escopo da revisão,

criou-se uma string de busca genérica com palavras-chave relacionadas, principalmente, a

brinquedos inteligentes, privacidade e segurança, como é representada na Tabela 1.

Tabela 1 – String de busca genérica

((safe* OR privac* OR private* OR secre* OR secur* OR vulnerab* OR protect*
OR confiden* OR sensitive* OR intrusi* OR abus* OR threat* OR danger* OR
risk* OR trust* OR predator* OR authoriz* OR regulat* OR polic* OR consent*
OR disclosur* OR ”terms of use”OR ”conditions of use”OR ”parental control”)
AND (((smart* OR clever* OR inteligen* OR anthropomorphi* OR humanoid*
OR humanlike OR ”internet of things”OR IoT OR BYOD OR ”Bring Your Own
Device”) AND (toy OR toys OR plaything* OR doll OR dolls OR barbie OR kitty
OR pokemon* OR ”teddy bear”)) OR (”toy computing”OR ”interactive toy*”OR
”cognitive toy*”OR ”social toy*”OR ”online toy*”OR ”educati* toy*”OR ”internet
of toys”))))

Fonte: Otávio de Paula Albuquerque, 2018

Na Tabela 2 observamos a mesma string de busca, entretanto voltada para a busca

no banco de dados Scopus, no qual são adicionados os critérios de inclusão e exclusão

como filtro de busca.
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Tabela 2 – String de busca adaptada para o banco de dados Scopus

TITLE-ABS-KEY(((safe* OR privac* OR private* OR secre* OR secur* OR vulne-
rab* OR protect* OR confiden* OR sensitive* OR intrusi* OR abus* OR threat*
OR danger* OR risk* OR trust* OR predator* OR authoriz* OR regulat* OR
polic* OR consent* OR disclosur* OR ”terms of use”OR ”conditions of use”OR
”parental control”) AND (((smart* OR clever* OR inteligen* OR anthropomorphi*
OR humanoid* OR humanlike OR ”internet of things”OR IoT OR BYOD OR
”Bring Your Own Device”) AND (toy OR toys OR plaything* OR doll OR dolls OR
barbie OR kitty OR pokemon* OR ”teddy bear”)) OR (”toy computing”OR ”inte-
ractive toy*”OR ”cognitive toy*”OR ”social toy*”OR ”online toy*”OR ”educati*
toy*”OR ”internet of toys”)))) AND (LIMIT-TO(LANGUAGE,”English”)) AND
(EXCLUDE(SRCTYPE,”d”)) AND (EXCLUDE(DOCTYPE,”cr”) OR EXCLUDE
(DOCTYPE,”no”)) AND (EXCLUDE(DOCTYPE,”bk”))

Fonte: Otávio de Paula Albuquerque, 2018

• A.1) Critérios de Inclusão:

– CI-1 Estudos que identificam riscos em brinquedos inteligentes.

– CI-2 Estudos que abordem artif́ıcios como técnicas, metodologias e tecnologias

para planejar respostas e soluções para riscos em brinquedos inteligentes.

• A.2) Critérios de Exclusão:

– CE-1 Publicação não dispońıvel para leitura.

– CE-2 Estudos que fogem do escopo principal da revisão.

– CE-3 Trabalhos secundários, terciários e apenas resumos.

– CE-4 Trabalhos que não foram escritos em inglês.

– CE-5 Estudos não avaliados por especialistas como: conference reviews, notas e

livros.

– CE-6 Estudos do tipo de fonte ”Trade publications”.

3.1.2 Realização da revisão

O objetivo de uma revisão sistemática é encontrar o maior número posśıvel de

estudos primários relacionados à pergunta de pesquisa, usando uma estratégia de busca

imparcial (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Para que a estratégia cumpra com seu

objetivo, é necessário que alguns passos sejam seguidos.
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Estratégia de pesquisa

Foram identificadas as palavras-chave relacionadas ao conteúdo proposto para

revisão, com a finalidade de criar uma string de busca.

Após identificar as palavras-chave principais, foram usados alguns artif́ıcios para

deixar a string mais eficiente na busca. Foram inclúıdos sinônimos, abreviaturas, plurais e

outros termos encontrados na literatura referentes as palavras-chave já dispońıveis. Após a

criação da primeira string, foram realizadas buscas experimentais, utilizando o banco de

dados Scopus, primeiramente para avaliar o volume de estudos potencialmente relevantes.

No entanto, as primeiras buscas serviram para identificar outras palavras-chave utilizadas

em estudos primários retornados que poderiam ser incorporadas na string. Com a string

final desenvolvida, submeteu-se a pesquisa, e analisando t́ıtulos, resumos e palavras-chave,

foram retornados 145 documentos.

Ainda era necessário aplicar filtros para seleção dos estudos que fossem, possivel-

mente, importantes para compor a revisão. Para isso, foram adicionados os critérios de

exclusão, retornando 116 estudos primários.

Os 116 estudos foram analisados através da leitura dinâmica dos documentos, e

então foram aplicados os critérios de inclusão. Chegou-se a quatorze estudos primários;

tais estudos fazem parte do escopo da revisão, respondendo ao menos uma das questões

de pesquisa.

3.2 Resultados

Nesta seção, são apresentados os resultados alcançados da realização da revisão

bibliográfica seguindo os prinćıpios sistemáticos. Primeiramente destaca-se a Tabela 3, na

qual é apresentado o arranjo dos estudos primários, relacionando o tipo de documento com

a quantidade de publicação por ano. Na tabela pode-se observar que os estudos primários

selecionados para a revisão bibliográfica se dividem em três tipos: journal, conferência e

caṕıtulo de livro. O estudo mais antigo pertencente ao escopo da revisão foi publicado

em 2009. Percebe-se que nos anos seguintes até 2015 não houve publicação de estudos

primários que fossem relevantes para a revisão bibliográfica. A partir de 2015 os estudos se

mantiveram constantes na área de pesquisa; em 2015 destacam-se publicações de caṕıtulos
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de livros, e 2017 foi o ano com maior número de publicações em conferências. Para o ano

de 2018 foi encontrado apenas um estudo, publicado em journal, relevante para a revisão,

no entanto esta revisão bibliográfica foi realizada no primeiro semestre do ano em questão,

havendo uma grande possibilidade do número de publicações se manter constante em

relação aos anos anteriores, ou até mesmo ultrapassar.

Tabela 3 – Sumário dos trabalhos selecionados na revisão bibliográfica.

Véıculo 2009 2015 2016 2017 2018
Journal - - 1 1 1
Conferência 1 1 2 4 -
Caṕıtulo de livro - 3 - - -
Total 1 4 3 5 1

Fonte: Otávio de Paula Albuquerque, 2018

Os artigos que fazem parte do escopo da revisão bibliográfica são mostrados no

Quadro 6. São quatorze estudos primários que respondem ao menos uma das questões

de pesquisa propostas. Todos os estudos citam ao menos um risco ou ameaça em seu

conteúdo, junto à identificação dos riscos os estudos abordam suas posśıveis soluções,

tentado mitigá-lo ou planejar uma resposta para tal.



42

Q
u
ad

ro
6

–
T

ra
b
al

h
os

se
le

ci
on

ad
os

p
ar

a
a

re
v
is

ão
b
ib

li
og

rá
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tá

v
io

d
e

P
a
u

la
A

lb
u

q
u

er
q
u

e,
2
0
1
8



43

Em Hung et al. (2016) são discutidos os requisitos de privacidade relacionados a

brinquedos inteligentes em um ambiente de computação de brinquedos com um estudo

de caso sobre um brinquedo inteligente comercial chamado Hello Barbie da Mattel. Esse

estudo aborda os desafios de privacidade que cercam os brinquedos inteligentes, tendo em

vista que seu usuário final são crianças, e elas têm pouca consciência sobre a importância

da preservação da privacidade. Esses autores destacam os riscos que crianças com acesso

à internet são vulneráveis, tanto em relação à privacidade e à segurança de dados como

na proteção f́ısica, incluindo assédio moral e sexual, violência f́ısica, espionagem, e uso

indevido de dados pessoais. Esses riscos estão relacionados à quebra da privacidade e à

coleta indevida de dados por sujeitos mal intencionados. A solução proposta para tentar

mitigar problemas de privacidade é a criação de mecanismos de preservação da privacidade

como o controle de acesso parental. Esse mecanismo restringe o conteúdo que a criança

pode fornecer ao brinquedo, por meio da criação de regras de privacidade personalizadas

de acordo com a preferência dos pais. Hung et al. (2016) comenta que embora haja muita

pesquisa relacionada em segurança e privacidade da IoT, não há uma estrutura padronizada

que se concentre em brinquedos inteligentes nesse paradigma.

Fantinato et al. (2018) em seu trabalho estudaram a percepção de inovações, riscos

e benef́ıcios dos consumidores de brinquedos inteligentes (em especial a Hello Barbie); com

brasileiros e argentinos e sua intenção de compra para tais brinquedos. Como resultado

observou-se que os brasileiros têm melhor percepção sobre os aspectos que foram avaliados

em relação aos brinquedo inteligentes, portanto, a sua intenção de compra é maior do

que a dos consumidores argentinos. Os autores mostram que os participantes do estudo,

independente do páıs, avaliaram o brinquedo inteligente em questão como sendo igualmente

inovador e arriscado. Eles explicam esse fato destacando que a literatura mostra que novos

produtos geralmente proporcionam mais benef́ıcios aos consumidores, mas ao mesmo

tempo também trazem mais riscos. Com relação aos riscos, o estudo enfatiza o problema da

coleta e retenção indevida de dados potencialmente confidenciais do usuário, identificando

como principal ameaça a privacidade. O estudo destaca a necessidade de uma ferramenta

que consiga atingir as metas de proteção a privacidade, referindo-se a ferramenta de

controle parental como solução para minimizar as preocupações com a privacidade, criando

controles para proteger os dados confidencias das crianças.

Jones e Meurer (2016) tratam no estudo especificamente a privacidade das crianças

interagindo com o brinquedo inteligente Hello Barbie da Mattel. Este estudo tem como
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foco principal responder se o brinquedo Hello Barbie é capaz de guardar um segredo. Para

isso, foi realizada uma pesquisa na qual os participantes eram incentivados a manter um

diálogo com a boneca, e após essa fase o participante era submetido a uma entrevista para

a execução da coleta de dados. Os dados também eram coletados da ferramenta de controle

parental fornecida pelo serviço de inteligencia artificial responsável pela função da boneca

Hello Barbie. Constatou-se que a Hello Barbie não é capaz de guardar um segredo. A

boneca é superficialmente projetada para agir como o melhor amigo de uma criança, mas

a boneca registra e compartilha todas as conversas em sua ferramenta de controle parental.

Por outro lado, os pais recebem uma percepção de controle total sobre as conversas

armazenadas, mas os dados de seus filhos têm o potencial de serem compartilhados com

inúmeros terceiros (JONES; MEURER, 2016).

Mart́ın-Rúız et al. (2018) desenvolveu um projeto de pesquisa que tem como

objetivo investigar, desenvolver e avaliar soluções inovadoras para detectar mudanças no

desenvolvimento psicomotor por meio da interação da criança com brinquedos e objetos.

Como resultado do projeto foi desenvolvido um protótipo de brinquedos inteligentes que

detectam dificuldades de desenvolvimento em crianças a partir do uso e comportamento

dela diante do brinquedo. No entanto esses dados produzidos pela interação da criança

com os brinquedos, precisam ser armazenados para a análise e diagnóstico posteriores,

devido isso surgiram as preocupações com a proteção de dados e medidas foram tomadas.

Utilizando-se da Avaliação de Impacto Ético (EIA), garantindo que suas implicações em

privacidade e proteção de dados sejam analisadas pelas partes interessadas, identificando

riscos e planejando respostas à eles.

Valente e Cardenas (2017) são estudadas as práticas de segurança de três brinquedos

inteligentes que tem como funcionalidade principal o diálogo interativo por meio de comando

de voz. Todos os brinquedos inteligentes são equipados com microfone e auto-falante em sua

estrutura. A análise da segurança foi realizada verificando portas de comunicação abertas

nos dispositivos, e investigando como é realizada o transporte de dados do dispositivo para

a rede. O trabalho focou seus resultados de análise de segurança em um dos brinquedos,

o CogniToys Dino devido ter sido encontrada uma vulnerabilidade na autenticação e

criptografia da comunicação entre a rede e o brinquedo, criando preocupações a respeito

da privacidade de dados.

Carvalho e Eler (2017) analisa brinquedos inteligentes sobre o ponto de vista da

segurança. Para a análise do comportamento e as interações dos três dispositivos que
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compõe um brinquedo inteligente: o componente f́ısico de brinquedo, os dispositivos móveis

e os serviços móveis, foi utilizada uma ferramenta para modelagem de ameaças com o

intuito de avaliar as ameaças associadas ao ambiente de computação de inteligentes, na

qual foram identificadas 15 ameaças. Em conjunto com a identificação dos riscos, foi

utilizada um método de engenharia de software de requisitos de segurança da Microsoft

chamada Security Development Lifecycle (SDL) para identificar o conjunto apropriado de

requisitos de segurança que um brinquedo inteligente deve ter, identificando 20 requisitos

ao todo. Os autores comentam a importância da identificação das ameaças que envolvem

o ambiente de computação de brinquedos para a proteção da privacidade e segurança de

crianças usuárias dos brinquedo inteligentes. Assim como a importância de apresentar os

requisitos de segurança necessários para o desenvolvimento dos brinquedos.

Em McReynolds et al. (2017), a pesquisa foi realizada observando pais e filhos

e suas interações com brinquedos inteligentes. Utilizaram dois brinquedos inteligentes

para o estudo, o Cognitoy Dino e Hello Barbie Mattel, brinquedos esses que tem como

funcionalidade o reconhecimento de voz, visando analisar a expectativa das crianças frente a

esses brinquedos, e também a preocupação de pais no que diz respeito a privacidade perante

a ferramenta de controle parental. Para a pesquisa, esse trabalho realizou entrevistas com

pais e crianças a respeito de suas percepções sobre o brinquedo. Como resultado, constatou-

se que a maioria dos pais participantes da pesquisa não tinham noção total da capacidade

de gravação desses brinquedos; as crianças, por sua vez, não entendem como o controle

parental funciona, e não percebem que suas conversas com o brinquedo eram armazenadas

e disponibilizadas aos pais.

Os trabalhos Hung, Fantinato e Rafferty (2016) e (RAFFERTY; FANTINATO;

HUNG, 2015) tem como objetivo descrever os requisitos de privacidade voltados para o

ambiente de computação de brinquedos. Apresentam brinquedos inteligentes como um

dispositivo de brinquedo f́ısico, conectado com serviços móveis por meio de tecnologias

sensoriais e redes, que tem como usuário final crianças. Em vista disso, os autores fizeram

duas suposições: crianças tem pouca compreensão com relação a privacidade privacidade;

crianças são mais propensas a compartilharem dados com indiv́ıduos desconhecidos devido

sua falta de preocupação com privacidade. Como foco do trabalho, são expostos os

principais requisitos de privacidade para brinquedos inteligentes, que sugerem desde maior

conscientização dos pais sobre como está ocorrendo a coleta de dados no brinquedo

inteligente de seu filho com o requerimento de usuário final e a ferramenta de controle
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parental, até a criação de leis e regulamentações para a proteção da privacidade de crianças.

Em (RAFFERTY; FANTINATO; HUNG, 2015) são apresentadas modelagens de ameaças

para auxiliar a modelar os requisitos. O modelo STRIDE é descrito como a ferramenta mais

difundida na literatura, baseia-se na identificação de seis grupos de ameaças: falsificação,

adulteração, repúdio, divulgação de informação, negação de serviço e elevação de privilégio.

O modelo OpenWeb Application Security Project (OWASP), é uma abordagem voltada

para aplicações móveis, entretanto, tanto a OSWASP quanto a STRIDE, são relacionadas a

segurança, tem pouco foco em ameaças à privacidade. A metodologia LINDDUN identifica

ameaças de privacidade por elementos de fluxo de dados. Como ferramenta espećıfica

para brinquedos inteligentes, Rafferty, Fantinato e Hung (2015) apresentam também uma

demonstração de interfaces de uma ferramenta de regras de privacidade, descrevendo

quais as etapas necessárias para a construção de uma regra de privacidade utilizando uma

ferramenta de controle parental.

Ng, Chow e Salgado (2015) Relatam sobre a evolução dos brinquedos e suas

adaptações perante a mudança tecnológica. Os autores mostram uma linha do tempo

dos brinquedos, mostrando , primeiramente, brinquedos completamente artesanais como

a boneca, brinquedos com componentes tecnológicos como o tamagochi, e brinquedos

com dispositivos móveis e serviços de inteligencia artificial, destacando a agressividade

com que os fabricantes de brinquedo estão incorporando mais dispositivos tecnológicos e

aplicações móveis em seus produtos. Em contrapartida ao avanço tecnológico, avançam os

questionamentos sobre privacidade e proteção de dados, tornado-se preocupação cada vez

mais importante devido ao contexto. Foram exemplificados no trabalho alguns brinquedos,

como o tamagochi, um brinquedo eletrônico que simulava os cuidados com um animal

de estimação real. O toymail é um exemplo de brinquedo que tem um aplicativo de

smartphone vinculado a sua jogabilidade, no qual os pais podem gravar um áudio via

smartphone, e envia ao brinquedo que transmite o áudio à criança. Outro brinquedo

que está integrado com o smartphone é a arma Tek Recon, esse brinquedo vincula o

smartphone a arma, no qual por meio da câmera projeta personagens digitais em um

cenário real, fornecendo experiencias de realidade aumentada. No entanto, os autores

falam sobre os riscos que vincular componentes digitais e brinquedos analógicos podem

causar problemas de privacidade e segurança como o rastreio de dados de localização e

problemas na criptografia de dados que podem ocasionar coletas de dados por indiv́ıduos

mau intencionados.
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Cheok, Fernando e Fernando (2009) descrevem a disseminação do uso de redes

sociais, especialmente pela comunidade mais jovem, e como a influência negativa das

redes sociais atuais criada sobre a criança tornou-se uma preocupação social, tornando

o o ambiente social on-line um espaço não amigável, isolando socialmente as crianças

e facilitando a comunicação com estranhos. Como objetivo esse trabalho apresenta um

brinquedo robótico interativo chamado Petimo. Esse brinquedo foi projetado para proteger

as crianças de posśıveis riscos nas redes sociais, adicionando uma nova forma de segurança

por meio da autenticação dos pais, criando um ambiente social conectado mais seguro.

Lehman e Tan (2017) esse trabalho apresenta o PrivacyManager, uma ferramenta

que oferece mecanismos de controle de acesso para aplicativos que fornecem Realidade Au-

mentada (Augmentd Reality - AR). Aplicativos com AR utilizam a câmera do smartphone

para produzir a experiência da realidade aumentada, misturando elementos digitais com

cenários reais. Porém quanto maior o uso da câmera, maior a possibilidade de capturar

imagens senśıveis, o que pode representar problemas de privacidade. A ferramenta permite

que sejam aplicadas poĺıticas de controle de acesso, utilizando-se da configuração de dados

de contexto sobre a localização do usuário, sinais de internet, análise de aspectos de

ambiente como iluminação e som.

Achou-se interessante compilar os riscos e soluções encontradas nos trabalhos

selecionados para a revisão, dividindo-os em duas categorias: segurança e privacidade

infantil. Mostra-se uma visão geral dos assuntos que as questões de pesquisa tem como

objetivo abordar.

3.2.1 Questão de segurança infantil

Boas práticas devem ser adotadas para a identificação de riscos, e assim planejar

respostas e soluções. Uma delas é a Avaliação de Impacto Ético (EIA); pode ser utilizada

como forma de garantir que suas implicações éticas – privacidade e proteção de dados – ou

impactos sejam adequadamente examinadas pelas partes interessadas, no desenvolvimento

de uma nova tecnologia, serviço, projeto, poĺıtica ou programas (WRIGHT, 2011b). Wright

(2011b) diz ainda que a preocupação está em avaliar questões como dignidade, bem-estar,

direitos humanos, confiança, autonomia e privacidade.
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Outra abordagem é a adoção da modelagem de ameaças. É uma ferramenta útil

para avaliar o risco associado a um sistema e fornecer uma abordagem estruturada para

segurança e privacidade (RAFFERTY; FANTINATO; HUNG, 2015). Podendo ser inclúıda

como parte do Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software (SDL) (RAFFERTY;

FANTINATO; HUNG, 2015). As modelagens de ameaças mais difundidas na literatura são

a Microsoft’s Treats Modeling Process e a STRIDE Model. A Figura 6 mostra o processo

de modelagem de ameaças na abordagem do modelo da Microsoft.

Figura 6 – Processo de modelagem de ameaças da Microsoft’s Treats Modeling Process.

Fonte: Adaptado de Rafferty, Fantinato e Hung (2015)

Tais modelagens são utilizadas, principalmente, para identificar e combater seis

categorias de ameaças à segurança:

• Falsificação: Se passar por outra pessoa digitalmente;

• Adulteração: Modificar dados com o intuito de prejudicar usuários;

• Repúdio: Não adoção de controles de rastreamento e registros de ações de usuário

em sistemas ou aplicações, permitindo que usuários mal-intencionados manipulem

ou forjem a identificação de novas ações;

• Divulgação de informações: Compartilhamento de dados pessoais com indiv́ıduos

que não têm o direito ao acesso dos dados;

• Negação de serviço: Tentativa de tornar os recursos de um sistema indispońıveis

para os seus usuários;
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• Elevação de privilégio: Obtenção de acesso elevado, para a execução de ações não

autorizadas, geralmente ações de administrador;

Abordagens de modelagem de ameaças especificamente para aplicações móveis

como o OpenWeb Application Security Project (OWASP), que é considerado mais eficiente

para o contexto de brinquedos inteligentes. Entretanto, todos os modelos apresentados de

modelagem de ameaças estão primariamente relacionados a segurança, tendo pouco foco

em privacidade.

3.2.2 Questão de privacidade infantil

Para modelagem de ameaças à privacidade foi desenvolvida uma metodologia

denominada LINDDUN. Como os modelos STRIDE e OWASP, o LINDDUN identifica

ameaças de privacidade por elementos de fluxo de dados e os mapeia para ameaças de

privacidade.

Cenários de caso de uso incorretos e padrões de árvore de ameaça de pri-

vacidade ilustram cenários de ataque à privacidade, que são priorizados por

meio de técnicas de avaliação de risco. Nas duas etapas finais desse método, o

mapeamento das ameaças de privacidade aos requisitos de privacidade permite

a identificação de soluções de aprimoramento de privacidade. A metodologia

LINDDUN fornece uma estrutura excelente para a modelagem de privaci-

dade, embora não tenha sido projetada especificamente para aplicativos moveis

(RAFFERTY; FANTINATO; HUNG, 2015).

As principais ameaças à privacidade são identificadas como:

• Conectividade: Um invasor é capaz de distinguir se dois ou mais itens de interesse

(por exemplo, sujeitos, mensagens, ações, etc.) estão relacionados ou não no sistema;

• Identificabilidade: invasor pode identificar suficientemente um sujeito associado a

um item de interesse, por exemplo, o remetente de uma mensagem. Geralmente,

identificabilidade refere-se a um conjunto de sujeitos em potencial. Este é um caso

especial de vinculação entre um sujeito e seus atributos. Identificabilidade é uma

ameaça ao anonimato e à pseudonimidade;
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• Não repudiabilidade: Isso permite que um invasor colete evidências para contrariar

as alegações da parte de repúdio e para provar que um usuário sabe, fez ou disse

algo;

• Detectabilidade: invasor pode distinguir suficientemente se um item existe ou não

(por exemplo, mensagens são suficientemente discerńıveis de rúıdo aleatório);

• Divulgação de informação: Informações pessoais são expostas a indiv́ıduos que não

deveriam ter acesso a elas;

• Desconhecimento de conteúdo: Um usuário não tem conhecimento das informações

divulgadas ao sistema. O usuário fornece informações em excesso, permitindo que

um invasor recupere facilmente a identidade do usuário ou informações imprecisas

que podem causar decisões ou ações erradas;

• Inconformidade na poĺıtica e consentimento: Isso significa que, embora o sistema

mostre suas poĺıticas de privacidade a seus usuários, não há garantia de que o sistema

realmente esteja em conformidade com as poĺıticas anunciadas. Portanto, os dados

pessoais do usuário ainda podem ser revelados;

As ameaças listadas acima podem ser categorizadas em ameaças leves ou severas.

Assim como existem ferramentas que tentam solucionar o maior número de ameaças

posśıveis, existem outras que foram desenvolvidas para atacar riscos espećıficos.

Na tentativa de responder as ameaças à privacidade ditas como leves, desenvolveu-se

o controle de acesso, ferramenta que busca inibir ameaças como a divulgação de informações

e o desconhecimento de conteúdo.

No contexto de brinquedos inteligentes, o controle de acesso dá lugar ao controle

parental, essa ferramenta permite que os pais criem poĺıticas de privacidade para impedir

que seus filhos autorizem que seus dados sejam coletados por serviços e componentes

tecnológicos vinculados aos brinquedos, de acordo com suas preferências (HUNG; FANTI-

NATO; RAFFERTY, 2016). Tais poĺıticas ou regras de privacidade auxiliam na proteção

f́ısica e on-line das ameaças e riscos que as crianças podem ser expor.

ITU e UNICEF (2014) recomendam que os controles parentais ”não transfiram a

responsabilidade pelo uso de TIC das crianças apenas aos pais, mas reconhecem que os

pais estão em melhor posição para decidir o que é apropriado para seus filhos e devem

estar cientes de todos os riscos para proteger melhor os pais. seus filhos e capacitá-los a

agir”.
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O controle dos pais pode ser avaliado por sua usabilidade, funcionalidade, eficácia

e segurança (European Union Safer Internet Program, 2012). Uma breve descrição dos

itens avaliados pode ser vista abaixo:

• Funcionalidade: A ferramenta possui funções que atendam às necessidades dos pais?

• Eficácia: A ferramenta bloqueia com sucesso o conteúdo ou a ação pretendida?

• Usabilidade: A ferramenta é fácil de instalar, configurar e usar?

• Segurança: A ferramenta impede que a criança ignore ou desabilite os controles?

3.3 Considerações finais

Como os brinquedos inteligentes ainda são considerados um tópico de pesquisa

emergente, não há muitos trabalhos de pesquisa relacionados feitos em privacidade (HUNG

et al., 2016). Os estudos selecionados nessa revisão, ao mostrarem os riscos de privacidade

e/ou segurança que podem ocorrer com a utilização de brinquedos inteligentes, apresenta-

vam as melhores soluções encontradas na literatura para mitigar ou ao menos planejar

respostas para as respectivas ameaças.

A solução mais difundida entre os estudos, a ferramenta de controle parental,

exige um conhecimento dos pais ou responsáveis sobre o funcionamento dos componentes

conectados ao brinquedo inteligente, assim como seus respectivos riscos à privacidade

e segurança. É de suma importância a comunicação dos riscos de privacidade de uma

aplicação aos usuários (PENG et al., 2012).

Entretanto no que diz respeito à usabilidade da ferramenta de controle parental, os

pais às vezes têm menos compreensão e conhecimento da internet e dispositivos móveis do

que seus filhos (HUNG; FANTINATO; RAFFERTY, 2016).

Um estudo mais aprofundado realizado com pais e responsáveis descobriu que

apenas 17% dos participantes prestaram atenção às permissões durante a instalação de

aplicativos, e apenas 3% puderam responder corretamente as perguntas de compreensão

da permissão que recebem em seus dispositivos móveis (FELT et al., 2012). Constatamos

com isso que existe uma inconsciência e até mesmo falta de preocupação com relação às

politicas de privacidade e consentimento de uso.

A inconsciência de conteúdo, assim como a dificuldade no uso do controle parental

e, consequentemente, na criação das regras de privacidade pode está atrelada a necessidade
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de melhorias na usabilidade. Isso é apenas uma das dificuldades da capacidade de um

pai de implementar com eficácia os controles de privacidade de seus filhos (RAFFERTY;

FANTINATO; HUNG, 2015).
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4 Experimento do modelo Rafferty

Este caṕıtulo descreve as etapas realizadas para a construção do experimento

utilizado para alcançar o objetivo deste trabalho. Na seção seguinte é descrito o protocolo

do experimento, definindo seu escopo e planejando sua realização, por meio da seleção do

contexto, da seleção do sujeito, da seleção das variáveis dependentes e independentes, das

tarefas, da instrumentação e da avaliação do experimento.

O experimento será realizado com a finalidade de validar em um ambiente real o

modelo conceitual Rafferty, avaliando áreas de usabilidade e funcionalidade. Para auxiliar

na coleta de dados para a experimentação, será desenvolvido um protótipo de ferramenta

de controle parental baseado no modelo Rafferty, o qual será descrito com mais detalhes

no caṕıtulo 5. Com isso, pretende-se explorar a melhor maneira de apresentar a ferramenta

aos pais e responsáveis legais, com a finalidade de tornar mais fácil sua utilização e

compreensão, contribuindo para a tomada de decisão mais consciente.

Em seu trabalho de dissertação, Rafferty (2015) concentra a criação de regras

de privacidade em dados de localização, estabelecendo três tipos de representação de

dados: localização absoluta que representa as coordenadas exatas de latitude e longitude,

localização relativa como a distância relativa a um ponto de referência e tipo de localização

no qual atribui-se o local a uma categoria (ex.: casa, escritório, praça, etc.). Para a presente

pesquisa, o experimento não se aterá apenas aos dados de localização, tendo em vista que

em um ambiente de computação de brinquedo existem outros tipos de dados senśıveis ao

contexto que podem ser incorporados na pesquisa, com isso, o estudo será expandido para

dados de texto, imagem e voz.

4.1 Processo de experimentação

Para a realização do experimento, será seguido o processo proposto por Wohlin et al.

(2012), que define em cinco etapas sequenciais a realização do processo de experimentação:

definição do experimento, planejamento do experimento, execução do experimento, análise

e interpretação do experimento e, por fim, a apresentação e empacotamento, como exem-

plificado na Figura 7.
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Figura 7 – Visão geral do processo de experimentação.

Fonte: Traduzido de Wohlin et al. (2012)

No caso deste trabalho, o experimento pode ser tratado como um processo de

verificação de um modelo. Afim de que o processo ofereça os resultados válidos, ele deve

ser propriamente organizado, controlado, ou pelo menos acompanhado (TRAVASSOS;

GUROV; AMARAL, 2002).

4.1.1 Definição do experimento

A primeira etapa do processo de experimentação é a definição. Nessa etapa é

constrúıdo o escopo do experimento a partir do estabelecimento dos objetivos, apresentando

uma visão geral do experimento.

Para definir corretamente um objetivo, deve-se seguir uma estrutura: objeto de

estudo, propósito, foco da qualidade, perspectiva e contexto. A finalidade de tal estrutura

é garantir que os aspectos importantes de um experimento sejam definidos antes que o

planejamento e a execução ocorram (WOHLIN et al., 2012).

Logo, o objeto de estudo deste trabalho é o modelo Rafferty et al. (2017) de regras

de privacidade, e o objetivo geral é validar em um ambiente real tal modelo. O propósito
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do experimento é avaliar, por meio da criação de um protótipo de ferramenta de controle

parental baseado no modelo, aspectos de usabilidade e funcionalidade, avaliando seus ńıveis

de satisfação como foco de qualidade. A validação tem como perspectiva, o julgamento

de pais ou responsáveis legais no que diz respeito à criação de regras de privacidade por

meio da ferramenta. O contexto deste trabalho, está relacionado a área de brinquedos

inteligentes, tendo como foco espećıfico o gerenciamento de regras de privacidade em um

ambiente de computação de brinquedo.

Para a organização do experimento, será usada a metodologia Objetivo Questão

Métrica (Goal Question Metrics - GQM) (BASILI; ROMBACH, 1988); ela permite

estabelecer um modelo de medição para definir e avaliar os objetivos do estudo. Segundo

Wohlin et al. (2012), o modelo de medição é dividido em três camadas, como apresentado

na Figura 8.

Figura 8 – Estrutura do modelo Objetivo Questão Métrica (GQM).

Fonte: Traduzido de Wohlin et al. (2012)

Na etapa da definição, a abordagem top-down é usada para estruturar as camadas.

Na primeira camada, o ńıvel conceitual, são definidos os objetivos; Na camada operacional

são formuladas as perguntas que serão utilizadas para extrair as informações apropriadas

dos objetivos; Os objetivos e perguntas, por sua vez, definem um conjunto espećıfico de

métricas e dados para a coleta, e fornecem uma estrutura para interpretação (TRAVASSOS;

GUROV; AMARAL, 2002).

A interpretação utiliza-se da abordagem bottom-up: os dados provenientes do

experimento são medidos a partir das métricas estabelecidas; as perguntas são respondidas

baseadas nos dados; as respostas são compiladas para demonstrar o ńıvel de sucesso dos

objetivos definidos.
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Trazendo para o contexto deste trabalho, são descritos os itens que compõem cada

ńıvel da metodologia GQM. Pode-se observar também a estrutura na Figura 9, no qual o

“O”representa os objetivos, “Q”representa as questões e o “M”representa as métricas.

1. Nı́vel conceitual (Objetivo).

• Avaliar o ńıvel de satisfação da usabilidade do modelo.

• Avaliar o ńıvel de satisfação da funcionalidade do modelo.

2. Nı́vel operacional (Questão).

• Usabilidade:

– Qual o ńıvel de satisfação da usabilidade do modelo?

– Qual a facilidade na criação de uma regra de privacidade?

• Funcionalidade:

– Qual o ńıvel de satisfação da funcionalidade do modelo?

– O modelo oferece as funcionalidades necessárias?

– A funcionalidade realiza corretamente o seu papel?

3. Nı́vel quantitativo (Métrica).

• Sim ou Não.

• Valor numérico inteiro entre 0 e 4.



57

Figura 9 – Estrutura GQM no contexto deste trabalho.

Fonte: Otávio de Paula Albuquerque, 2018

4.1.2 Planejamento do experimento

Na fase de planejamento ocorre a implementação do experimento, ou seja, como o

experimento é conduzido (TRAVASSOS; GUROV; AMARAL, 2002). Essa etapa é crucial

para uma experimentação com resultados satisfatórios.

Seleção do contexto

Para o presente trabalho é suposto que, primariamente, o processo ocorrerá off-line,

ou seja, em um ambiente semicontrolado, em condições espećıficas, no qual são organizados

eventos para simular sua aparência no mundo real.

O experimento será avaliado utilizando apenas um tipo de dispositivo móvel para

os testes, com a finalidade de controlar as varáveis que podem interferir no resultado
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final. A generalidade do contexto ainda não será abordada, por causa da incerteza da

randomização e tamanho da amostragem de participantes.

Seleção do sujeito

A seleção do sujeito também é chamada amostra de uma população; a generalização

dos resultados do experimento estão diretamente ligados à seleção dos sujeitos. Quando

se pretende generalizar os resultados para uma população espećıfica, a seleção deve ser

representativa para essa população (WOHLIN et al., 2012).

A amostragem da população pode ser divida em probabiĺıstica e não probabiĺıstica.

Na amostragem probabiĺıstica, a probabilidade de selecionar cada sujeito é conhecida,

enquanto que na não probabiĺıstica é desconhecida (WOHLIN et al., 2012).

Para este trabalho, a seleção dos sujeitos que participarão do experimento ocorrerá

por meio de amostragem não probabiĺıstica. A população que se pretende convocar são pais

e responsáveis legais de crianças na faixa-etária consumidora de brinquedos inteligentes, no

entanto a faixa-etária espećıfica ainda não foi definida. Primeiramente planeja-se utilizar

a idade de 7 a 13 anos, faixa de idade considerada apropriada para o uso desse tipo de

brinquedo (AMANCIO, 2018).

Seleção das variáveis

Ao conduzir um experimento formal, queremos estudar o resultado quando variamos

algumas das variáveis de entrada para um processo (WOHLIN et al., 2012).

Conforme Wohlin et al. (2012) As variáveis são divididas em dois tipos, dependentes

e independentes. A variável dependente é o foco de estudo do experimento. As variáveis

do processo experimental que podem ser manipuladas e controladas são chamadas de

variáveis independentes. As variáveis independentes são submetidas a essas mudanças para

o estudo dos efeitos na variável dependente.
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Figura 10 – Variáveis do experimento.

Fonte: Adaptado de Wohlin et al. (2012)

Para o experimento deste trabalho, o modelo conceitual Rafferty é a variável

independente, as variáveis dependentes definidas para os estudos do efeito sobre a variável

dependente foram: usabilidade e funcionalidade, conforme apresentado na Figura 10.

Tarefas do experimento

Planeja-se como tarefas do experimento: apresentar a ferramenta de controle parental

baseada no modelo Rafferty, utilizar a ferramenta para compor os dados necessários para

a pesquisa, documentar, análisar e interpretar os dados.

1. Apresentar: Como primeira tarefa, será apresentada ao sujeito a ferramenta de

controle parental. Em um formato de texto, será exibida uma visão geral das

funcionalidades da ferramenta, simulando a tela de instalação de um aplicativo no

Googleplay.

2. Utilizar: A tarefa de utilização da ferramenta é fundamental para a coleta dos dados

do experimento. Nessa tarefa serão utilizados os métodos de avaliação baseado no

usuário, aplicando os testes de usabilidade e funcionalidade por meio da utilização do

protótipo, no qual os sujeitos serão designados a criarem uma regra de privacidade

personalizada.

3. Documentar: Na documentação dos dados, os dados provenientes dos testes que a

ferramenta foi submetida, serão transcritos para facilitar a análise.

4. Analisar: os dados documentados na tarefa anterior serão analisados tanto quanti-

tativamente, por meio da estat́ıstica descritiva, quanto por análise qualitativa, por

meio da análise de conteúdo.
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5. Interpretar: os dados serão interpretados e será divulgado o ńıvel de sucesso do

objetivo.

Instrumentação do experimento

Os instrumentos para um experimento são de três tipos: objetos, diretrizes e

instrumentos de medição. No planejamento de um experimento, os instrumentos são

escolhidos. Antes da execução, os instrumentos são desenvolvidos para o experimento

espećıfico (WOHLIN et al., 2012). Para esse experimento, a instrumentação usada inclui o

objeto experimental, documentação técnica e interfaces de simulação.

• Objeto experimental: trata-se do modelo conceitual Rafferty et al. (2017) (Figura 1),

modelo focado em ambiente de computação de brinquedo.

• Documentação técnica: Estrutura técnica descrita por Rafferty (2015) com a finali-

dade de demonstrar as diferentes partes do modelo para melhorar o entendimento

de como funciona a proteção de privacidade, mostra as etapas para implementação

do modelo, descrevendo os pré-requisitos e entidades que deverão fazer parte do

escopo da ferramenta, bem como técnicas para aplicação de privacidade e tecnologias

úteis para a comunicação da ferramenta com os brinquedos inteligentes e os serviços

web. Um modelo matemático para representar em estrutura de algoritmo o modelo

é representado e descrito em uma sequência de passos. A linguagem de funções e

vocabulários de poĺıticas XACML será utilizada para gerenciar as solicitações de

acesso.

• Implementação do protótipo: o protótipo foi submetido a prova de conceito, demonstra

como o modelo pode ser implementada em um ambiente do mundo real por meio de

tecnologias de serviços móveis. O protótipo consistiu da arquitetura do sistema, das

configurações técnicas e das interfaces de simulação: a arquitetura do sistema foi

dividida em três dispositivos: o cliente, que representa o serviço móvel solicitante do

acesso, o host seria o dispositivo referente ao brinquedo inteligente e um servidor

externo encarregado de tomar as decisões. A descrição das configurações técnicas do

ambiente de implementação utilizado. Interfaces de simulação: foram desenvolvidas

interfaces das principais funcionalidades que a ferramenta deverá ter.
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Avaliação do experimento

Para a análise do experimento foram compilados métodos e ferramentas, encontradas

na literatura e consideradas mais adequados para avaliação dos dados do experimento,

tendo em vista a possibilidade de adaptação para o contexto de brinquedos inteligentes.

Para avaliar aspectos de usabilidade, métodos de avaliação baseados no usuário

serão fundamentalmente usados para avaliação de dados qualitativos. As gravações de

v́ıdeos, tanto dos participantes do teste quanto da tela do dispositivo onde está ocorrendo

o teste do protótipo, serão realizadas por se mostrarem um método eficiente para análise

do comportamento do sujeito com relação ao uso do protótipo, além disso podem ser

facilmente vinculadas a outros métodos pretendidos para comporem os testes como o eye-

tracker. Esse método mais sofisticado mostra a interação visual do sujeito com o protótipo,

mapeando a procura e o conforto do posicionamento de elementos gráficos em cada etapa

da interação. Ademais desses métodos, ocorrerá uma entrevista semiestruturada com a

finalidade de avaliar qualitativamente a experiência do sujeito no protótipo, e também um

questionário para avaliar quantitativamente essa experiência.

Para avaliar aspectos de funcionalidade, o principal método será a entrevista

semiestruturada, tendo em vista que a funcionalidade avalia se a necessidade dos usuários

foram atendidas, e para avaliar isso é necessário da opinião relacionada a experiência

do usuário com o uso do protótipo. Técnica de coleta de dados planejada também é o

uso do questionário para avaliar quantitativamente a satisfação do sujeito com relação à

funcionalidade do protótipo.

Para as avaliações de dados quantitativos para este experimento, os métodos de

avaliação foram adaptados de European Union Safer Internet Program (2012). Questionários

serão disponibilizados para avaliar quantitativamente a satisfação dos sujeito com relação

à funcionalidade e à usabilidade do protótipo. Para cada item, uma escala de 0 (mais

baixo) a 4 (mais alto) foi estabelecida:

• Usabilidade: A usabilidade se concentra nas tarefas que os usuários desejam executar

com um produto/ferramenta. Há uma nova tendência em estender o conceito de

usabilidade a uma visão mais hoĺıstica sobre a interação entre humanos e sistemas,

que é conhecida como experiência do usuário (UX). A experiência do usuário é um

resumo dos resultados: prazer de uso, estética, emoções, estimulação ou atrativi-
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dade. Resultados para usabilidade referem-se a três processos diferentes: instalação,

configuração e uso (European Union Safer Internet Program, 2012).

• Funcionalidade: Para a funcionalidade não foi atribúıda uma pontuação. As funções

são avaliadas pela sua disponibilidade, uma porcentagem foi atribúıda a cada fer-

ramenta para fornecer informações sobre quantas funcionalidades são cobertas por

essa ferramenta espećıfica (European Union Safer Internet Program, 2012).

Ameaças à validade

Ameaças à validade são influências que podem limitar nossa capacidade de inter-

pretar ou tirar conclusões dos dados do estudo (PERRY; PORTER; VOTTA, 2000). É

importante considerar a questão da validade já na fase de planejamento, a fim de planejar

a validade adequada dos resultados do experimento (WOHLIN et al., 2012).

Cook e Campbell (1979) descrevem quatro tipos de ameaças à validade dos resultados

experimentais: validade de conclusão, validade interna, validade de construção e validade

externa.

• Validade de conclusão: está relacionada à habilidade de chegar a uma conclusão cor-

reta a respeito dos relacionamentos entre o tratamento e o resultado do experimento

(TRAVASSOS; GUROV; AMARAL, 2002).

• Validade interna: Se um relacionamento é observado entre o tratamento e o resultado,

devemos ter certeza de que é uma relação causal e que não é resultado de um fator

do qual não temos controle ou não medimos. Em outras palavras, o tratamento

causa o resultado (o efeito) (WOHLIN et al., 2012). O ńıvel de conhecimento do

sujeito sobre o uso de smartphones, implicará diretamente no resultado dos dados. Os

testes serão realizados tendo a criação da regra de privacidade como ponto principal,

não ocorrendo a necessidade de familiarização antecipada do sujeito à ferramenta,

evitando a repetição do teste. Serão selecionados para o experimento.

• Validade de construção: Considera os relacionamentos entre a teoria e a observação, ou

seja, se o tratamento reflete a causa bem e o resultado reflete o efeito bem (WOHLIN

et al., 2012). O experimento será desenvolvido seguindo, as documentações técnicas de

trabalhos já publicados, encontrados na literatura (RAFFERTY, 2015), (RAFFERTY

et al., 2017). Os experimentos serão gravados em v́ıdeos para avaliações posteriores,
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e terão a menor interferência posśıvel do experimentador, com o intuito de criar um

ambiente mais confortável ao participante, mitigando ao máximo a sensação de estar

sendo avaliado.

• Validade externa: diz respeito à capacidade de generalizar resultados de experimentos

fora da configuração da experiência (WOHLIN et al., 2012). Tendo em vista o tempo

necessário para a implementação do experimento, o tempo para a experimentação

será mais limitado, e consequentemente, não serão realizadas grandes amostras

de resultado. O experimento, no primeiro momento, será utilizado apenas em um

dispositivo móvel (smartphone).

4.2 Considerações finais

O experimento é peça fundamental para resultados positivos para este trabalho.

Realizar o processo de experimentação minuciosamente refletirá diretamente na validação

bem sucedida do modelo Rafferty. Para o andamento deste trabalho serão descritos

ainda a execução do experimento, na qual são executadas as etapas definidas na fase de

planejamento, ocorrendo a implementação do protótipo. Na fase da análise e interpretação

são avaliados os dados provenientes do experimento e os resultados são expostos. Por

último será realizado o empacotamento padronizado dos dados experimentais resultantes,

permitindo a replicabilidade da experimentação.
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5 Prototipo do modelo Rafferty

Para apoiar a experimentação optou-se por desenvolver um protótipo de ferramenta

de controle parental baseado no modelo conceitual Rafferty. Para a construção deste

protótipo será utilizado o paradigma de prototipação. Tal paradigma é utilizado quando

os requisitos não estão claros (PRESSMAN, 1995). Ou mesmo para avaliar um conjunto

de requisitos já estabelecido (SILVA et al., 2005)

O paradigma de prototipação foi escolhido, pois auxilia de forma eficiente no

desenvolvimento de sistemas sob a ótica de duas áreas da ciência da computação, a

Engenharia de Software (foca a funcionalidade e o processo de desenvolvimento segundo a

funcionalidade) e da Interação Humano-Computador (IHC) (foca os aspectos de interação

entre o ser humano e a máquina e o processo de desenvolvimento segundo esses aspectos

de interação) (SILVA et al., 2005).

Embora suas visões sejam diferentes, elas são complementares, sendo sua integração

benéfica ao processo de desenvolvimento, levando a um produto de melhor qualidade e

que venha satisfazer as necessidades do usuário final (SILVA et al., 2005).

O paradigma da prototipação (figura 11) começa na etapa da comunicação. As

partes interessadas se reúnem para definir os objetivos do software, coletar os requisitos já

conhecidos e identificar novos. No projeto rápido ocorre o planejamento e a modelagem.

Um projeto rápido se concentra em uma representação daqueles aspectos do software que

serão viśıveis aos usuários finais (ex.: layout da interface com o usuário ou os formatos de

exibição de tela) (PRESSMAN, 1995). Então, a construção do protótipo ocorre, sendo

avaliado pelas partes interessadas, no qual será fornecido um feedback, com um intuito de

realimentar e aprimorar.

A prototipação permitirá a implementação de uma ferramenta de controle parental

espećıfica para brinquedos inteligentes, que a partir de uma aplicação móvel, os pais

possam monitorar e controlar como está ocorrendo a coleta de dados no brinquedo.
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Figura 11 – Etapas iterativas da prototipação.

Fonte: Traduzido de Pressman (1995)

5.1 Comunicação

Na primeira etapa da prototipação, a Comunicação, são estabelecidos os objetivos

gerais, requisitos e entidades que já estão definidos a participar da implementação do

protótipo.

O protótipo servirá de apoio para a experimentação. Por meio dos testes que

serão realizados no protótipo, serão coletados dados que servirão de base para avaliar a

usabilidade e a funcionalidade do modelo conceitual Rafferty com o objetivo de validá-lo.

O modelo conceitual Rafferty estabelece quatro entidades de privacidade para

determinar sua tomada de decisão, como mostrado na Figura 1. Na solicitação de acesso,

além das entidades comuns para qualquer ferramenta de controle parental como o sujeito,

objeto e permissão, são acrescentadas duas entidades de privacidade: o propósito (purposes)

no qual o solicitante deve especificar uma ou o conjunto de finalidade(s) (ex.: para jogo,

para marketing, etc.) envolvida(s) na solicitação de acesso; o destinatário (recipients) é a

entidade que determina para onde os dados coletados irão, podendo ser para o próprio
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sujeito solicitante, outros usuários no caso de brinquedos com funções multiplayer e

entidades externas não pertencentes ao sistema.

Para as entidades de privacidade estabelecidas na resposta da solicitação, os pais

ou responsáveis legais ficam encarregados de defini-las. Na retenção (retention) os pais

selecionam por quanto tempo desejam permitir a retenção de dados para determinada

solicitação de acesso. As obrigações (obligations) relacionam-se aos compromissos que o

solicitante precisa cumprir ao receber a permissão de acesso aos dados.

5.2 Projeto rápido

Na etapa de projeto rápido, o escopo é definido como parte do planejamento. A

implementação do protótipo ocorrerá na plataforma android nativa, tendo em vista que a

ferramenta de controle parental necessariamente será utilizada em smartphones, no qual

são de fácil conexão com brinquedos inteligentes, e por ser o sistema operacional mais

difundido mundialmente (EL-ZAWAWY, 2016).

Para a modelagem do protótipo planeja-se usar como base a linguagem Unified

Modeling Language (UML) que é uma linguagem de modelagem visual que é usada para

especificar, visualizar, construir e documentar os artefatos de um sistema de software

(RUMBAUGH; JACOBSON; BOOCH, 2004). Usado para captura decisões e entender,

projetar, navegar, configurar, manter e controlar informações sobre sistemas que devem

ser constrúıdos (RUMBAUGH; JACOBSON; BOOCH, 2004).

A modelagem de casos de uso captura o comportamento de um sistema, subsistema,

funções ou classe, do modo que aparece para um usuário externo (RUMBAUGH; JACOB-

SON; BOOCH, 2004). A vantagem de especificar as funcionalidades de um sistema por

meio dos casos de uso se dá pelo fato da mesma permitir um levantamento mais completo

e preciso de suas atribuições (STADZISZ, 2002).

A modelagem do caso de uso foi definida a partir do texto (Anexo A) no formato de

descrição cont́ınua (trata-se de uma narrativa escrita estruturadamente), expandida (que

possui uma descrição detalhada das interações) e essencial (não faz alusão a tecnologia

que deverá ser usada).

O modelo de casos de uso de um sistema é composto de casos de uso, de atores e

de relacionamentos entre estes (BEZERRA, 2015). Um caso de uso é a especificação de
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uma sequencia de interações entre o sistema e o agente externo que utiliza esse sistema. O

ator seria esse agente externo (BEZERRA, 2015).

Considerando este trabalho, o agente externo é o usuário do sistema, o pai (pais ou

responsável legal), que interage com o protótipo da ferramenta de controle parental como

mostrado na figura 12.

Figura 12 – Modelo de casos de uso do protótipo da ferramenta de controle parental.

Fonte: Otávio de Paula Albuquerque, 2018.

Os casos de uso são referentes às interfaces necessárias para a ferramenta. Para

descrição das funções ilustradas pelas interfaces foi utilizada a descrição de (RAFFERTY,

2015).

• Caso de uso - Configurar perfil: a primeira etapa é a fase de configuração do

perfil. Esta fase é dividida em três seções: Detalhes dos contatos dos pais, o pai

(pais ou responsável legal) insere suas informações pessoais básicas, como nome e

endereço de e-mail, e em seguida informa se deseja receber atualizações via e-mail

sobre informações relacionadas à privacidade de seus filhos; Em seguida, na seção de
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informações da criança, é informado o primeiro nome da criança para fins gerenciais, o

pai consente com o contrato de licença de usuário final (End User License Agreement

- EULA), onde ele assume a propriedade dos dados do filho; Por fim, a poĺıtica de

privacidade do aplicativo de brinquedo (serviço móvel) é apresentada ao pai para

revisão. O pai revisa a poĺıtica e deve confirmar que leu e concorda com os termos

antes de prosseguir. Ao concordar com os termos, o pai consente em nome de seu

filho.

• Caso de uso - Criar regra de privacidade: a próxima fase é a criação das

regras de privacidade, quando o pai pode criar uma ou mais regras de privacidade,

determinando como os dados privados de seus filhos são usados. Por padrão, não há

regras de poĺıtica configuradas. Uma nova regra pode ser criada ou um modelo pode

ser usado. Modelos de regras de poĺıtica úteis podem ser fornecidos para simplificar

o processo de configuração de regras para os pais.

A primeira etapa da criação de uma nova regra de privacidade é a Configuração

Geral. Na Configuração Geral, o pai pode nomear a regra, fornecer uma descrição

e definir uma data de expiração delimitando por quanto tempo a regra estará em

vigor.

Em seguida, nas configurações do Controle de Acesso ao Núcleo, o serviço móvel

(sujeito - subject), o recurso (objeto - object) e a operação (operation) são selecionados.

Os objetos selecionados podem ser os dados senśıveis ao contexto (ex.: localização,

texto, áudio, etc.). Em seguida, as configurações para propósitos (purposes) e desti-

natários (recipients) também são apresentadas. O pai escolhe a partir de uma lista

de propósitos quais deseja aceitar, bem como uma lista de tipos de destinatários.

Os tipos de destinatários podem ser expandidos para serem mais espećıficos, como

Terceiros (ex.: marketing) ou Grupo (ex.: outros jogadores).

As próximas etapas são as configurações das Obrigações (obrigations) e a Retenção

(retention) e, finalmente, revisar e adicionar a regra. O pai primeiro seleciona as

obrigações que o serviço deve cumprir ao receber os dados do filho. As obrigações

podem incluir o cumprimento do PIPEDA (Personal Information Protection and

Electronic Documents Act) ou COPPA (Children’s Online Privacy Protection Rule).

O pai também pode pesquisar a partir de uma lista de outras obrigações ou inserir

uma poĺıtica de obrigação personalizada. Para retenção, os pais podem selecionar

por quanto tempo desejam permitir que os dados de seus filhos sejam retidos.



69

• Caso de uso - Editar regra de privacidade: a edição segue os mesmos passos

da criação da regra de privacidade, a partir da configuração de controle de acesso ao

núcleo.

• Caso de uso - Revisar e finalizar: finalmente, na página Revisar & Add Regra,

a regra de privacidade é apresentada. Quando o pai revisa a regra, pode selecionar

”Confirmar e adicionar regra”na parte inferior da tela. Esse caso de uso é uma

inclusão, pois necessariamente, após a criação ou edição de uma regra de privacidade,

o pai deve revisar a regra e consentir, para que a regra seja efetivamente criada.

• Casos de uso - Gerenciar regras: é mostrada ao pai uma tabela com todas as

regras de privacidade configuradas, e seus status, fornecendo opções para ativar,

desativar, editar, excluir, renovar regras expiradas ou criar novas.

Três entidades estão envolvidas no processo por trás da criação de uma regra de

privacidade, interagindo entre si com o intuito de atender as solicitações de acesso e

decisões da ferramenta.

• Serviço móvel: O serviço móvel é o solicitante, no qual pede acesso aos dados

dispońıvel localmente no dispositivo móvel, afim de prestar o serviço adequado. Cada

serviço móvel tem sua própria poĺıtica de privacidade.

• Dispositivo móvel: Detém e fornece os recursos para o serviço móvel.

• Walled Garden: Atua como o tomador de decisão, pode agir tanto localmente como

um módulo no dispositivo móvel, como externamente tipo um servidor.

5.3 Considerações finais

O protótipo é peça fundamental para alcançar boas avaliações. Para a continuação do

desenvolvimento do protótipo, como tarefas futuras serão feitas as modelagens de diagrama

de classes e o diagrama de sequencia, podendo assim passar para a implementação prática

em plataforma android, que será realizado na etapa de construção do protótipo.
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6 Plano de trabalho e cronograma

A conclusão do projeto de mestrado seguirá o cronograma proposto no Quadro 7, no

qual são inclúıdas as tarefas realizadas nos vinte e quatro meses de duração do mestrado.

1. Créditos de disciplinas cumpridos.

2. Exame de proficiência em inglês.

3. Elaboração da revisão bibliográfica.

4. Definição da proposta de pesquisa.

5. Elaboração do texto de qualificação.

6. Realização do exame de qualificação

7. Apresentação no Workshop de dissertação.

8. Planejamento do experimento.

9. Desenvolvimento do experimento.

10. Testes do experimento.

11. Realização das avaliações do experimento

12. Avaliação e interpretação dos dados resultantes do experimento.

13. Divulgação dos resultados.

14. Redação do texto de dissertação

15. Escrita de artigos.

16. Defesa da dissertação.
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Quadro 7 – Cronograma de tarefas.

Tarefas Meses
2017 2018 2019

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Tarefa 1 X X X X X X X X X X X X
Tarefa 2 X
Tarefa 3 X X X X X X
Tarefa 4 X X X X X X
Tarefa 5 X X X X X X X X X
Tarefa 6 X
Tarefa 7 X
Tarefa 8 X X X X X
Tarefa 9 X X X X
Tarefa 10 X
Tarefa 11 X X
Tarefa 12 X
Tarefa 13 X X
Tarefa 14 X X X X X X X
Tarefa 15 X X X X X X X
Tarefa 16 X

Fonte: Otávio de Paula Albuquerque, 2018
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7 Considerações finais

A área de brinquedos inteligentes ainda é considerada um tópico de pesquisa

emergente(HUNG et al., 2016). Embora haja muita pesquisa relacionada à segurança e à

privacidade em IoT, não há uma estrutura padronizada que se concentre no paradigma de

brinquedos inteligentes(HUNG et al., 2016). No entanto, por meio da realização da revisão

bibliográfica com prinćıpios sistemático, conseguiu-se identificar trabalhos relacionados

a questões de privacidade e segurança, contribuindo para enriquecer o conteúdo deste

trabalho.

Como proposta deste trabalho, será realizada a validação em ambiente real do

modelo Rafferty et al. (2017) de regras de privacidade para brinquedos inteligentes. Com a

validação, será consolidado um modelo de ferramenta de controle parental espećıfica para

ambientes de computação de brinquedo. Esse modelo servirá de base para a padronização

de ferramentas de controle parental.

Para os próximos passos deste trabalho, para a experimentação, serão elaboradas

as estruturas da entrevista e dos questionários necessários para a coleta de dados. Em

paralelo a construção dos instrumentos para coleta de dados, as modelagens de classe

e de sequência são as tarefas imediatas à complementar a modelagem do protótipo da

ferramenta de controle parental.



73

Referências1

ABOWD, G. D.; DEY, A. K.; BROWN, P. J.; DAVIES, N.; SMITH, M.; STEGGLES,
P. Towards a better understanding of context and context-awareness. In: SPRINGER.
International symposium on handheld and ubiquitous computing. [S.l.], 1999. p. 304–307.
Citado na página 22.

ABRAHAO, S. M. On the functional size measurement of object-oriented conceptual
schemas: design and evaluation issues. [S.l.]: Universidad Politecnica de Valencia (Spain),
2004. Citado na página 15.

AMANCIO, F. M. P. Percepção sobre segurança e privacidade infantil em relação a
brinquedos inteligentes: um estudo comparativo entre páıses de diferentes ńıveis de
desenvolvimento. Dissertação (Mestrado) — Universiade de São Paulo, 2018. Citado 2
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〈https://www.cognitoys.com/〉. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 21.
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em: 27/08/2018. Dispońıvel em: 〈http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/l8069.htm〉.
Citado na página 23.

European Union Safer Internet Program. Benchmarking of Parental Control Tools
for the Onlin Protection of Children. 2012. Acesso em: 23/05/2018. Dispońıvel em:
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Anexo A – Ferramenta de controle parental (texto casos de uso traduzido
de Rafferty et al. (2017))

A primeira etapa é a fase de configuração do perfil. Esta fase é dividida em três

seções: Detalhes dos contatos dos pais, o pai (pais ou guardião legal) insere suas informações

pessoais básicas, como nome e endereço de e-mail, e em seguida informa se deseja receber

atualizações via e-mail sobre informações relacionadas à privacidade de seus filhos; Em

seguida, na seção de informações da criança, é informado o primeiro nome da criança

para fins gerenciais, o pai consente com o contrato de licença de usuário final (End User

License Agreement - EULA), onde assume a propriedade dos dados do filho; Por fim, a

poĺıtica de privacidade do aplicativo de brinquedo (serviço móvel) é apresentada ao pai

para revisão. O pai revisa a poĺıtica e deve confirmar que leu e concorda com os termos

antes de prosseguir. Ao concordar com os termos, o pai consente em nome de seu filho.

A próxima fase é a criação das regras de privacidade, quando o pai pode criar uma

ou mais regras de privacidade sobre como os dados de localização privada de seus filhos são

usados. Por padrão, não há regras de poĺıtica configuradas. Uma nova regra pode ser criada

ou um modelo pode ser usado. Modelos de regras de poĺıtica úteis podem ser fornecidos

para simplificar o processo de configuração de regras para os pais. A primeira etapa da

criação de uma nova regra de privacidade é a Configuração Geral. Na Configuração Geral, o

pai pode nomear a regra, fornecer uma descrição e definir uma data de expiração de quanto

tempo a regra estará em vigor. Em seguida, nas configurações do Controle de Acesso ao

Núcleo, o serviço móvel (sujeito - subject), o recurso de localização (objeto - object) e a

operação (operation) são selecionados. Os objetos selecionados são a localização absoluta

e a localização relativa. Em seguida, as configurações para Propósitos e Destinatários

também são apresentadas. O pai escolhe a partir de uma lista de propósitos (purposes)

quais deseja aceitar, bem como uma lista de tipos de destinatários (recipients). Os tipos de

destinatários podem ser expandidos para serem mais espećıficos, como Terceiros: Marketing

ou Grupo: Jogadores de jogos.

As próximas etapas são as configurações das Obrigações (obrigations) e Retenção

(retention) e, finalmente, revisar e adicionar a regra. O pai primeiro seleciona as obrigações

que o serviço deve cumprir ao receber os dados do filho. As obrigações podem incluir o

cumprimento do PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)

ou COPPA (Children’s Online Privacy Protection Rule). O pai também pode pesquisar a
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partir de uma lista de outras obrigações ou inserir uma poĺıtica de obrigação personalizada.

Para retenção, os pais podem selecionar por quanto tempo desejam permitir que os dados

de seus filhos sejam retidos.

Finalmente, na página Revisar & Add Regra, a regra de privacidade é apresentada

em inglês simples. Quando o pai revisa a regra, pode selecionar ”Confirmar e adicionar

regra”na parte inferior da tela.

Depois que uma regra de privacidade é adicionada, o pai é direcionado para a

página Gerenciar regras de privacidade, que mostra uma tabela com todas as regras de

privacidade configuradas e seus status (por exemplo, ativada, desativada ou expirada).

Isso fornece opções para ativar, desativar, editar, excluir ou criar novas regras. Um pai

também pode retornar a essa tela posteriormente para gerenciar regras ou renovar regras

expiradas.

Uma vez que o pai esteja satisfeito com as regras de privacidade, ele pode selecionar

”Próximo”para ser direcionado para a página final de Revisão e Conclusão. Esta página

resume todas as configurações e confirma que o pai concluiu todas as seções. Uma lista

de regras de privacidade ativadas e suas datas de expiração correspondentes também

são apresentadas. Finalmente, o pai pode selecionar “Salvar e finalizar” para salvar suas

configurações e terminar a configuração. Em seguida, as configurações entrarão em vigor

imediatamente.
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