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Prefácio

O WebMedia é um evento anual, promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), constituindo-se no mais

importante fórum no Brasil para debates entre pesquisadores, profissionais e estudantes das áreas de Multimídia, Hipermídia e

Web.

A vigésima segunda edição do WebMedia ocorre no período de 8 a 11 de novembro de 2016, na cidade de Teresina, Piauí.

A organização do WebMedia’2016 é de responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí

(IFPI), Universidade Federal do Piauí (UFPI e Universidade Estadual do Piauí (UESPI). O simpósio ocorre com patrocínio do

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), CAPES, CNPq,

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI) e InfoWay. Além desses, o evento conta com o apoio da Delta

TIC’s, Faculdade Estácio/CEUT e Instituto Delta.

Neste volume dos Anais do WebMedia 2016 (Volume 2) estão publicados os artigos dos workshops organizados no escopo

do WebMedia, a saber: XVI Workshop de Teses e Dissertações (WTD), XV Workshop de Ferramentas e Aplicações (WFA),

e XIII Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica (WTIC). Além desses artigos, neste volume estão publicados trabalhos

expostos na Sessão de Pôsteres do WebMedia’2016. Este volume conta ainda com a publicação dos artigos do I Workshop

Internacional de Sincronismo das Coisas (WSoT), realizado em conjunto com o WebMedia’2016.

Deve ser salientado o enorme esforço do Comitê de Programa do WebMedia’2016 e dos Comitês de Programa dos vários

workshops para realizar a seleção dos trabalhos, dentre tantas submissões de excelente qualidade. Agradecemos a todos os

autores que submeteram seus artigos e congratulamos aqueles que tiveram seus trabalhos aceitos. Por último, gostaríamos

de agradecer aos membros dos comitês de organização e de programa, bem como aos revisores, pelo trabalho voluntário de

fundamental importância para a realização do WebMedia 2016.

Teresina, novembro de 2016.

Fábio de Jesus Lima Gomes (IFPI) – Coordenador Geral

Ricardo de Andrade Lira Rabelo (UFPI) – Vice-coordenador Geral

Carlos de Salles Soares Neto (UFMA) – Coordenador Adjunto

Roberto Willrich (UFSC) – Coordenador Geral do Comitê de Programa
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XVI Workshop de Teses e Dissertações

Prefácio

O Workshop de Teses e Dissertações (WTD) tem sido promovido tradicionalmente como um dos eventos integrantes do Simpó-

sio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (WebMedia), sendo um fórum dedicado à apresentação e à discussão de trabalhos

em andamento de mestrado e doutorado, envolvendo as áreas de Multimídia, Hipermídia e Web. O principal objetivo do WTD

é prover um fórum onde os alunos de pós-graduação possam apresentar e discutir suas pesquisas com membros experientes da

comunidade do Webmedia. Outro objetivo é promover integração e cooperação entre pesquisadores da academia e da indústria,

com apresentação de possíveis inovações nas áreas do evento.

Neste ano, o evento recebeu um total de 11 submissões de trabalhos de mestrado e doutorado em andamento, os quais foram

avaliados de forma criteriosa pelos membros do comitê de programa, constituído por pesquisadores com experiência de orien-

tação nos níveis de mestrado e doutorado. Após o processo de avaliação e submissão de revisões, 4 trabalhos de doutorado e 4

de mestrado foram selecionados para serem apresentados no WTD e publicados nestes anais.

Agradecemos aos membros do comitê de programa do workshop pela preciosa colaboração nas revisões dos artigos e aos

autores que submeteram seus trabalhos.

Agradecemos ao Professor Roberto Willrich (UFSC) pelo convite para coordenarmos o WTD e por todo o intenso trabalho

desenvolvido na organização do evento, e também à CE-WebMedia da SBC pela confiança depositada no nosso trabalho

Teresina, novembro de 2016.

Celso Alberto Saibel Santos (UFES)

Pedro de Alcantara dos Santos Neto (UFPI)

Coordenadores do XVI Workshop de Teses e Dissertações do WebMedia
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Universidade Federal do
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ABSTRACT
In the Internet of Things vision, smart objects are intercon-
nected providing applications at everyday life places (e.g.,
house, cars, school, buildings). The number of smart ob-
jects will increase every year, which creates a need for con-
textual discovery services of those devices and their provided
services. Web based protocols are widely used by IoT ap-
plications to interact with smart objects, among them, the
most used is the CoAP protocol. This work presents a dis-
covery mechanism that uses contextual information to select
the things that are relevant to the user or to the system it-
self. To perform the discovery, the mechanism extends the
default discovery service from CoAP, adapting it to the new
IoT requirements while keeping the Web compatibility pro-
vided by CoAP.

Keywords
Internet das Coisas; CoAP; Contexto; Descoberta de Obje-
tos Inteligentes

1. INTRODUÇÃO
Internet das Coisas, do inglês Internet of Things (IoT),

é um novo paradigma tecnológico que emerge no cenário
já consolidado das redes de comunicações sem fio. A ideia
básica desse conceito é a constante e inviśıvel presença, no
cotidiano das pessoas, de uma enorme variedade de dispo-
sitivos computacionais. Alguns desses dispositivos possuem
poder computacional, juntamente com a capacidade de co-
municação e certa suficiência energética, e são chamados de
Objetos Inteligentes (OI). Exemplos de objetos inteligentes
são os sensores de ambiente, as TVs inteligentes, as câmeras
de v́ıdeo, as lâmpadas, os smartphones, etc. Esses objetos
são unicamente endereçáveis, capazes de interagir, trocar
dados entre si e ainda cooperar com seus vizinhos para rea-
lizarem tarefas em comum [1].

Ao longo dos últimos anos, o volume mundial de objetos
inteligentes cresceu rapidamente. A previsão é de que no ano
de 2020 será alcançada uma marca de 50 bilhões de dispo-
sitivos conectados [4]. Grande parte desses dispositivos se-

In: Workshop de Teses e Dissertaçõe (WTD), 16., 2016, Teresina. Anais
do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web. Porto Alegre:
Sociedade Brasileira de Computação, 2016. v. 2.
ISBN: 978-85-7669-332-1
c©SBC – Sociedade Brasileira de Computação

rão compat́ıveis com arquiteturas e protocolos Web (HTTP,
REST, Services, entre outros). Essa previsão impõe uma
discussão sobre as abordagens tradicionais em descoberta
de dispositivos e se elas ainda serão adequadas após esse
crescimento no número de objetos inteligentes. As abor-
dagens tradicionais tem por principal objetivo descobrir e
tornar acesśıvel todos os dispositivos alcançáveis, sejam es-
ses em um escopo local ou global. Entretanto, se o número
de dispositivos for muito elevado, uma abordagem mais in-
teressante seria priorizar (ou recomendar) de alguma forma
os objetos inteligentes de maior interesse para o usuário, por
exemplo, a partir do contexto capturado por seu smartphone
(e.g, localização, peŕıodo do dia, histórico, etc.). Além das
vantagens diretamente relacionadas ao usuário, com uma
descoberta mais seletiva é posśıvel economizar os recursos
computacionais desses dispositivos. Dispositivos esses que
possuem por natureza limitações de energia da bateria e de
memória [6].

A necessidade de uma escolha mais refinada sobre os ob-
jetos inteligentes a serem descobertos se torna mais clara
em um cenário de Internet das Coisas no qual o número
desses objetos é muito grande, como em cidades ou centros
comerciais inteligentes. A sensibilidade ao contexto pode
ser definida como a capacidade de um sistema de caracteri-
zar o estado atual e as modificações do ambiente no qual o
usuário está inserido ou do próprio usuário [12]. Essa sensi-
bilidade ao contexto permite melhorar os serviços existentes
de descoberta de recursos nesse tipo de ambiente. A seguir,
um cenário motivador de IoT e sensibilidade ao contexto é
apresentado para ilustrar essas situações. É comum que pes-
soas se desloquem da casa ao trabalho diariamente. Ana é
uma dessas pessoas. Bastante ligada ao uso de tecnologia,
costuma acordar cedo para ir ao trabalho, mas não sem an-
tes conferir a previsão do tempo pela televisão. Com seu
smartphone, Ana consegue acessar e ligar a televisão, bem
como selecionar o canal que está sendo transmitida a previ-
são. Ela então segue para o trabalho, e usa o smartphone
para selecionar o noticiário econômico no rádio do carro.
Ao chegar no seu destino, Ana prepara a sala de seminá-
rios da empresa para uma reunião, novamente utiliza seu
smartphone para ligar o projetor e as luzes do ambiente,
adiantando assim o ińıcio da reunião.

O cenário apresentado possui três ambientes distintos: a
casa, o carro e o local de trabalho. A sensibilidade ao con-
texto atua em todos eles. Na situação da casa e do carro,
embora a tendência seja que o número de dispositivos conec-
tados aumente, pode-se assumir que o volume total ainda

Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (Vol. 2): Workshops e Sessão de Pôsteres
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será controlado. Nesses casos, a sensibilidade ao contexto
pode atuar na melhoria do gerenciamento dos dispositivos.
No exemplo anterior, dispositivos que não fossem do inte-
resse de Ana naquele momento (televisão e rádio) poderiam
ser desligados temporariamente. Já na outra situação, em
um ambiente de trabalho, geralmente o número de objetos
inteligentes é bem maior, e também compartilhado por vá-
rios usuários (microfones, caixas de som, projetores, etc.).
Nesse caso, a vantagem de se utilizar de técnicas de sensi-
bilidade ao contexto na descoberta desses objetos está na
interação entre usuário e sistema. Para Ana seria muito
dif́ıcil conseguir interagir rapidamente com os objetos de in-
teresse caso ela tivesse que procurar dentre os inúmeros que
existissem na empresa.

Este trabalho apresenta um mecanismo de descoberta de
objetos inteligentes que utiliza informações contextuais para
selecionar os dispositivos que atendam ao interesse do sis-
tema ou do próprio usuário. O papel dessa descoberta é
fazer com que os objetos inteligentes relevantes se tornem
dispońıveis ao sistema que utiliza esse serviço, permitindo o
acesso e o controle desses objetos de forma automática, sem,
ou com a mı́nima, intervenção do usuário final. A aborda-
gem proposta pode ser aplicada tanto em arquiteturas de
descoberta de objetos inteligentes totalmente baseadas em
protocolos Web, como em cenários que suportam parcial-
mente esses protocolos (e.g., CoAP). Para ilustrar a pro-
posta, foi concebido um processo de descoberta que realiza
um mapeamento entre interesse do usuário e do sistema e o
método final de busca e seleção, que, para este trabalho, são
consultas CoAP.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Definição de Contexto
Existem inúmeras definições de contexto na literatura.

Uma das primeiras foi proposta por Dey, onde contexto é
qualquer informação que pode ser usada para caracterizar a
situação de um elemento que é relevante para a interação en-
tre usuário e sistema, incluindo como elementos, o próprio
usuário e sistema [5]. A definição que será adotada neste
trabalho, proposta em [15], pode ser vista como uma exten-
são da anterior, removendo a limitação do contexto com a
interação entre usuário e sistema. Contexto agora passa a
ser um conjunto de informações que podem descrever a situ-
ação das entidades(e suas relações) envolvidas em uma ação
que seja julgada importante para o sistema (e.g., intenções,
anotações, etc.).

O contexto definido em [15] pode ser interpretado como
sendo a interseção entre duas regiões, ou zonas. A primeira
delas, chamada de Zona de Interesse (ZI) representa o con-
junto de entidades que o sistema julgue importante em um
determinado instante de tempo, ou seja, quais informações
contextuais o sistema tem interesse em obter. A segunda,
chamada de Zona de Observação (ZO), são as entidades
que podem ser acessadas e obtidas nesse mesmo instante
de tempo pela infraestrutura de aquisição de contexto. Con-
texto então é conjunto de informações que podem ser obtidas
e que são importantes para o sistema em dado instante ar-
bitrário de tempo. A Figura 1 exemplifica visualmente essa
definição.

Essa definição de contexto possui duas caracteŕısticas im-
portantes. O contexto é tanto dinâmico (as informações for-
necidas por cada uma das entidades muda com o tempo)

Figura 1: Contexto como sendo a interseção entre
as Zonas de Interesse e de Observação [7].

quanto evolutivo (as próprias entidades que compõem o con-
texto podem mudar) [7]. Isso faz com que a aplicação dessa
definição em sistemas móveis e ub́ıquos seja bastante ade-
quada, pois essas caracteŕısticas são inerentes aos tipos de
sistemas que fazem parte desse cenário.

2.2 Internet das Coisas
Devido ao avanço na indústria de sensores, tais componen-

tes estão se tornando cada vez mais baratos, menores e pode-
rosos. Como resultado, a utilização desses sensores já atingiu
uma escala considerável, além de que esse número deve cres-
cer ainda mais rapidamente nos próximos anos. Esse grande
número de sensores criará uma grande massa de dados, ou
big data. Esses dados podem não ter nenhum valor caso não
sejam analisados, interpretados e o mais importante, enten-
didos. É por isso que os desafios de sensibilidade ao contexto
que eram aplicáveis aos paradigmas de computação ub́ıqua
continuarão existindo, agora em IoT [14].

Embora Internet das Coisas não possua uma definição
única, a grande maioria das definições encontradas na litera-
tura giram em torno de uma mesma ideia. Nessa de que em
um cenário de IoT, objetos inteligentes estão interconecta-
dos de forma a permitir a troca de dados entre eles mesmos
e o ambiente, enquanto reagem a eventos criados com ou
sem a intervenção humana. Outro aspecto importante é a
utilização de padrões para a comunicação desses objetos in-
teligentes, buscando assim atingir a interoperabilidade entre
os mais diversos dispositivos.

Quando analisada pelo ponto de vista de descoberta de
objetos inteligentes em IoT, a definição de contexto adotada
pode ser usada como base conceitual dessa descoberta. As
entidades que compõem o sistema podem ser vistas como
os OI que formam esse ambiente IoT. Com isso, a lista de
dispositivos relevantes ao sistema, e que podem ser acessados
em um dado momento, pode ser vista como a interseção
entre os objetos de interesse do usuário e os OI que fazem
parte da zona de observação.

2.3 Descoberta de Objetos Inteligentes
Descoberta de serviços é um aspecto conhecido do desen-

volvimento de sistemas distribúıdo. Crasso define essa des-
coberta como o processo de encontrar os serviços adequados
para resolver uma determinada tarefa em particular [3]. Des-
coberta de objetos inteligentes, para um cenário de Internet
das Coisas, pode ser comparada à descoberta de serviços,

Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (Vol. 2): Workshops e Sessão de Pôsteres

6



possuindo diversas caracteŕısticas comuns. Porém, é preciso
levar em consideração requisitos que são espećıficos desse
novo paradigma de IoT. Guinard lista alguns desses requi-
sitos espećıficos para o processo de descoberta de objetos
inteligentes [8].

1. Mı́nimo Overhead no serviço de descoberta: Como
a maioria dos objetos inteligentes do mundo real são
dispositivos com baixo poder computacional, existe uma
necessidade de utilização de paradigmas de descoberta
menos complexos, que não tragam muita sobrecarga
ao dispositivo.

2. Mı́nimo esforço no registro de dispositivos: Um
dispositivo deve ser capaz de anunciar seus serviços a
um servidor de registros através da rede. Esse pro-
cesso precisa ser realizado sem nenhuma intervenção
humana. A quantidade de informações necessárias para
esse registro também deve ser bem reduzida.

3. Suporte a busca contextual e dinâmica de dis-
positivos: Os algoritmos de busca devem ir além de
uma simples busca por palavras-chave. Eles devem le-
var em consideração dados dinâmicos do contexto do
usuário, como localização.

4. Suporte a alocação de serviços sob demanda: Os
serviços ofertados por cada objeto inteligente devem
ser ativados ou desativados sob demanda, evitando as-
sim a má utilização dos recursos.

A proposta deste trabalho busca estender o mecanismo
padrão de descoberta do CoAP de modo a atender o terceiro
requisito, busca contextual de objetos inteligentes.

2.4 CoAP
O Constrained Application Protocol (CoAP) é um proto-

colo de troca de mensagens focado especificamente em dispo-
sitivos limitados computacionalmente. CoAP foi projetado
para ser uma alternativa ao HTTP para aplicações machine-
to-machine (M2M), como por exemplo sistemas de automa-
ção residencial.

CoAP dá suporte a uma comunicação entre aplicações e
objetos inteligentes seguindo o paradigma requisição/resposta.
Possui um serviço de descoberta já implementado, baseado
no conceito de diretórios de dispositivos. Sua estrutura é
baseada no HTTP, facilitando assim a integração com os re-
cursos dispońıveis na WEB. Porém, diferente do HTTP, o
CoAP cumpre alguns requisitos espećıficos para dispositivos
com limitações computacionais, como o baixo overhead na
troca de mensagens.

Clientes se utilizam de servidores CoAP para acessar o
serviço de descoberta. Uma vez conhecendo o endereço do
servidor, o cliente pode acessar a lista de dispositivos man-
tida por ele. Cada objeto inteligente é representado por
uma URI, seguindo o formato especificado pelo Constrained
RESTful Environments (CoRE). Essa especificação também
é responsável pelo serviço de descoberta presente no CoAP.
A busca por objetos inteligentes pode ser realizada com a
utilização de filtros, que são parâmetros adicionados a string
de consulta por dispositivos, enviada ao respectivo diretório
de recursos. O CoRE também define um conjunto de atribu-
tos que representam os recursos presentes em um diretório.
Os principais atributos são: Resource Type, responsável por

identificar a função de um determinado recurso (tempera-
tura, luminosidade, impressora, etc.); Interface Description,
indica os métodos que podem ser utilizados para a comu-
nicação com esse recurso (GET, POST, etc); Context Type,
representa o formato dos dados fornecidos pelo recurso.

Como o CoAP já é um protocolo bastante utilizado em IoT
e possui inúmeras implementações dispońıveis, para as mais
diversas plataformas, isso faz com que exista uma grande
quantidade de produtos que seguem suas especificações. Com
base nisso, criar soluções que também utilizem o CoAP pode
garantir a interoperabilidade com essa gama imensa de dis-
positivos já ativos. Embora essa interoperabilidade não possa
ainda ser estendida para IoT em geral, garantir a compati-
bilidade com o CoAP é uma estratégia que potencializa a
interoperabilidade.

3. OBJETIVOS E CONTRIBUIÇÕES ESPE-
RADAS

No grupo de pesquisa no qual este trabalho de mestrado
é desenvolvido1, está sendo concebido um framework para
acesso, controle e gerência de objetos inteligentes em IoT.
Um dos elementos chave do framework é o módulo de desco-
berta de OI. A ideia inicial do trabalho é, portanto, propor
um mecanismo de descoberta que utilize técnicas de sensibi-
lidade ao contexto para melhorar a interação entre usuário
e sistema. Logo, a principal contribuição do trabalho é a
seguinte:

• Utilizar o contexto do usuário e dos objetos inteligen-
tes, em conjunto, para apresentar o conjunto de ob-
jetos inteligentes dispońıveis para serem acessados e
controlados. Dessa forma é posśıvel que o mecanismo
de descoberta priorize a interação do usuário com os
dispositivos de interesse, melhorando a qualidade dessa
interação e a experiência de uso do sistema.

O mecanismo de descoberta senśıvel ao contexto proposto
deverá ser agregado ao framework geral para criação de apli-
cações em IoT. A versão final do trabalho deverá agregar
ainda mais contribuições, como formas de aquisição e re-
presentação do interesse do sistema e a criação de um me-
canismo de descoberta extenśıvel e desacoplado ao CoAP.
Com isso, o framework pretende auxiliar na criação de apli-
cações do tipo controle universal de IoT, onde os OI são
encontrados e controlados de forma unificada e transparente
por meio de tecnologias e protocolos baseados na Web.

4. ESTADO ATUAL DO TRABALHO
Para atender o requisito de descoberta contextual de re-

cursos, apresentado em [8], o processo de descoberta de ob-
jetos inteligentes proposto é dividido em 8 etapas. (1) Aqui-
sição do contexto do usuário; (2) Inferência dos objetos in-
teligentes de interesse; (3) Representação e identificação dos
OI de interesse; (4) Criação de strings de consulta CoAP que
representam o interesse; (5) Busca por OI que satisfaçam os
filtros da consulta CoAP; (6) Aquisição da lista de objetos
inteligentes presentes no ambiente e que são relevantes ao
usuário; (7) Representação dos OI relevantes e dispońıveis.
(8) Apresentação dos OI ao usuário. Todo esse processo
pode ser visualizado na Figura 2.

1Grupo de Redes de Computadores, Engenharia de Software
e Sistemas - GREat - www.great.ufc.br

Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (Vol. 2): Workshops e Sessão de Pôsteres

7



Figura 2: Visão geral do processo de descoberta pro-
posto de objetos inteligentes.

Na primeira etapa (1), as informações que descrevem o
contexto atual do usuário (e.g., localização, situação, ati-
vidade, etc.) são obtidas e utilizadas para a identificação
de quais OI são de interesse do usuário em um dado mo-
mento (2). A Figura 2 trás um exemplo de interesse que
inclui os seguintes recursos: Controle de acesso (controle
das portas); Horário atual; Alarme sonoro; Dispositivo mó-
vel; Impressora. Esses OI são representados através de uma
única String que agrega informações contextuais e de iden-
tificação desse dispositivo (3). Como os OI utilizam o CoAP
como protocolo de comunicação e interação, pode-se utilizar
ferramentas já dispońıveis nesse protocolo, como as strings
de consulta CoAP, geradas na etapa (4). Nesse caso, um
exemplo de consulta ao servidor CoAP seria: GET /.well-
known/core?rt=”access-control time alarm mobile-device prin-
ter”.

A referência aos OI que se registraram no servidor CoAP
(5) e que atenderam às restrições expressas na consulta re-
alizada é retornada ao mecanismo de descoberta (6). Antes
de gerar a lista final de objetos relevantes e dispońıveis (7),
é preciso verificar as informações dinâmicas do contexto do
usuário e dos OI, como localização (e.g., Usuário e OI estão
na mesma sala da casa). Por fim essa lista final é apresen-
tada ao usuário (8), que por sua vez poderá interagir com
esses OI e realizar operações do cotidiano mais facilmente.

Embora este trabalho ainda esteja em andamento, o que
faz com que várias etapas não estejam finalizadas ou pos-
sam sofrer grandes alterações. Pode-se dar outro exemplo,
um pouco mais complexo, do uso do processo de descoberta
proposto, como visto na Figura 3. Para isso será utilizado

parte do cenário motivador apresentado na Seção 1. Inicial-
mente o usuário, ao acordar, deseja interagir com a televi-
são para visualizar a previsão do tempo para o dia. Nesse
caso, a primeira tarefa do sistema é obter essa informação
através do módulo de aquisição de contexto. Esse módulo
é responsável pela detecção da situação (usuário acordou)
e fornecimento das informações contextuais suficientes para
caracterizar seu interesse naquele momento. Essas informa-
ções são o histórico do usuário, utilizado para identificar a
recorrência no uso da TV, e a localização indoor, usada para
identificar onde o usuário costuma utilizar essa TV.

Com base nessas duas informações, o Módulo de Caracte-
rização de Interesse constrói uma forma simples de represen-
tação. Uma lista de Strings contendo informações separadas
por ”.”́e criada, de forma hierárquica, para essa representa-
ção. No exemplo em questão, deve-se representar o interesse
do usuário em acessar (control) a TV (tv), que está no am-
biente (ambient) ao seu redor. Com isso forma-se a String
control.ambient.tv. Com base na mesma lógica, precisa-se
também representar o contexto (context) em que esta TV
está inserida, que é o quarto (quarto) do usuário, logo criou-
se a String context.ambient.tv.quarto.

Com essa representação do interesse, o Serviço de Desco-
berta pode realizar um mapeamento entre interesse e String
de consulta CoAP. Cada campo das Strings de interesse é
mapeado para campos que definem e descrevem os objetos
inteligentes que seguem a especificação CoRE. Os campos
control e ambient dizem que o objeto deve ser capaz de atuar
no ambiente, o que pode ser representado por um filtro no
campo Interface-Description do OI, limitando seu valor para
apenas actuator. Já o campo tv da String de interesse, re-
presenta o tipo, ou classe, do objeto inteligente, e pode ser
mapeado para o campo Resource-Type, aceitando apenas OI
que possuam esse atributo igual a tv. Com isso é posśıvel
gerar a requisição para o Servidor CoAP em busca de todas
as TVs que podem ser controladas pelo usuário.

O Servidor CoAP mantém o registro de todos os OI dispo-
ńıveis no ambiente, isso inclui até os que não fazem parte do
interesse do usuário naquele momento. Ao recebimento da
requisição feita em busca das TVs, o servidor aplica os filtros
sobre os campos Resource-Type e Interface-Description e re-
torna a lista de OI que atendem à requisição. Nesse exemplo
são retornadas as duas referências para as TVs do quarto e
da sala. Não é posśıvel realizar uma consulta para identifi-
car, ainda no Servidor CoAP, qual é a televisão do quarto
especificamente. Isso porque a informação contextual do OI,
que é dinâmica, não fica dispońıvel no serviço de descoberta
do Servidor CoAP. Para ter acesso a essas informações, cli-
entes CoAP devem realizar uma operação de GET nesses OI
e receber seu contexto no Payload da mensagem.

O Serviço de Descoberta, ao receber a lista com as duas
TVs dispońıveis, gera uma requisição GET para cada uma
delas, e identifica qual a TV localizada no quarto com as in-
formações recebidas no Payload da mensagem. A referência
do OI correto, e relevante, ao usuário naquele momento é por
fim repassada para o gerenciador da interface gráfica da apli-
cação, que é responsável por exibir na tela do smartphone o
OI respectivo, além de permitir que o usuário o controle.

Toda a infraestrutura CoAP (IC), composta pelo servidor
CoAP e os objetos inteligentes compat́ıveis com o protocolo,
pode ser replicada dentro de um mesmo ambiente. É pos-
śıvel existir vários servidores CoAP que gerenciam recursos
espećıficos, classificados com base na função ou na locali-
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Figura 3: Exemplo de utilização do processo de descoberta proposto em um cenário real de IoT.

zação por exemplo. A Figura 3 mostra essa possibilidade
do mecanismo de descoberta interagir com várias outras in-
fraestruturas CoAP dispońıveis, que, por sua vez, possuem
elementos similares aos da IC expandida apresentada na fi-
gura.

As regras de mapeamento utilizadas nesse exemplo ainda
não foram especificadas em sua completude, sendo imple-
mentadas apenas as necessárias para a criação desse cenário.
Outro aspecto importante é a utilização do Payload para a
descrição dos elementos contextuais dinâmicos do OI. O for-
mato do Payload deve seguir alguma especificação, de modo
a permitir a interpretação dos valores descritos nele, para
isso é utilizado o atributo Content-Type do CoRE.

5. TRABALHOS RELACIONADOS
Nesta seção, serão discutidos trabalhos relacionados ao

tema de descoberta e descrição de objetos inteligentes em
um cenário de IoT. Foi dada preferência aos trabalhos que
propõem algum tipo de serviço ou arquitetura de descoberta
de dispositivos, bem como algum modelo de descrição com
caracteŕısticas espećıficas para IoT.

Liu propõe uma arquitetura de descoberta distribúıda de
dispositivos focada em Internet das Coisas. Cada dispositivo
é considerado um nó de uma rede P2P e é capaz de realizar
o processo de registro, bem como ajudar no serviço de des-
coberta geral [11]. Por trazerem uma abordagem totalmente
distribúıda, os autores eliminam os posśıveis problemas cau-
sados pela mobilidade e volatilidade, intŕınsecas em cenário
de IoT, para um elemento centralizador. Por outro lado,
como cada dispositivo deve ser capaz de realizar o registro,
isso pode ser um outro problema para dispositivos estrita-
mente limitados.

Digcovery [10] é uma proposta de descoberta global de
objetos inteligentes, que se utiliza de uma infraestrutura
centralizada onde dispositivos podem se registrar. Para o

acesso a essa infraestrutura, foi desenvolvido um serviço para
dispositivos móveis, que permite a descoberta e o acesso
aos objetos inteligentes. Caracteŕısticas contextuais de geo-
localização são levadas em consideração durante a fase de
descoberta. Neste trabalho, tem-se o smartphone como ponto
de acesso do usuário aos objetos inteligentes.

Cirani apresenta uma arquitetura auto-configurável e es-
calável de descoberta de serviços. No trabalho, é proposta
uma topologia P2P com a utilização de diversos gateways.
Esses são responsáveis por manter a lista de objetos inteli-
gentes presentes na rede. Esses gateways são baseados nos
servidores CoAP cujos clientes podem realizar uma opera-
ção GET para a URI /.well-know/core para receber a lista
de dispositivos dispońıveis [2].

DiscoWoT é um serviço de descoberta de objetos inteli-
gentes proposto em [13], e que é posśıvel definir estratégias
de descoberta em tempo de execução por meio de interfaces
RESTful2. Esse serviço de descoberta se utiliza de Microfor-
mats e Microdata em conjunto com outras tecnologias WEB
para representar semanticamente os objetos inteligentes.

Ishaq propõe um mecanismo de descoberta baseado em
CoAP e DNS. Traduções entre CoAP e HTTP são disponi-
bilizadas, permitindo a descoberta de qualquer objeto inte-
ligente compat́ıvel com o padrão IPv6. Clientes se conectam
ao serviço de descoberta através do endereço do servidor
CoAP, e a interação com os dispositivos se dá através de
interfaces RESTful [9].

A Tabela 1 apresenta um comparativo entre os trabalhos
apresentados nesta seção. Analisando os resultados, é posśı-
vel notar que a sensibilidade ao contexto ainda não é ampla-
mente utilizada nas soluções de descoberta de serviços para
IoT. Com relação aos trabalhos relacionados, apenas dois
apresentaram elementos contextuais, mas nenhum combinou

2RESTful web services são aqueles que seguem o modelo
arquitetural REST.
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Tabela 1: Comparativo entre os trabalhos relaciona-
dos.

informações contextuais do usuário e do objeto inteligente
em um único serviço. Nota-se também a tendência de uti-
lização do CoAP como base para a descoberta, o que pode
ser justificado tanto pela interoperabilidade quanto pelo fato
desse protocolo já possuir um serviço de descoberta interno,
que pode ser reutilizado. A proposta deste trabalho busca
combinar a utilização de elementos contextuais e o protocolo
CoAP, de modo a permitir realizar a descoberta usando in-
formações contextuais tanto do usuário quanto do OI.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apresenta uma proposta de um mecanismo

de descoberta de objetos inteligentes, senśıvel ao contexto,
para o cenário de Internet das Coisas. A proposta utiliza
como base o serviço de descoberta já oferecido pelo protocolo
CoAP. Para garantir e satisfazer requisitos espećıficos para a
descoberta de dispositivos em IoT, é proposta uma melhoria
na obtenção do contexto final do sistema. O mecanismo
proposto tenta oferecer ao usuário uma lista de dispositivos
dispońıveis que são relevantes, o que, de modo geral, melhora
a interação entre usuário e sistema.

Como trabalho futuro, é posśıvel citar a utilização desse
mecanismo de descoberta senśıvel ao contexto para permi-
tir uma maior economia de recursos. Para isso é preciso
utilizar a informação sobre a lista de objetos relevantes dis-
pońıveis para, de fato, desabilitar ou reduzir o número de
mensagens trocadas pelos objetos inteligentes que não fa-
çam parte dessa lista. Além disso, formas de representação
e obtenção do contexto do usuário e dos OI é outro ponto
que será abordado futuramente.

7. REFERENCES
[1] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito. The internet of

things: A survey. Comput. Netw., 54(15):2787–2805,
Oct. 2010.

[2] S. Cirani, L. Davoli, G. Ferrari, R. Léone,
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ABSTRACT
A Pervasive Game is based on a combination of hybrid inter-
faces involving mobile devices, wireless networks, positioning
systems and context sensing technologies. Location-Based
Mobile Games (LBMGs) are a subclass of pervasive games.
They make use of location technologies and add the posi-
tion of their players in the game rules. A state of the art
survey involving locative mobile games, LBMGs authoring
tools, and modeling pervasive games was conducted. This
research aims at presenting a language that allows the repre-
sentation of LBMGs and the media used in the mechanics of
these games. We want to support temporal aspects, as well
as, spatial relationships. Also, the research will investigate
checking mechanisms for generating LBMGs to be incorpo-
rated into LAGARTO tool.
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1. INTRODUÇÃO
Antes dos jogos de computador aparecerem, os jogos eram

projetados e jogados no mundo f́ısico, contando com propri-
edades do mundo real, como objetos f́ısicos, espaço f́ısico,
etc [9]. Os jogos evolúıram bastante ao longo das últimas
duas décadas, influenciados pelo avanço tecnológico alcan-
çado pelos componentes de hardware e software. Os jogos de
computador e de consoles se tornaram uma forma de entrete-
nimento dominante, provendo um alto ńıvel de atratividade,
com a criação de um mundo virtual imaginário e interativo,
a utilização de gráficos, de sons, permitindo que o jogador
fique imerso na ilusão do jogo [6].

O desenvolvimento da tecnologia móvel ampliou as pla-
taformas digitais posśıveis para execução dos jogos. Suas
caracteŕısticas peculiares (e.g., sensores embutidos, capaci-
dade de comunicação e onipresença) permitem a viabilização
dos jogos pervasivos digitais. Esse conceito emergiu durante
a década passada [6] e é bastante amplo, principalmente,
porque cada pesquisador tem uma interpretação própria so-
bre do que se tratam a computação pervasiva e a computa-
ção ub́ıqua. Além disso, apresentam visões distintas sobre
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o termo ”jogos pervasivos”[12]. Jogo pervasivo se baseia em
uma combinação de espaços h́ıbridos que envolve o disposi-
tivo móvel, redes sem fio, sistemas de posicionamento e tec-
nologias de sensoriamento. Os Jogos Móveis Baseados em
Localização (JMBLs) são uma subclasse dos jogos pervasi-
vos. São aqueles que fazem uso de tecnologias de localização
e que agregam a posição de seus jogadores nas regras do jogo
[11]. Nesses jogos, as interações ocorrem à medida que os
jogadores se deslocam no mundo real. O Pokemon Go é o
exemplo mais recente de sucesso dessa categoria de jogos.

O desenvolvimento de jogos digitais, por si só, já não é
um processo trivial. Esse processo se torna mais complexo
ao introduzir a necessidade de posicionamento f́ısico dos jo-
gadores nas regras do jogo [6]. Uma alternativa para isso
é a utilização de ferramentas de autoria, que são softwa-
res que oferecem um conjunto de recursos para a criação
de conteúdos (e.g., texto, imagem, código fonte, movimen-
tos, atividades lúdicas, jogos, etc). Algumas ferramentas de
autoria propostas na literatura auxiliam a criação de jogos
móveis baseados em localização, garantindo menores custos
e descartando a necessidade de conhecimentos espećıficos de
programação de jogos [14]. Porém, algumas dessas ferra-
mentas apresentam limitações, como, em relação ao tipo de
jogo que geram, na concepção de regras e mecânicas, tam-
bém na ordenação de tarefas que devem ser realizadas pelo
jogador. Outro ponto notório é a ausência de um modelo
claro para a representação dos jogos.

O processo de criação e desenvolvimento de um jogo é
uma atividade multidisciplinar que envolve profissionais de
vários campos, artistas, designer de animações, de inter-
face, de sons, desenvolvedores, etc. A necessidade de uma
boa comunicação, no que diz respeito ao conceito do jogo,
em uma equipe desse tipo é um ponto pertinente para um
projeto com resultado positivo. Algumas abordagens de mo-
delagem de jogos digitais utilizam UML (Unified Modelling
Language) para esta tarefa [2] [17] [18] [15]. Outras pesqui-
sas vão mais além e propõem DSLs (Domain-Specific Lan-
guage) próprias [16] para a representação dos jogos. Apesar
destes exemplos, alguns deles aplicados a jogos pervasivos,
as ferramentas de autoria de JMBLs utilizam uma notação
própria para representação do funcionamento do jogo. Não
há uma uniformidade entre elas tanto na definição de mo-
delo de JMBL como em sua representação. Em geral, as
ferramentas mostram o jogo sob várias perspectivas, como,
a montagem da cena de jogo, a especificação das atividades
que o jogador deve realizar, o fluxo das cenas, o fluxo de
atividades, utilizam gráficos para exibir o tempo e o ritmo
especificados para o jogo.
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A ausência de um modelo de representação claro de um
JMBL e das mı́dias utilizadas no jogo pode prejudicar o en-
tendimento das mecânicas por parte dos profissionais envol-
vidos desde os usuários das ferramentas até os seus desenvol-
vedores. Além disso, essa ausência pode dificultar a evolução
e o suporte das ferramentas de autoria para outras platafor-
mas. Esta pesquisa visa, portanto, conceber uma linguagem
declarativa para a descrição de jogos baseados em localiza-
ção inspirada em linguagens multimı́dia (e.g., NCL, SMIL)
de forma a representar aspectos temporais e espaciais destes
jogos. A linguagem deve permitir a representação de forma
intuitiva e clara das mecânicas e das regras de JMBLs, in-
cluindo as mı́dias utilizadas nas mecânicas desses jogos, com
suporte para aspectos temporais, assim como para relações
espaciais. A linguagem será acoplada a uma ferramenta Web
de autoria de JMBLs desenvolvida na UFC: a LAGARTO
[3].

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRA-
BALHOS RELACIONADOS

2.1 Modelagem e Representação de Jogos Di-
gitais

A modelagem é feita com o objetivo de unificar as visões
de designers, desenvolvedores e jogadores sobre um mesmo
jogo.

A linguagem UML tem sido utilizada em vários domı́nios,
incluindo o domı́nio de jogos computacionais. UML tem sido
aplicada no campo de design de jogo, utilizando diagramas
como casos de uso e classes. [2] argumenta a utilização de
diagramas UML para documentar o design do software do
jogo. [17] também utilizaram diagramas de casos de uso
para representar a interação do jogador com o jogo. [18]
utilizaram diagramas de componentes para representar as
dependências entre os arquivos do código, diagramas de ati-
vidades para o fluxo de execução do software e diagramas de
sequência para a interação entre os objetos do software. Já
os autores de [15] usaram diagramas de classes e diagramas
de transição de estado, para representar a estrutura do jogo
e seu comportamento, e diagramas de objetos e diagramas
de sequência, para analisar o comportamento dos objetos do
jogo em tempo de execução.

Uma DSL1 Uma (Domain-Specific Language) para especi-
ficação de jogos digitais foi proposta por [16]. Ela considera
o contexto social, a estrutura e um conjunto de regras de
videogames. A proposta consiste em uma especificação para
designers de jogos poderem expressar a jogabilidade de ma-
neira clara e precisa. Essa abordagem é multi dimensional e
representa diferentes visões dos pontos de interesse do jogo.
Os autores esperavam que a DSL suportasse aspectos como
interface gráfica, design de áudio, IA (Inteligência Artificial),
narrativa do jogo, design de fases, etc. Assim, o trabalho se-
ria um primeiro passo na metodologia de desenvolvimento de
jogos dirigido por modelos. Foram propostos três metamo-
delos: O diagrama de contexto social, que define o número
de jogadores e de equipes do jogo; o diagrama de estrutura,
que define os elementos, os atributos e os eventos do jogo; e
o conjunto de regras, que define o comportamento do jogo,

1DSLs são linguagens adaptadas a um domı́nio de aplicação
espećıfico. Elas oferecem ganhos substanciais em expressivi-
dade e facilidade de uso em comparação com linguagens de
programação de uso geral em seu domı́nio de aplicação [10].

especificando o gameplay através de regras declarativas pre-
cisamente definidas. Dessa forma, todas as caracteŕısticas
do gameplay estão inclusas na perspectiva correspondente.

2.2 Jogos Móveis Baseados em Localização
Os Jogos Móveis Baseados em Localização (JMBLs, ou do

inglês, Location-Based Games, LBGs) são uma subclasse dos
jogos pervasivos. São aqueles que fazem uso de tecnologias
de localização e que agregam a posição de seus jogadores nas
regras do jogo [11]. Essas regras induzem a necessidade de
movimentação a certas localizações no ambiente do mundo
real, que pode ser uma posição absoluta, isto é, coordena-
das GPS, ou uma posição relativa à posição atual ou a ou-
tro jogador [7]. Esses jogos usam tecnologias location-aware
como parte de sua interface [5] e dependem de tecnologias
digitais portáteis, como telefones celulares, receptores GPS,
PDAs, notebooks, assim como de uma série de redes e co-
nexões, como Wi-Fi, Wi-Max, bluetooh, RFID, GPRS, 3G,
4G, para fazer a interface entre o espaço f́ısico e digital [4]
[11]. Eles promovem uma ”percepção dupla”de espaço, per-
mitindo acesso simultâneo a ambos os espaços f́ısico e digital.
Nesses jogos, os jogadores portam dispositivos móveis equi-
pados com sensores de localização e se movem em ambientes
reais, visitando locais de interesse do jogo. Dessa forma, as
interações ocorrem à medida que os jogadores se deslocam
no mundo real.

2.2.1 Classificação de JMBLs
Segundo [13], considerando o ńıvel de dependência de lo-

calização, jogos com as caracteŕısticas citadas podem ser
divididos em três categorias: jogos móveis, jogos senśıveis à
localização e jogos senśıveis espacialmente.

Nos jogos móveis, os eventos acontecem quando os joga-
dores estão próximos localmente, co-localizados. Nesse caso,
não se faz necessário o uso de GPS, apenas o sensor de pro-
ximidade e a comunicação local são suficientes. Os jogos
são ditos senśıveis à localização quando são influenciados de
alguma forma pela localização do jogador. Nessa categoria,
eventos podem ser disparados quando um usuário visita de-
terminados lugares. A terceira categoria, os jogos senśıveis
espacialmente, integra mais fortemente o jogo e o ambiente
do mundo real. Os eventos ocorrem quando o jogador estiver
em um determinado contexto espacial, por exemplo, quando
o jogador entra em uma igreja.

2.2.2 Padrões de Jogo de JMBLs
Para usar localização em jogos, vários padrões de jogos

ou combinação deles podem ser utilizados. Os JMBLs apre-
sentam alguns padrões: Procurar e Encontrar (Search-and-
Find), Seguir o Caminho (Follow-the-Path), Perseguir e Cap-
turar (Chase-and-Catch) e Variar a Distância (Change-of-
Distance) [8]. A Figura 1 representa de maneira resumida
esses padrões.

Procurar e Encontrar é um padrão popular no qual o jo-
gador deve encontrar uma certa geolocalização. Esse local
é sempre um ponto fixo no jogo. Apenas uma localização
aproximada pode ser dada ao jogador, assim ele deve pes-
quisar sobre o local de destino. O jogador pode também ser
guiado pelo jogo utilizando algum sistema de navegação. O
padrão Seguir o Caminho é similar ao anterior. Nesse, o jo-
gador também deve chegar a um destino, entretanto, o foco
não está no destino, mas no modo com que o jogador o en-
contra. Para encontrá-lo, o jogador deve percorrer uma rota
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Figura 1: Resumo gráfico de alguns padrões de JMBL.
Fonte: Adaptado de [8].

predefinida e será penalizado se não o fizer. Nessa rota, o
jogador deve encontrar e visitar vários pontos consecutivos.

O padrão Perseguir e Capturar também é popular para
JMBLs. Em jogos com esse padrão, o jogador deve caçar
um objeto em movimento no mundo do jogo. Esse objeto
pode ser outro jogador ou um objeto apenas virtual e o jogo
pode ser single ou multiplayer. Nesse padrão o destino está
frequentemente mudando. O padrão Variar a Distância é
menos utilizado. Nesse padrão, o destino e a direção não
importam tanto, mas sim a movimentação. O objetivo do
jogo é se aproximar ou se afastar da localização dada.

2.3 LAGARTO
A LAGARTO (A LocAtion based Games AuthoRing TOol)

é uma ferramenta de autoria para construção de JMBLs,
capaz de lidar com realidade aumentada, apresentando ima-
gens, v́ıdeos, sons e objetos 3D. Em se tratando do compo-
nente editor de jogos, é uma aplicação web que permite que
os projetistas possam definir o local do jogo, suas missões e
mecânicas, posśıveis relações entre as missões e seu fluxo. O
editor define ainda posśıveis grupos de jogadores e as missões
vinculadas a tais grupos. A ferramenta possui uma série de
janelas e utiliza uma notação visual que permite ao usuário
definir como missões e mecânicas são compostas.

Como caracteŕısticas positivas da ferramenta tem-se: Ge-
ração de jogos sem programação; Suporte a dependências
entre as missões; notação visual para definição das missões
e mecânicas; permite definição de grupos de jogadores e as
missões vinculadas a tais grupos; possui suporte para utili-
zação de realidade aumentada.

Como pontos negativos da ferramenta podem ser destaca-
dos: Não possui aspectos temporais; suporta apenas jogos
online; não possui algoritmos de checagem das especificações
dos jogos; não possui suporte a relações espaciais.

3. CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS
O foco desta pesquisa é a implementação de uma lingua-

gem que permita representar as regras e as mecânicas de
JMBLs de forma clara e descritiva. A modelagem incluirá
também especificações sobre as mı́dias utilizadas nas mecâ-
nicas desses jogos. A linguagem proposta para a modelagem
é denominada LEGaL (Location based mobilE Games Lan-
guage) e será baseada na estrutura e em alguns elementos
da linguagem multimı́dia NCL (Nested Context Language)
[1]. Em geral, a NCL tem foco em aplicações para TV Digi-
tal e permite a organização tanto espacial quanto temporal
dos elementos hipermı́dia. A LEGaL se baseia no sincro-
nismo temporal com mı́dias utilizado pela NCL e na estru-
tura usada pela linguagem para relacionar elementos. A lin-
guagem proposta permite a construção de documentos que

trazem definições de como as missões do jogo são compostas
e relacionadas entre si.

A proposta visa também à integração da LEGaL à fer-
ramenta já existente LAGARTO (A LocAtion based Ga-
mes AuthoRing TOol), implementada por pesquisadores do
GREat, da UFC, para a construção dos JMBLs. Para isso,
serão implementados um gerador, um validador e um inter-
pretador da linguagem, que serão integrados à ferramenta.

4. ESTADO ATUAL DO TRABALHO

4.1 Idealização da Linguagem
A linguagem é do tipo declarativa, baseada na estrutura e

nos conceitos sobre mı́dia da linguagem NCL. A disposição
dos arquivos se assemelha à estrutura da NCL e a lingua-
gem se utiliza de alguns de seus tokens. O documento da
linguagem proposta pode ser traduzido em um grafo ani-
nhado direcionado, utilizando o conceito de nós e arestas
para descrever os JMBLs. O grafo representa as missões a
serem realizadas no jogo, os relacionamentos entre as mis-
sões e exibe o fluxo do jogo, desde o seu ińıcio até a sua
finalização.

Para composição desse grafo que modela o jogo, pode-
rão ser utilizados dois tipos de nós: nós de mı́dia, ou de
conteúdo, que especificam a mı́dia a ser utilizada, e nós de
missão, ou de contexto ou ainda de composição, que carac-
terizam o aninhamento de nós e representam as missões a
serem realizadas no jogo.

As arestas do grafo representam as relações entre os nós,
caracterizando o fluxo do jogo. Na linguagem proposta, a
relação de sincronismo de tempo entre os nós será definida
pelos conectores e elos. Os conectores definirão a relação
entre um ou mais nós de origem, os nós que irão disparar
uma ação, e um ou mais nós de destino, os nós que serão
afetados pela ação. Quando a ação for disparada, o elo será
ativado. Em geral, o elo associa os nós através dos conecto-
res, estabelecem o sincronismo de tempo entre os nós. Ele
associa os papéis, definidos pelos conectores, às mı́dias. Na
definição do elo, são indicados quais nós farão os papéis de-
terminados pelo conector, ou seja, quais nós serão de origem
e de destino. O comportamento dos elos será definido pelos
conectores.

Outros dois elementos poderão ser utilizados nos relacio-
namentos entre os nós: as portas e as âncoras. As portas
servirão para definir onde o jogo terá ińıcio e para indicar
qual o próximo nó interno a ser executado, seja nó de mı́dia
ou de missão. As âncoras deverão indicar uma parte da mı́-
dia para ser ativadora de um elo, ou seja, um segmento de
mı́dia de um nó para ser a origem ou destino de elo.

Para definir como as mı́dias serão exibidas no jogo serão
utilizados os descritores, que definem parâmetros como vo-
lume da mı́dia, duração, transparência, visibilidade, dentre
outros. Os descritores também associam a mı́dia a uma lo-
calização já definida. Uma mı́dia pode ser associada a mais
de um descritor, isso permite definir diferentes apresentações
para a mesma mı́dia.

Os localizadores tem a função de definir as relações espaci-
ais do jogo. Eles especificam os detalhes das geolocalizações
onde se encontrarão as missões do jogo e a restrição espacial
da distância mı́nima necessária até a localidade para que o
jogador possa realizar a missão.

Resumidamente, como elementos da linguagem proposta,
para modelagem dos JMBLs, tem-se os nós de contexto re-
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presentando as missões do jogo, os nós de mı́dia que são as
mı́dias a serem visualizadas na cena de jogo, os conectores
representando as ligações e relacionamentos entre os nós, es-
pecificando a sincronia de tempo, com causa e consequência,
e definindo como os elos são ativados e o que eles disparam,
os descritores, que definem como as mı́dias são apresenta-
das, e os localizadores, que especificam as geolocalizações
utilizadas no jogo.

4.2 Tokens da Linguagem
O documento da LEGaL é escrito em XML e precisa ter

um cabeçalho de definição do documento, utilizando a tag
<jmbl>, um cabeçalho do programa, <head>, um corpo do
programa, <body>, e o encerramento do documento, defi-
nido por </jmbl>. As definições das bases de localizações,
de descritores e de conectores são feitas no cabeçalho docu-
mento. Os nós, as mı́dias e os elos são definidos no corpo do
documento.

Alguns tokens foram baseados nos tokens da linguagem
NCL, dessa forma, os conectores são definidos com a tag
<connector>, os descritores definidos por <descriptor>, os
nós de mı́dia são descritos através da tag <media> e po-
dem ser especificados utilizando parâmetros como id, src,

type, descriptor, locator. Os nós de missão são des-
critos por <mission> e são identificados no código por seu
id. Os elos são definidos pelo elemento <link> e é descrito
através dos parâmetros id, que identifica o elo no código, e
xconnector, que indica o conector utilizado.

Um elemento localizador representado pela tag <locator>

especifica as geolocalizações de cada mecânica do jogo. Ele
é definido no cabeçalho do documento e é descrito por pa-
râmetros como id, que indica o identificador ao qual será
referenciada a geolocalização, lat, que indica a latitude, e
lon, que indica a longitude referente àquela geolocalização.

São definidos, pelos conectores, papéis de relacionamento
(condição e ação) entre nós de mı́dia e entre nós de missão.
Os papéis de condição para ambos os tipos de nós pode-
rão ser: onBegin, onEnd, onPause, onResume, onAbort.
Os papéis de ação, aplicados a nós de mı́dia, poderão ser:
start, stop, pause, resume, abort, set. Os papéis de
ação para nós de missão poderão ser: enable, desable. O
valor enable utilizado para desbloqueio de um nó de mis-
são, quando esta possui pré-requisitos a serem cumpridos, e
o desable pode ser utilizado para um caso em que a missão
pode ser realizada mais de uma vez. A Tabela 1 traz um
breve resumo sobre os principais elementos da linguagem
proposta.

Os tipos de mı́dias suportados pela linguagem são texto,
imagem, áudio, v́ıdeo e objeto 3D e obedecem à norma
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) que é norma
utilizada na Internet para o formato das mensagens de cor-
reio eletrônico. Os tipos de conteúdo são especificados no nó
de mı́dia pelo atributo type que indida o type e o subtype do
conteúdo da mı́dia no seguinte formato: type = "<type> /

<subtype>". A Tabela 2 mostra os tipos de mı́dias suporta-
dos pela linguagem proposta.

Primeiramente devem ser especificadas as localidades, que
são as geolocalizações onde se encontrarão as mı́dias que
compõem as missões. Em seguida, devem ser definidos os
descritores, com detalhes de como a mı́dia será apresentada.
Após isso, conectores e elos são definidos e, em seguida, as
mı́dias devem ser especificadas. O passo seguinte é a defi-
nição das portas para a composição do fluxo de missões. A

Listagem 1 exemplifica a estrutura básica do documento da
LEGaL.

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <jmbl>
3 <head>
4 <!-- definicao dos localizadores -->
5 <locatorBase ... > ... </locatorBase>
6
7 <!-- definicao dos descritores -->
8 <descriptorBase ... > ... </descriptorBase>
9
10 <!-- definicao dos conectores -->
11 <connectorBase ... > ... </connectorBase>
12 </head>
13 <body>
14 <!-- especificacao da porta inicial -->
15 <port id="pStart" component="ncMain"

interface="iStart" />
16
17 <!-- especificacao das missoes -->
18 <mission ... >
19 ...
20 <!-- especificacao das midias -->
21 <media ... > ... </media>
22 ...
23 </mission>
24
25 <!-- especificacao de outros elementos -->
26 ...
27 </body>
28 </jmbl>

Listagem 1: Estrutura básica do código da linguagem
proposta.

5. DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESUL-
TADOS

Como teste da linguagem, foi modelado um jogo com três
missões, em que cada missão é composta por apenas uma
mı́dia, respectivamente, um v́ıdeo, um texto e uma ima-
gem. O jogo foi modelado com localizações pertencentes ao
Campus do Pici da UFC, em Fortaleza. O jogo segue os
padrões Search-and-Find e Follow-the-Path, ele possui uma
rota predefinida que deve ser executada pelo jogador até che-
gar a uma geolocalidade objetivo, ao final do jogo. Para a
modelagem do jogo, foram criados os seguintes elementos:

1. As localizações, onde serão realizadas cada missão;
2. Os descritores, que determinam como as mı́dias serão

exibidas;
3. Os nós de missão compostos pelos nós de mı́dia;
4. Os nós de mı́dia com as mı́dias a serem exibidas;
5. A porta de entrada, que define por qual nó o jogo se

inicia;
6. As portas de comunicação dos nós, usadas na definição

do fluxo do jogo;
7. Os conectores que definem os papéis dos nós de origem

e destino;
8. Os elos que associam os papéis aos nós.

Para essa modelagem, é necessário ter as mı́dias no di-
retório especificado no documento. A Listagem 2 mostra o
código que modela o jogo utilizando a linguagem proposta.

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <jmbl id="gameExample" >
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Tabela 1: Principais elementos e atributos da linguagem proposta.

Categoria Elemento Token Atributos

Localização
Base de Localizadores locatorBase id
Localizador locator id, lat, lon, distance

Conteúdo
Nó de Missão mission id, mandatory, requirements
Nó de Mı́dia media id, type, scr, descriptor

Relacionamento

Base de Conectores connectorBase id
Conector connector id, condition, action
Porta port id, component
Elo link id, xconnector
Vı́nculo bind component, interface, role

Apresentação
Base de Descritores descriptorBase id

Descritor descriptor
id, locator, duration, opacity,
volume, fontSize,
fontColor, fontWeight

Tabela 2: Tipos de Mı́dias para a linguagem proposta.

Tipo/Subtipo da Mı́dia Extensão dos Arquivos
text/plain txt
image/bmp bmp
image/png png
image/jpeg jpg, jpeg
image/3d obj, mtl
audio/mp3 mp3
video/mpeg mpeg, mpg

3 <head>
4 <locatorBase>
5 <locator id="lcDptoComp" lat="-3.7462006

" lon="-38.5747877" />
6 <locator id="lcBl951" lat="-3.746218"

lon="-38.575476" />
7 <locator id="lcBiblioFisica" lat="

-3.746218" lon="-38.575476" />
8 </locatorBase>
9 <descriptorBase>
10 <descriptor id="dDptoComp" locator="

lcDptoComp" />
11 <descriptor id="dBl951" locator="lcBl951

" />
12 <descriptor id="dBiblioFisica" locator="

lcBiblioFisica" />
13 </descriptorBase>
14 <connectorBase>
15 <conector id="onEndEnable" condition="

onEnd" action="enable" />
16 </connectorBase>
17 </head>
18 <body>
19 <!-- starting port -->
20 <port id="pStart" component="msVideo"

interface="pVideo" />
21
22 <!-- missions -->
23 <!-- first mission -->
24 <mission id="msVideo">
25 <port id="pVideo" component="mdVideo" />
26 <media id="mdVideo" type="video/mpeg"

scr="media/video1.mpg" descriptor="
dDptoComp" />

27 </mission>
28
29 <!-- second mission -->
30 <mission id="msText">
31 <port id="pText" component="mdText" />

32 <media id="mdText" type="text/plain" scr
="media/text1.txt" descriptor="
dBl951" />

33 </mission>
34
35 <!-- third mission -->
36 <mission id="msImage">
37 <port id="pImage" component="mdImage" />
38 <media id="mdImage" type="image/png" scr

="media/image1.png" descriptor="
dBiblioFisica" />

39 </mission>
40
41 <!-- links -->
42 <!-- the end of video1 must enable the

execution of text1 -->
43 <link id="link1" xconnector="onEndEnable">
44 <bind component="msVideo" interface="

pVideo" role="onEnd" />
45 <bind component="msText" interface="

pText" role="Enable" />
46 </link>
47
48 <!-- the end of text1 must enable the

execution of image1 -->
49 <link id="link2" xconnector="onEndEnable">
50 <bind component="msText" interface="

pText" role="onEnd" />
51 <bind component="msImage" interface="

pImage" role="Enable" />
52 </link>
53 </body>
54 </jmbl>

Listagem 2: Código da modelagem de um jogo.

Cada elemento é identificado no documento por seu id.
Na modelagem, as missões são, em ordem, msVideo, msText
e msImagem e suas respectivas portas são pVideo, pText e
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pImagem. As portas dão acesso ao conteúdo de cada nó de
missão. Na linha 43, o elo link1 define que, após a realização
da missão msVideo, a missão msText está dispońıvel para
realização. Na linha 49, o elo link2 define que a realização
da missão msText habilita a realização da missão msImage.

Os elementos da linguagem utilizados nessa modelagem
podem ser representados em um esquema visual ilustrado
pela Figura 2. A imagem representa os principais elementos
e como estão relacionados na definição do jogo. Dentre os
elementos, são representados os nós de missão, os nós de
mı́dias, as interfaces de comunicação dos elementos, os elos
e os conectores.

Figura 2: Visão estrutural da modelagem do jogo. Fonte:
Elaborado pelo autor.

6. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
Este artigo apresentou um levantamento bibliográfico re-

alizado focado nos temas de jogos móveis baseados em loca-
lização e desenvolvimento e modelagem de jogos pervasivos.
Foram explicados alguns desafios enfrentados no desenvol-
vimento e representação desses jogos e como algumas abor-
dagens de modelagem encontradas na literatura podem ser
utilizadas na resolução de tais desafios. Foram abordadas
algumas ferramentas de autoria de JMBLs propostas na li-
teratura, realizando uma breve comparação entre algumas
de suas caracteŕısticas. Foi proposta uma linguagem decla-
rativa, baseada na linguagem NCL, que deve permitir a re-
presentação de forma descritiva e clara das mecânicas e das
regras de JMBLs, incluindo as mı́dias utilizadas nas mecâ-
nicas desses jogos, com suporte para aspectos temporais.

A linguagem será acoplada à LAGARTO, uma ferramenta
Web de autoria de JMBLs desenvolvida na UFC. Também
será implementado um gerador, um validador e um inter-
pretador da linguagem que serão integrados à ferramenta
LAGARTO. A validação da linguagem proposta será feita
utilizando XML Squema. Outro trabalho futuro é dar su-
porte à implementação de mecanismos de checagem na ferra-
menta que gera JMBLs, para evitar posśıveis inconsistências
na modelagem do jogo ou nas mecânicas e regras criadas pelo
autor do jogo.
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ABSTRACT
Study of Ubiquitous Computing concepts began in various
universities, in courses related to Computer Science, which
sought to develop the study of ubiquitous systems and te-
chnologies. In general, these courses have practical classes
or even small ubiquitous application development projects.
However, one of the greatest difficulties in teaching Ubi-
quitous computing is putting into practice the theoretical
knowledge acquired since the existing tools already require
high-level programming skills or are not designed for edu-
cational purposes. As a result, this proposal for master’s
thesis aims to design, develop and evaluate a tool that helps
to teach practical classes involving concepts of Ubiquitous
Computing.

Keywords
Ubiquitous Computing; Learning Environment; Mobile La-
boratories.

1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA
O progresso tecnológico contribuiu para o barateamento e

a disseminação de diversos dispositivos computacionais (e.g.
laptops, smartphones, sensores) e também de uma variedade
de tecnologias de comunicação. Esses avanços proporciona-
ram a concepção e a forte adoção de serviços computacionais
em muitos domı́nios, tais como agricultura, transporte, me-
dicina e educação.

Esse progresso tecnológico aproxima o ser humano, de
uma certa forma, da visão de computação preconizada por
Mark Weiser. Em suas pesquisas, que tiveram ińıcio em
1988, Weiser imaginava o futuro no qual a tecnologia estaria
tão inserida no cotidiano das pessoas que ela seria indis-
tingúıvel no ambiente, misturando-se com objetos do dia a
dia [12]. Em “The Computer for the 21st Century”, Weiser
introduziu o termo Ubiquitous Computing (UbiComp), no
português Computação Ub́ıqua, no qual os sistemas compu-
tacionais estariam “embutidos” em elementos da vida diária,
sendo capazes de trocar dados entre si com a menor inter-
venção posśıvel de usuários [12].

In: Workshop de Teses de Dissertações (WTD), 16., 2016, Teresina. Anais
do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web. Porto Alegre:
Sociedade Brasileira de Computação, 2016. v. 2.
ISBN: 978-85-7669-332-1
c©SBC – Sociedade Brasileira de Computação

No entanto, a utilização de ferramentas de apoio ao en-
sino é um dos maiores desafios para a prática de conceitos
de UbiComp em sala de aula. Isso porque estas são muito
escassas, fugazes e, às vezes, de dif́ıcil acesso. Os altos custos
do hardware utilizado, por exemplo, como o LEGO Minds-
torms [10], caracteriza uma das dificuldades encontradas.

Embora existam na literatura diversos relatos de experi-
ências no ensino de conceitos de UbiComp, tais como [9], [3],
[10], [2], em geral, as ferramentas ou abordagens utilizadas
incluem artefatos ou softwares que não foram concebidos es-
pecificamente para o ensino de UbiComp. Como exemplo,
podem ser citados o Node-RED [11], voltado para Internet
das Coisas, e o App Inventor [8], voltado para o ensino de ló-
gica de programação, ou mesmo ambientes de programação
tradicionais de aplicações móveis (e.g. Android Studio).

É nesse contexto que esta pesquisa busca melhorar o ensino-
aprendizagem de conceitos de UbiComp por meio da con-
cepção, desenvolvimento e avaliação de uma ferramenta que
fará uso de smartphones e seus sensores. A escolha des-
tes artefatos ocorre em virtude deles serem mais acesśıveis
financeiramente e mais utilizados pela maioria dos estudan-
tes. Essa ferramenta consistirá de duas partes: uma aplica-
ção Android, que terá acesso aos sensores do dispositivo e
simulará conceitos de Computação Ub́ıqua; e uma aplicação
Web, na qual as configurações da simulação serão definidas
tanto pelo professor quanto pelo aluno.

O restante deste documento está organizado em cinco ses-
sões que estão descritas a seguir. A Seção 2 trata da fun-
damentação teórica e dos trabalhos relacionados, abordando
as definições de UbiComp, seus conceitos e caracteŕısticas,
o ensino de UbiComp e uma revisão bibliográfica sobre os
trabalhos correlacionados com o tema. A Seção 3 aborda a
proposta deste trabalho, assim como as contribuições espe-
radas. As Seções 4, 5 e 6 tratam, respectivamente, do estado
atual da pesquisa, dos resultados preliminares obtidos e das
considerações finais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRA-
BALHOS RELACIONADOS

2.1 Computação Ubíqua
No final da década de 80, Mark Weiser cunhou o termo

Computação Ub́ıqua, que definia um novo paradigma da
computação. Tinha-se, então, o vislumbre de um futuro,
no qual as tecnologias de computação se tornariam total-
mente integradas aos objetos, podendo ser utilizadas para
auxiliar nas atividades cotidianas, tanto no trabalho como
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na diversão [6]. Weiser considerava que as tecnologias mais
profundas são aquelas que desaparecem. Elas se misturam
com os objetos do dia a dia até que se tornam indistingúıveis
no ambiente [12].

Com os recursos de hardware (e.g.smartphones, tablets,
sensores e outros equipamentos com alto poder de comunica-
ção e processamento) e de software dispońıveis atualmente,
tornou-se posśıvel a realização da UbiComp [4]. Esta se
concretiza através de sistemas computacionais que possuem
componentes de hardware e de software integrados para a
realização de tarefas, por meio da execução coordenada de
atividades, a qual inclui troca de informações, invocações
de serviços e compartilhamento de recursos [7]. Pode-se, en-
tão, experimentar as idealizações feitas por Weiser e que não
eram posśıveis em seu tempo, tais como relógios inteligentes
que medem os batimentos card́ıacos, smart TVs, que podem
ser conectadas a Internet e controladas por smartphones, sis-
temas de recomendação e espaços multimı́dia e interativos.

A UbiComp é fruto da evolução de alguns outros para-
digmas que tiveram ińıcio com a computação de mainframe.
Nesta primeira fase, os computadores de grande porte ocu-
pavam o cenário da época com grande poder de processa-
mento de informação. Posteriormente, veio a fase da com-
putação pessoal, conhecida pelos computadores de pequeno
porte e de baixo custo, destinados exclusivamente ao uso
pessoal ou a um pequeno grupo de indiv́ıduos. Em seguida,
tem-se a era da computação distribúıda. Esta se caracteri-
zou pela dispersão de componentes de hardware e de software
que se comunicam como um único sistema. Então, na fase
atual, há a concretização da UbiComp.

A Computação Ub́ıqua se difere da Computação Pervasiva
no que se refere a manutenção da conexão e configuração de
serviços necessários mesmo durante a mobilidade do usuá-
rio. O conceito de pervasividade diz respeito a embarcação
de computadores no ambiente de forma inviśıvel ao usuário
e sem garantia de muita mobilidade [1]. Apesar dessas dife-
renças, a definição dos dois conceitos se aproxima bastante,
o que leva este trabalho a considerar Computação Ub́ıqua e
Pervasiva como sinônimas.

2.1.1 Principais Conceitos e Características
Com base em [7] e em [4], após observados alguns pro-

jetos de sistemas ub́ıquos, foram levantadas caracteŕısticas
consideradas fundamentais para a descrição dos conceitos
que determinam a UbiComp. Por exemplo, pode se citar
a heterogeneidade, que é a capacidade do sistema suportar
uma grande variedade de dispositivos e serviços sem compro-
meter seu funcionamento. Outro exemplo é a sensibilidade
ao contexto, que é a caracteŕıstica que permite um sistema
inferir as necessidades do usuário sem que seja necessário
determiná-las explicitamente, conforme o contexto em que
o usuário está inserido.

2.2 A Computação Ubíqua em Sala de Aula
Conceitos de UbiComp são vistos em diferentes discipli-

nas nas universidades. Pode-se citar Redes Móveis Sem Fio,
Sistemas Distribúıdos, Interação Humano-Computador, In-
ternet das Coisas, Sistemas Multimı́dias ou mesmo aquelas
dedicadas exclusivamente ao ensino de UbiComp. Chalmers
et al., por exemplo, descrevem um cenário de organização de
disciplinas que possuem conceitos e práticas de UbiComp na
Universidade de Sussex, no Reino Unido. Essas aulas estão
organizadas em três partes: exposição teórica, seminários e

práticas em laboratório [2]. Na exposição teórica, são apre-
sentados os conceitos fundamentais de UbiComp e traba-
lhos que abrangem, de forma mais generalizada, o estado
da arte relacionado ao tema. No momento da apresentação
de seminários, o foco é analisar criticamente as teorias e as
soluções existentes para resolução de problemas relaciona-
dos aos conceitos ub́ıquos. Nas práticas em laboratório, o
objetivo é programar variados dispositivos, para justificar o
entendimento do que foi visto na teoria. O foco é a concep-
ção, a execução e a análise de experimentos, com a posterior
apresentação dos resultados obtidos.

Nos cursos de Computação e Sistemas e Mı́dias Digitais
da Universidade Federal do Ceará (UFC), as disciplinas re-
lacionadas à UbiComp possuem estruturas similares a apre-
sentada por Chalmers [2], com as práticas sendo realizadas
na maior parte do tempo em Android e, eventualmente, em
PhoneGap1.

2.3 Trabalhos Relacionados
Segundo [2], em algumas universidades, o interesse em

determinadas plataformas e em linguagens de programação,
assim como o conhecimento prévio dos estudantes, podem
levar a diferentes escolhas para a utilização de artefatos que
apoiem as aulas práticas. Por exemplo, o professor pode
optar pelo uso de Kinect e outros dispositivos de jogos para
aqueles que trabalham com jogos dentro do curŕıculo acadê-
mico.

A Tabela 1 apresenta um conjunto de trabalhos relacio-
nados que aplicam ferramentas no ensino de Computação
Ub́ıqua e Pervasiva. Alguns dos projetos apresentados tra-
balham com hardware e software inicialmente concebidos
para outras finalidades. Por exemplo, os trabalhos utili-
zam kits SenseBoard, ferramentas Web, LEGO Mindstorms
NXT, MATLAB e Phidgets. Esses artefatos não abordam os
conceitos de UbiComp diretamente, o que exige mais empe-
nho dos professores para a elaboração de atividades práticas.

O trabalho de mestrado proposto diferencia-se por conce-
ber uma ferramenta para o ensino de conceitos de UbiComp
cujo intuito é concentrar uma série de atividades expositi-
vas, interativas e práticas em um mesmo ambiente. Essas
atividades ilustram os principais conceitos da disciplina, mi-
nimizam o esforço do professor na elaboração das atividades
práticas e podem ajudar os estudantes na compreensão dos
conceitos teóricos do paradigma proposto por Mark Weiser.

3. CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS
O objetivo desta proposta é contribuir para a seguinte

questão de pesquisa: Quais caracteŕısticas devem existir em
uma ferramenta de apoio ao ensino de UbiComp de forma
a melhorar o entendimento dos conceitos teóricos por parte
dos estudantes?

Este trabalho visa conceber, desenvolver e avaliar um am-
biente Web, com acesso a uma aplicação móvel Android, que
possa auxiliar professores e alunos na prática de conceitos

1Para saber mais sobre PhoneGap, acesse:
http://phonegap.com/

2Inviabilidade de venda do SenseBoard:
http://www.ouw.co.uk/dp/178007395X

3Para download da linguagem Sense, acesse:
http://www.open.edu/openlearnworks/mod/oucontent/
view.php?id=22780%3F

4Para saber mais sobre Phidgets, acesse:
http://www.phidgets.com/
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Tabela 1: Trabalhos Relacionados

SenseBoard [9] PIP [3] Pervasive
Computing
[10]

Pervasive
Computing
Classroom [2]

Tipo Desktop e
hardware

Desktop Desktop e
hardware

Hardware

Público-Alvo Graduação -
EAD

Sem restrições Graduação Pós-graduação

Nı́vel do
Público

Sem exigências Sem exigências Sem exigências Conhecimentos
de programação

Objetivo Explorar
UbiComp por
meio de
experimentos
práticos

Ensinar conceitos
de programação

Ensinar
UbiComp
através de
projetos

Ensinar Ubi-
Comp por meio
da prática em
laboratório

Recursos
Exigidos

Kit SenseBoard
e Linguagem
Sense

Ferramenta PIP
instalada

LEGO Minds-
torms NXT e
MATLAB

Phidgets

Custos Médio/alto Baixo Alto Médio/alto

Disponibilidade Kit não dispo-
ńıvel para com-
pra2; Linguagem
dispońıvel3

Material não dis-
ponibilizado e não
encontrado

Sim Sim4

teóricos de UbiComp. Conforme a Figura 1, essa ferramenta
vai, num primeiro instante, focar em algumas caracteŕısticas
de UbiComp, tais como heterogeneidade, sensibilidade ao
contexto, adaptabilidade e mobilidade. Para cada um destes
conceitos, haverá seções com informações teóricas, exemplos
de implementações, simulações das camadas de um sistema
ub́ıquo e práticas de programação relacionadas a cada con-
ceito estudado.

A ideia é que, para cada conceito estudado (e.g. heteroge-
neidade e sensibilidade ao contexto), sejam criados Objetos
de Aprendizagem (OA) que exemplifiquem o funcionamento
desses conceitos. Os alunos poderão visualizar o fluxo da
interação entre as camadas que compõem os sistemas ub́ı-
quos, enxergando como funcionam a comunicação e o com-
partilhamento de informações entre sistemas, ambientes e
pessoas. Espera-se facilitar o entendimento dos conceitos
ub́ıquos com a ferramenta proposta, de forma a estimular a
criação de aplicações ub́ıquas, pois ainda não foi encontrada
nenhuma ferramenta com caracteŕısticas e finalidades seme-
lhantes. O ambiente proposto estará dividido conforme a
organização de curso apresentada por [2] e também utilizada
na UFC, nos cursos de Computação e Sistemas e Mı́dias Di-
gitais. Assim, haverá momentos de exemplificações teóricas,
trabalhos ou implementações relacionadas ao conceito estu-
dado e atividades práticas. Pretende-se com isso estimular
uma maior discussão em torno dos assuntos abordados pela
ferramenta.

4. ESTADO ATUAL DO TRABALHO

4.1 Metodologia
A metodologia utilizada neste trabalho é a do Design Cen-

trado no Usuário (DCU), na qual o desenvolvedor não só
imagina como será a interação do usuário final com o sistema
que será criado, mas também testa essa mesma aplicação
com usuários reais para dar validade ao trabalho. Segundo

[13], o DCU é a prática de criar produtos de forma que os
usuários sejam capazes de utilizá-los com o mı́nimo de stress
e o máximo de eficiência.

4.2 Pesquisas com o Público-Alvo

4.2.1 Professores
Foram realizadas quatro entrevistas, três com professores

da Universidade Federal do Ceará - UFC e uma com uma
professora brasileira lotada na Université Paris 1 Panthé-
Sorbonne. O objetivo das entrevistas foi identificar a ex-
periência do professor, a organização do curso, os materiais
usados em aulas práticas, o número de práticas, as dificul-
dades relacionadas ao ensino de conceitos de UbiComp, os
conceitos considerados mais importantes pelos professores e
como eles imaginam um ambiente para a prática de Ubi-
Comp. Dentre as questões apresentadas no questionário-
guia 5, apenas as de maior relevância para a análise dos
dados estão discriminadas a seguir.

1. Você utiliza algum ambiente/kit para ensinar UbiComp?

• Professor 1 = Android Studio
• Professor 2 = Não usa um ambiente espećıfico
• Professor 3 = Android Studio
• Professor 4 = Não utiliza

2. Quais as dificuldades que você encontra no ensino dos
conceitos de UbiComp?

• Professor 1 = Muito conteúdo para pouco tempo
e aplicação da teoria na prática

• Professor 2 = Aplicar teoria na prática
• Professor 3 = Complexidade dos conceitos de Ubi-

Comp, dificuldade de ver como os conceitos teó-
ricos são aplicados na prática

5Questionário guia para entrevista com professores:
https://goo.gl/forms/MHdyKuCtnBkB3whx1
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Figura 1: Visão geral do ambiente Web e móvel.

• Professor 4 = Muito conteúdo para pouco tempo

3. O que o ambiente interativo deveria ter?

• Professor 1 = Comportamento de informações con-
textuais e teoria

• Professor 2 = Simulação do comportamento de
dispositivos e atuação de sensores

• Professor 3 = Conceitos de sensibilidade ao con-
texto, como modelar informações contextuais im-
portantes para a aplicação, adaptação da aplica-
ção conforme as informações de contexto

• Professor 4 = Vı́deos, tutoriais que expliquem o
funcionamento de ferramentas já existentes (e.g.
arduino ou raspberry) e OA’s que incrementem a
aprendizagem.

4. Qual o conceito de UbiComp você considera como o
mais importante para o ambiente interativo?

• Todos os professores elegeram a Sensibilidade ao
Contexto.

Com os resultados iniciais, 50% dos professores dessa pri-
meira coleta utilizam o Android Studio como ambiente para
o ensino de UbiComp. As três últimas perguntas são ex-
tremamente relevantes para esta pesquisa. Elas apontam
as maiores dificuldades que os professores têm em sala de
aula, o que eles imaginam que o ambiente proposto por este
trabalho tenha e o conceito considerado por eles como o de
maior relevância para o ensino de UbiComp.

4.2.2 Estudantes
O questionário 6 aplicado com os estudantes é composto

por onze questões. Ele foi disponibilizado de forma online,
via grupos de disciplinas no Facebook que tinham relação di-
reta com UbiComp ou que eram exclusivamente sobre o as-
sunto. O objetivo do questionário foi saber dos estudantes
se eles possúıam experiência de programação no momento
da realização da disciplina, se tinham aulas práticas de Ubi-
Comp, se usavam alguma ferramenta para as aulas práticas,
quais os conceitos que eles mais tinham dificuldade de enten-
der e o que eles esperavam do ambiente proposto. Depois da
disponibilização dos questionários em grupos de disciplinas

6Questionário para pesquisas com estudantes:
https://goo.gl/forms/f7j2IUeCtOFmpBP73

no Facebook, obteve-se o total de 30 respostas. Os alunos,
em geral, eram do curso de Computação ou de Sistemas e
Mı́dias Digitais - UFC. Uma análise mais detalhada de al-
gumas das principais respostas pode ser vista a seguir.

Os resultados dos questionários indicam que a maioria
dos estudantes tiveram aulas práticas dedicadas à UbiComp.
Quando perguntado o que eles utilizavam nessas práticas, a
maioria respondeu que usava o Android Studio como ambi-
ente. Uma outra pergunta foi relacionada aos conceitos mais
dif́ıceis de se entender na ausência de aulas práticas. A maio-
ria dos estudantes respondeu que o conceito de “middleware”
foi o mais dif́ıcil de se entender, seguido por “adaptação” e
“sensibilidade ao contexto”, conforme ilustra a Figura 2.

Quando perguntados sobre o que deveria ter no ambiente
proposto por este trabalho, a maioria respondeu que, como
mostrado na Figura 3, deveria haver “simulação do compor-
tamento de sensores e serviços a partir da inserção de parâ-
metros”. Na sequência, falaram de “programação de códigos
Android, pré-moldados pelo ambiente, para visualização, em
dispositivos móveis, dos conceitos ub́ıquos” e “representação
gráfica dos conceitos teóricos”. Na área para sugestões e ob-
servações dos alunos sobre as aulas práticas no ensino de
UbiComp, a maioria ressaltou a importância delas. Fala-
ram também que elas deveriam abordar as caracteŕısticas
da ubiquidade dentro do funcionamento dos sistemas, o que
é necessário se fazer, por exemplo, para que um sistema seja
adaptável e heterogêneo.

4.3 Primeiro Protótipo
A partir destes primeiros requisitos levantados nas entre-

vistas com professores e alunos, foi decidida a implemen-
tação de um primeiro protótipo que seguisse a arquitetura
inicial da ferramenta (i.e., dividida em duas partes: Web e
Móvel) e permitisse uma atividade prática com os estudan-
tes. O tema escolhido foi o de sensibilidade ao contexto.
O objeto de aprendizagem faz uma analogia com as cama-
das de um sistema senśıvel ao contexto do Context Toolkit
proposto por Dey [5].

Segundo essa proposta de Dey, conforme a Figura 4, as
abstrações realizadas para a construção dessa arquitetura
facilitam o entendimento de conceitos para a construção de
aplicações senśıveis ao contexto. Conforme essa arquitetura,
a camada mais básica é a de sensores, que mostra a disponi-
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Figura 2: Conceitos dif́ıceis de se entender na au-
sência de aulas práticas por estudantes

Figura 3: Caracteŕısticas do ambiente segundo os
estudantes

bilidade de sensores que uma aplicação pode acessar. Mais
acima, está a camada de widgets, que encapsula uma infor-
mação do contexto do usuário, como local ou uma atividade,
e gera uma interface para aplicação, escondendo os detalhes
de implementação. Depois, tem-se a camada de agregado-
res, que mescla informações contextuais, como localização e
luminosidade, por exemplo, para gerar uma nova informação
contextual, como ńıvel de segurança do local. Por último,
tem-se os interpretadores, que interpretam informações de
contexto de baixo ńıvel, transformando-as em informações
de ńıvel superior.

No ambiente proposto, o fluxo dos dados pode ser ob-
servado por meio da ativação das camadas, que são habi-
litadas conforme a camada mais inferior vai sendo ativada
pelo aluno ou pelo professor. O ambiente móvel foi criado
em versão Android. Nele observa-se o comportamento de
um sistema senśıvel ao contexto conforme as configurações
feitas no ambiente Web pelo professor ou pelos alunos. O
sistema móvel é inicialmente uma tela em branco, que vai
sendo preenchida conforme as configurações dos usuários na
ferramenta Web. Assim, se o sensor de luminosidade for
iniciado dentro da camada de widgets no sistema Web, con-
forme mostra a Figura 5, valores em lúmens aparecem no
sistema móvel, conforme a Figura 6, de acordo com a va-
riação de intensidade da luz do ambiente real captado pelo
sensor do celular.

A representação da Figura 5 se assemelha a arquitetura
do Context Toolkit proposto por Dey [5]. Isso porque sim-

plifica, para os alunos, a apresentação do fluxo de dados que
uma aplicação senśıvel ao contexto possui no decorrer de
cada camada. Na representação proposta por este trabalho,
tem-se o acréscimo de mais uma camada, a de tomada de
decisões, onde um atuador do celular (e.g. lanterna) pode
ser ativado ou desativado conforme a captura de informações
configuradas pelo usuário do ambiente Web.

Conforme pode ser visualizado na transição da Figura 6A
para Figura 6B, a aplicação móvel só apresenta as informa-
ções configuradas pelo usuário no ambiente Web à medida
que elas vão sendo adquiridas do seu contexto. A Figura
6A traz, por exemplo, uma espécie de logcat no topo para
mostrar quais tipos de sensores estão ativos na aplicação e
um valor de luminosidade obtido a partir do sensor do pró-
prio dispositivo. A Figura 6B mostra o resultado de outras
configurações realizadas.

O primeiro protótipo da ferramenta foi feito a partir da
junção de algumas tecnologias. Primeiro foi criado um ser-
vidor Web em Ruby que se comunica, via WebSocket, com
dois tipos diferentes de clientes: um Web e outro Android.
No cliente Web foram utilizadas tecnologias como HTML e
JavaScript. No cliente Android utilizou-se java. Vale ressal-
tar que vários clientes Androids podem se conectar e receber
as configurações de um mesmo cliente Web. Desta forma,
o professor pode controlar o comportamento das aplicações
móveis de todos os estudantes e assim, ilustrar a execução
de um determinado conceito de UbiComp.

Figura 4: Componentes da arquitetura de contexto
proposta por Dey [5].

Figura 5: Objeto de Aprendizagem sobre Sensibili-
dade ao Contexto
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Figura 6: Reflexo da execução no dispositivo móvel
das configurações realizadas no ambiente Web: (A)
menos sensores ativos e (B) mais sensores ativos.

5. DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESUL-
TADOS

5.1 Teste do Primeiro Protótipo
O teste do primeiro protótipo foi realizado na disciplina

de Introdução a Computação Móvel e Ub́ıqua, do Curso de
Sistemas e Mı́dias Digitais - UFC. A prática foi feita guiada
por um questionário 7 que explicava o que devia ser feito e
pedia a apresentação e interpretação dos resultados obtidos
através do sistema. A sala foi dividida em dois trios e três
duplas, que responderam também, ao final da prática, a um
questionário 8 de avaliação dos ambientes.

Como exemplo do passo a passo realizado na atividade
prática, os estudantes foram solicitados a habilitar o sensor
do acelerômetro e descrever o que seu widget e interpretador
realizavam. Deviam apresentar também screenshots do que
era mostrado na tela do dispositivo móvel, conforme suas
configurações na aplicação Web. Deviam ainda testar os pa-
râmetros de sensibilidade do interpretador do acelerômetro
e descrever a funcionalidade deles.

Todos os alunos conseguiram concluir a atividade e res-
ponder a avaliação sobre o ambiente. Então, 62,5% disseram
que concordam que a ferramenta avaliada apresenta dife-
rentes caminhos para solucionar um determinado problema.
37,5% disseram que concordam totalmente que a proposta
instiga a procura de outras informações em diferentes fontes
de pesquisa. Foi gratificante perceber o envolvimento dos es-
tudantes com a ferramenta e suas discussões em torno do as-
sunto abordado por ela. Isso pode ser justificado por 62,5%
terem respondido que concordam totalmente que houve a
promoção do debate sobre os tópicos trabalhados com ou-
tros alunos ou com o próprio professor. 62,5% disseram que
concordam que foram apresentados os conteúdos de maneira
apropriada, podendo adequar sua utilização ao ńıvel de co-
nhecimento de cada aprendiz.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
7Questionário guia do teste prático realizado com
estudantes: bit.ly/praticaCompUbiqua

8Questionário de avaliação da ferramenta criada:
https://goo.gl/forms/RYLEvCSacXv9lVF52

Este documento apresenta como foco a proposta prelimi-
nar da concepção, desenvolvimento e avaliação de um ambi-
ente para auxiliar professores e alunos em aulas práticas de
Computação Ub́ıqua. Como já descrito, foi posśıvel verifi-
car, através do levantamento bibliográfico inicial, que exis-
tem alguns trabalhos tratando sobre a temática de materi-
ais para o auxilio em aulas práticas de Computação Ub́ıqua.
Porém, eles se utilizam de componentes ou ferramentas com
outras finalidades base, o que não supre a maior parte das
necessidades das práticas em sala de aula.

O estado atual do trabalho foi discutido. Os primeiros
resultados obtidos foram expostos e avaliados a fim de se
nortear os próximos passos. A escrita da dissertação deverá
ser conclúıda até março de 2017 e defendida no mesmo mês.

Pretende-se continuar com as entrevistas e questionários
aplicados com professores e alunos. O primeiro protótipo
também será aperfeiçoado para a realização de novas avalia-
ções em sala de aula. Além disso, mais propostas de conteú-
dos para a ferramenta serão concebidas e implementadas.
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ABSTRACT
Mobile crowdsourcing for task distribution has been pro-
posed to solve problems that require collective intelligence.
Mobile device collects information from participants and
sensors using tasks. In a crowdsourcing system for urban
administration, a task can be assigned to citizen in order to
collect data related to the problem. Context is defined by
any information that can characterize an entity and is rele-
vant for performing an application activity. This work aims
to propose a model for task distribution for campus manage-
ment. The model focuses on assigning tasks to potentially
interested users representing a context-aware distribution.
This paper also presents an experimentation plan to inves-
tigate if using context in a crowdsourcing system, increases
the number of tasks performed by users.

Keywords
Crowdsourcing; Context-Awareness; Task Distribution

1. INTRODUÇÃO
Buracos, atos de vandalismos em praças públicas, entu-

lhos nas calçadas, ou inundações são comuns em cidades.
Para solucionar problemas coletivos como esses, as pessoas
podem colaborar por meio de iniciativas crowdsourcing (CS)
em dispositivos móveis.

Um sistema é CS se ele emprega uma multidão de hu-
manos para ajudar a solucionar um problema definido pelo
proprietário do sistema [1]. Para Brabham [2], esses sis-
temas são iniciativas gerenciadas de cima para baixo por
uma organização financiadora que envia tarefas. No âmbito
do governo, por exemplo, aplicações CS podem auxiliar na
administração pública, provendo um canal de comunicação
entre governo e cidadãos.

Sistemas CS podem ser usados para distribuir tarefas -
ou micro tarefas - que requerem inteligência humana. Tais
tarefas consistem em enviar informação sensorial, avaliação
ou opinião. Dentro do cenário urbano, as tarefas CS po-
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dem servir para mapear ou analisar pontos na cidade que
atrapalham a vida das pessoas.

A Figura 1 representa algumas situações cotidianas que
podem afetar o interesse do usuário na realização de tarefas.
O recebimento de tarefas enquanto se está ocupado em uma
reunião ou dirigindo pode ser um risco e a tarefa provavel-
mente será ignorada. Enviar uma tarefa que gasta muito
processamento de um dispositivo que está com bateria fraca
pode ser prejudicial para o usuário e a tarefa pode ser es-
quecida. Outro caso, é se o dispositivo estiver sem rede, e a
tarefa necessitar de acesso à internet.

Contexto é qualquer informação que pode ser usada para
caracterizar a situação de uma entidade [3]. Um modelo
ideal de solução é distribuir as tarefas levando em conside-
ração o contexto em que se encontram as entidades relaci-
onadas às tarefas, ajustando a distribuição de acordo com
o contexto adquirido. Informações contextuais são descri-
tas a partir de cinco categorias: individualidade, atividade,
localização, tempo e relações [4].

O objetivo geral deste trabalho é criar um modelo de dis-
tribuição de tarefas que utilize informações contextuais vol-
tadas à administração de um campus universitário. Os obje-
tivos espećıficos do presente trabalho são: (i) identificar, do
ponto de vista do administrador, quais problemas do dia a
dia do campus podem ser potencialmente beneficiados pelo
uso de CS; (ii) descrever modelo conceitual de tarefas CS
relevantes no suporte à problemas identificados no âmbito
do campus universitário; (iii) desenvolver uma representa-

Figura 1: Situações que afetam a execução de tarefas
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ção contextual do problema de distribuição de tarefas CS
voltadas à administração de campus universitário.

As contribuições que se espera produzir com a realização
do trabalho são: (i) um modelo de distribuição de tarefas
CS senśıvel ao contexto de apoio à administração do cam-
pus, contendo os seguintes artefatos: (a) modelo conceitual
de tarefas CS para problemas identificados no campus (b)
ontologia de contexto para distribuição de tarefas senśıvel
ao contexto; (ii) arquitetura e protótipo de sistema CS que
implementa o modelo proposto.

2. METODOLOGIA
O modelo de distribuição de tarefas CS terá como foco

administração urbana em escala de campus universitário,
onde o cenário de uso será a Universidade Federal da Bahia
(UFBA). O tipo de tarefas CS abordado na pesquisa é de
Inteligência Humana Distribúıdas [2] pois tem como obje-
tivo o gerenciamento a partir de análise de informação. O
método de desenvolvimento do trabalho está dividido em
quatro etapas.

Etapa 1. Estudo Exploratório
Na Etapa 1, será feito um estudo exploratório para identi-

ficação de tarefas CS. O objetivo é entender quais tarefas são
relevantes no âmbito administrativo da UFBA. Serão entre-
vistadas pessoas que trabalham com administração do cam-
pus. O desenvolvedor do sistema de ocorrências da UFBA
também será entrevistado para identificar problemas enfren-
tados, e serão coletadas opiniões de funcionários, professores
e estudantes que já utilizaram esse sistema. Também será re-
alizada uma nova revisão da literatura focada no processo de
distribuição de tarefas para estudar problemas relacionados
que são enfrentados pelos pesquisadores e como o presente
trabalho irá contribuir com as pesquisas.

Etapa 2. Formalização das Tarefas
Na Etapa 2, as tarefas resultantes na Etapa 1, serão des-

critas em um modelo conceitual de tarefas CS. Esse modelo
e as informações contextuais validadas serão formalizados
em uma ontologia. Como resultado, será gerado o modelo
de representação baseado em ontologia.

Etapa 3. Implementação
Na Etapa 3, será feita a integração do modelo desenvolvido

com um protótipo de CS existente. O sistema CS escolhido
para integrar com o modelo foi o YouOnAlert [5]. Tal inte-
gração fará com que o YouOnAlert passe de monotarefa para
multitarefa com distribuição de tarefas senśıvel ao contexto.

Etapa 4. Avaliação dos Resultados
Na Etapa 4, serão realizados estudos experimentais de

avaliação do trabalho. A seguinte hipótese será testada: se
a distribuição de tarefas é feita baseada em um modelo de
contexto, maior é o número de tarefas resolvidas. A hipó-
tese será nula caso não haja diferença significativa entre o
total de tarefas realizadas pelos dois grupos. Na condução
da avaliação, um grupo de pessoas receberá todas as tarefas
e escolherá aquelas que ele preferir. Um segundo grupo de
pessoas receberá as tarefas de acordo com o modelo de dis-
tribuição de tarefas senśıvel ao contexto. Será verificado se
o total de tarefas realizadas pelo segundo grupo é maior que
o total do primeiro.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A temática principal do trabalho está relacionada à Crowd-

sourcing e Distribuição de Tarefas CS.

3.1 Crowdsourcing
Howe [9] cunhou o termo crowdsourcing (CS) definindo a

diferença entre outsourcing e crowdsourcing, sendo que a se-
gunda substituiu a contratação de profissionais tradicionais
por talentos latentes das multidões. Em [10], os autores
elaboraram uma taxonomia com os principais tipos de clas-
sificação de abordagens CS. Tal classificação foi constrúıda
baseando-se no tipo de tarefa CS que existe na literatura.
O modelo sugere que o organizadores definam suas necessi-
dades baseadas nas questões: (i) a tarefa é bem definida ou
requer uma solução mais abrangente (sem data de término
definida)? (ii) interdependência da tarefa: a tarefa pode ser
resolvida por apenas um indiv́ıduo ou requer uma comuni-
dade de pessoas que solucionem o problema? (iii) compro-
metimento da tarefa: qual o ńıvel de comprometimento é
esperado dos membros da multidão?

Para tarefas bem-definidas que podem ser resolvidos por
um indiv́ıduo, algum tipo de Negociação Contratual é o
ideal. Usando essa abordagem, uma empresa normalmente
postaria um pedido de tarefa para ser executada em uma pla-
taforma online apropriada, como Elance ou Amazon Mecha-
nical Turk. Para tarefas bem-definidas que requerem coleta
de conhecimento distribúıdos, Solução de Problemas Dis-
tribúıdos seria ideal. Dependendo se a informação é distri-
búıda em um sentido geográfico, ou através de uma multidão
de indiv́ıduos, pode-se usar coleta de dados geo-localizados,
ou coleta de conhecimento distribúıdo simples, respectiva-
mente. Dados geo-localizados requerem um dispositivo com
GPS, como smartphones.

Para tarefas sem data de término definidas e tarefas cri-
ativas, o principal ponto de decisão é se as tarefas devem
ser solucionadas por um indiv́ıduo ou colaborativamente. A
vantagem primária da colaboração é que uma empresa pode
utilizar os conhecimentos de muitos indiv́ıduos diferentes. Se
multidisciplinaridade é essencial para a resolução de proble-
mas, as empresas devem considerar fortemente uma aborda-
gem mais colaborativa que permita que os participantes da
multidão possam ver soluções uns dos outros e trabalhar jun-
tos. Por outro lado, Resolução Colaborativa de Problemas
poderia ser problemático se uma empresa precisasse prote-
ger sua propriedade intelectual. As empresas não podem
colaborar de forma eficaz se a sua propriedade intelectual
está inviśıvel pois a colaboração envolve alguma transparên-
cia nas informações. Assim, CS colaborativo pode não ser
adequado em algumas situações.

Brabham [2] identificou quatro tipos de tarefas CS de
acordo com foco em resolver problemas e desempenhar ta-
refas organizacionais. Para identificar qual é o tipo, primei-
ramente, é preciso determinar se o problema é de (a) Geren-
ciamento de Informação, onde o desafio é alocar ou analisar
informação existente; ou (b) ideação, onde o desafio é desen-
volver novas ideias ou soluções. Dentro da perspectiva (a),
é verificado (i) se a informação está fora da organização ou
precisa ser alocada/criada/organizada; ou (ii) se a organi-
zação já tem posse da informação e precisa processá-la. A
primeira situação resulta no Tipo 1: Descoberta de Conhe-
cimento e Gerenciamento, enquanto o segundo é o Tipo 2:
Tarefa de Distribuição Humana. Dentro da perspectiva (b),
é verificado (i) se o retorno será emṕırico/cientificamente
verdadeiro; ou (ii) se o retorno será um produto de design,
poĺıtico ou estético. O primeiro caso é o Tipo 3: Broadcast
Search, enquanto o segundo é o Tipo 4: Produção Criativa
Peer-Vetted.
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Tabela 1: Comparação dos trabalhos correlatos com a proposta de desenvolvimento

Trabalho Tipo de Sistema Tarefas Distrib.? Distrib. usa Contexto? Categoria de Contexto Nı́vel Part. Democrática

[5] Monotarefa Não - - 1
[6] Monotarefa Não - - 2
[7] Monotarefa Não - - 4
[8] Multitarefa Sim Sim Localização -

Proposta Multitarefa Sim Sim
Localização, individualidade,
atividade, tempo e relações

4

3.2 Distribuição de Tarefas em CS Móveis
Em [11], o gerenciamento de um sistema de distribuição

de tarefas é descrito segundo o comportamento de modelos
sensoriais. O crescimento no uso de dispositivos móveis tem
criado a oportunidade de coletivamente perceber e compar-
tilhar informação por um bem comum [11]. O termo Mo-
bile Crowd Sensing (MCS) refere-se a grande variedade de
modelos sensoriais à qual indiv́ıduos são aptos a colecionar
e contribuir com dados valiosos para diferentes aplicações
[12].

MCS pode estar relacionado à CS ciente da localização,
onde tarefas são distribúıdas à “empregados”, considerando
a localização [13, 14]. Exemplos dessas aplicações são cober-
turas de not́ıcias com contribuição da multidão, encontrar
vagas em estacionamento, monitorar trânsito, e mapear cri-
mes. Em MCS, um participante é um indiv́ıduo que coleta
e contribui com dados usando um dispositivo senśıvel (ex.
um smartphone) que esteja portando. O dado coletado é
consumido por usuários finais ou após ser processado pelas
aplicações.Ainda segundo [11], existem mais de uma maneira
de categorizar MCS, sendo estas baseadas em seus partici-
pantes ou em sua coleção de dados, como é descrito a seguir:

MCS pode ser categorizado baseando-se no envolvimento
dos participantes nas ações sensoriais como: participativo ou
oportunista. No sensoriamento participativo, participantes
aceitam preencher as atividades requisitadas e são explici-
tamente envolvidas na ação (ex. tirando foto ou entrando
com dados). No sensoriamento oportunista, o dado é cole-
tado pelo dispositivo com o mı́nimo de participação dos par-
ticipantes (ex. reportar velocidade enquanto dirige). MCS
pode também ser categorizado baseado na coleção de da-
dos com objetivo de sensoriamento social e sensoriamento
ambiental. Em aplicações de sensoriamento social, um par-
ticipante coleta dados sobre si próprio (ex. sinais vitais,
atividades esportivas) ou interações sociais (ex. padrões de
trânsito, vagas de estacionamento), enquanto no sensoria-
mento ambiental, monitora-se certos aspectos do ambiente
(ex. poluição, buracos).

Para facilitar ou coordenar as interações entre aplicações e
participantes, é preciso de um paradigma de gerenciamento
de tarefas. [11] explica que esse gerenciamento servirá para
definir tarefas baseadas nos requerimentos da aplicação, re-
crutar participantes qualificados, distribuir tarefas e even-
tualmente coordenar com participantes até a conclusão da
tarefa. No gerenciamento de distribuição de tarefas, par-
ticipantes são entidades que usam um dispositivo sensorial
para obter ou medir o dado requisitado sobre o sujeito de
interesse. Aplicações ou usuários finais são as entidades que
requerem dados através de tarefas e então utilizam a infor-
mação coletada pelos participantes. Em certas arquiteturas,
usuários finais e participantes podem também agir no envio
de tarefas às entidades.

4. TRABALHOS CORRELATOS
A Tabela 1 apresenta o comparativo entre os trabalhos

correlatos. O trabalho correlato [7] foi selecionado durante
a fase inicial de um mapeamento sistemático com foco em
iniciativas crowdsourcing desenvolvidas pelo governo. Os
trabalhos [5, 6] foram selecionados por serem iniciativas de-
senvolvidas por pesquisadores de universidades federais do
Brasil. [8] foi selecionado em uma busca na base Scopus re-
ferente a distribuição de tarefas com foco em administração
de campus.

Os critérios para comparar os trabalhos foram: tipo de sis-
tema, tipo de tarefa, uso de contexto, categoria de contexto
e ńıvel de participação. Em tipo de sistema, o sistema estu-
dado pode ser monotarefa solicitando apenas um tipo de ta-
refa para ser realizada pelo usuário (ex.: localizar buracos),
ou ser multitarefa solicitando vários tipos de tarefas para se-
rem realizadas pelo usuário (ex.: localizar buraco, tirar foto
de esgoto, classificar desastre). Em tipo de tarefa, as tare-
fas executadas no sistema podem ser distribúıdas (sistema
atribui a tarefas para usuários de acordo com um critério de-
finido), ou não (todos os usuários têm acesso às tarefas). Em
uso de contexto, a distribuição de tarefas pode ser senśıvel
ao contexto ou não. Uma distribuição senśıvel ao contexto
utiliza o contexto em que se encontra as entidades como cri-
tério para envio de tarefas. Em categoria de contexto, as
informações contextuais são categorizada por [4]. Em ńıvel
de participação democrática, esse ńıvel representa o grau de
interação entre governo e sociedade explorado no trabalho.
O ńıvel de participação e interação entre governo e socie-
dade é composto por 5 ńıveis referentes a escala definida
por Gomes [15]. Em 1 ocorre a menor participação popular
na tomada de decisão por parte do Governo e 5 ocorre a
maior participação - decisões são regidas pelo povo.

Os trabalhos [5, 6, 7] são monotarefa, pois descrevem sis-
temas onde os usuários têm o dever de alimentar a base
utilizando sempre as mesmas funções. Tais sistemas se pre-
ocupam em fornecer ao usuário, ou coletar dele, informa-
ções relacionadas à administração urbana em escala de vi-
zinhança ou campus universitário. Nesses sistemas não há
distribuição de tarefas, onde o sistema solicita respostas aos
usuários. [8] explora a distribuição de tarefas senśıvel ao
contexto. O modelo utilizado na distribuição é baseado no
PULL ou PUSH, levando em conta, respectivamente, a loca-
lização atual do usuário ou a trajetória detectada. As tarefas
são enviadas de acordo com a categoria de contexto locali-
zação para tratar problemas urbanos na escala de campus.

O trabalho proposto tem como caracteŕıstica prover uma
distribuição senśıvel ao contexto, tomando por base as cinco
categorias definidas por [4]. Desse modo, cada tarefa re-
alizada gerará uma solução informativa ao usuário e uma
tomada de decisão para o governador do campus, concreti-
zando o ńıvel 4 da escala de Gomes [15].

Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (Vol. 2): Workshops e Sessão de Pôsteres

25



5. ESTADO ATUAL DO TRABALHO
Esta seção apresenta o estudo da modelagem de contexto

para o problema de distribuição de tarefas.

5.1 Arquitetura
Na arquitetura da Figura 2, (i) o gerente cria tarefas para

serem executadas pela multidão por meio de um smartphone;
(ii) o smartphone acessa os módulos de localização e relação
para aquisição do contexto; (iii) as tarefas são recomenda-
das aos usuários que as executam; (iv) a solução é gerada e
enviada para o gerente.

O módulo de localização recebe como entrada coordena-
das geográficas por meio do GPS. É então aplicado cálcu-
los de aprendizado de máquina que retornam como sáıda o
estabelecimento da UFBA mais próximo das coordenadas
emitidas na entrada, sendo estes: RU, IM, PAF I, Portaria,
Estacionamento, Restaurante Biologia e Departamento de
Biologia. Cada uma destas sáıdas representam um tipo de
tarefa diferente para ser enviada ao usuário.

O módulo de relação recebe como entrada os dados do
usuário no facebook e retorna a lista de amigos que tem a
aplicação instalada. Ao criar ou executar tarefas, as mesmas
são transmitidas aos amigos relacionados.

5.2 Esboço do Modelo Contextual
Na Tabela 2 estão descritos contextos que fazem parte da

solução proposta. Essa tabela especifica as entidades de con-
texto, os elementos de contexto e a fonte de contexto. As
entidades e elementos contextuais foram inclúıdas no modelo
baseando-se no comportamento do sistema: o usuário recebe
tarefas para avaliar problemas. Elementos da entidade ci-
dadão são os mais evidentes no processo de distribuição de
tarefas pois o usuário cidadão é o principal determinante na
adaptação do sistema. São exemplos de problemas relaci-
onados aos usuários: problemas que estejam próximos ao
usuário, problemas apontados por amigos e problemas em
locais muito frequentados pelo usuário. A entidade tarefa
tem status e histórico que ficam sendo salvos automatica-
mente no banco para que não seja recomendada a mesma
tarefa repetidamente.

As entidades contextuais são: Cidadão (usuário), Tarefa
e Problema. Os elementos contextuais são: Localização,
Usuários Relacionados, Proximidade à um Problema, Áreas
Frequentes, Experiência, Tipo da Tarefa e Status da Tarefa.
A classificação para cada um desses elementos é definida
de acordo com as categorias individualidade, atividade, lo-
calização, tempo e relações [4]. Os valores dos elementos
contextuais podem ser estáticos, que não se alteram, ou di-
nâmicos, que mudam frequentemente. Esses valores também
podem ser impĺıcitos - reconhecidos automaticamente ou ex-
plicitamente definidos pelo usuário por meio de input.

É importante destacar o elemento Tipo da entidade Ta-
refa, este elemento é referente a localização representativa
em que uma tarefa está associada, por exemplo, se o tipo
da tarefa está associada a Restaurante, Estacionamento ou
Biblioteca, o sistema retorna uma sáıda diferente para cada
um desses tipos. Uma tarefa do tipo Restaurante vai tratar
da qualidade da alimentação, enquanto do tipo Estaciona-
mento vai tratar de avaliação como aglomeração.

As regras de comportamento do sistema estão descritas
na Tabela 3. As regras são baseadas em ações tomadas pelo
sistema quando um determinado evento é lançado. Se a
condição for atendida, então a ação é executada.

Figura 2: Arquitetura de distribuição de tarefas CS

5.3 Modelagem baseada em Ontologia
A ontologia de domı́nio foi modelada no Protégé segundo

as propriedades de relacionamento entre as classes. Uma re-
presentação para este cenário pode ser visualizada na Figura
3. A legenda com as cores mostra as relações entre as classes
de acordo com as propriedades definidas para as entidades.

A classe Citizen (cidadão) tem subclasse Professor e Stu-
dent (estudante), enquanto a classe Location (localização)
tem subclasses para diferentes ambientes (University, De-
partament, Restaurant, Classroom e ParkingLot). As clas-
ses estão distribúıdas hierarquicamente. As propriedades
são: (i) dados definidos para elementos de uma classe; (ii)
objeto que definem a relação entre dois objetos.

Um cidadão (classe Citizen) está associado a outro cida-
dão (mesma classe) através da propriedade isFriendOf. Este
relacionamento representa usuários que, por exemplo, se co-
nhecem. Um problema (classe Problem) está relacionado
a uma localidade (classe Location) através da propriedade
isLocatedIn. Esse relacionamento indica que um problema
está alocado em uma localização, podendo esta ser uma de
suas subclasses: ParkingLot, University, Restaurant, Class-
room ou Departament. Uma tarefa (classe Task) está asso-
ciada a uma localização através da propriedade isTriggedBy.
Esse relacionamento idica que uma tarefa pode ser lançada
a depender da localização do Device (classe Device), de um
cidadão (classe Citizen) ou problema (classe Problem).

Essa ontologia foi implementada utilizando o Protégé. A
ferramenta permite ainda a criação de axiomas para impor
posśıveis restrições para o comportamento do sistema. O
tipo da tarefa pode depender da localidade do problema que
gerou a tarefa, ou do criador da tarefa ser amigo do usuário.
Por exemplo: se o local atual do usuário é Department e o
local do problema é Department, a tarefa será recomendada
e o tipo será Department. No caso de um amigo do usuário
criar um problema, a tarefa será recomendada e o tipo da
tarefa será da classe da localidade do problema.
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Tabela 2: Entidade, Elemento Contextual e Fonte de Contexto para a solução proposta

ENTIDADE ELEMENTO CONTEXTUAL
FONTE DE
CONTEXTO

Nome Classificação Tipo de Dado Estático/ Dinâmico Impĺıcito/ Expĺıcito
Cidadão Localização Localização Geo Coordination Dinâmico Impĺıcito GPS
Problema Localização Localização Geo Coordination Dinâmico Impĺıcito GPS

Cidadão
Proximidade
do Problema

Localização Geo Coordination Dinâmico Impĺıcito
Distância
Euclidiana

Cidadão
Usuários
Relacionados

Relação
Enumerate
(Ids dos amigos)

Dinâmico Impĺıcito
Integração com
Redes Sociais

Cidadão
Áreas
Frequentes

Individualidade Geo Coordination Dinâmico Impĺıcito Banco de Dados

Cidadão Experiência Individualidade
Enumarate
(Saúde, Humanas, TI)

Estático Expĺıcito
Configurado pelo
Usuário

Tarefa Status Atividade
Enumerate
(Feito, Novo, Antigo)

Dinâmico Impĺıcito Banco de Dados

Tarefa Tipo Individualidade
Enumerate
(Estacionamento,
Restaurante, Biblioteca)

Dinâmico Impĺıcito
Aprendizado
de Máquina

Figura 3: Ontologia com relacionamentos entre classes para distribuição de tarefas, modelada no Protégé

6. PROVA DE IMPLEMENTAÇÃO
A primeira fase da implementação utilizou técnica de apren-

dizado de máquina de classificação (KNN) para identificar os
diferentes locais dentro do campus da UFBA. Foi utilizada
uma biblioteca do weka espećıfica para dispositivo Android
que fazia os cálculos do vizinho mais próximo utilizando co-
ordenadas recebidas por meio do GPS do smartphone. Esta
funcionalidade servirá para que os formulários sejam rece-
bidos conforme o local da UFBA que se está visitando. A

aplicação retornou a classificação em tempo real da área
capturada pelo GPS.

Na segunda fase da implementação, foi necessário fazer o
reconhecimento dos amigos que estiverem com o aplicativo
instalado. Para que esse reconhecimento fosse posśıvel, o
Facebook SDK (biblioteca para Android) foi integrado ao
aplicativo. Antes de entrar no sistema, o sistema solicita
que o usuário entre com sua conta do Facebook. O sis-
tema tornou-se capaz de reconhecer os amigos do usuário
que também estejam utilizando o aplicativo. Essa é uma

Tabela 3: Descrição das regras de comportamento para adaptação da aplicação de acordo com eventos lançados

REGRA DESCRIÇÃO EVENTO CONDIÇÕES AÇÃO
Proximidade Distribuição de tarefas Usuário se aproxima Problema foi detectado Envio de tarefa para
do problema pela proximidade de área com problema pela primeira vez? avaliar problema alertado
Detecção do O tipo de tarefa depende Um problema é criado Não existe tarefa criada Tipo de tarefa é inferido
tipo de tarefa do local do problema ou alertado para esse problema? (aprendizado de máquina)
Problema em Distribuição de tarefas Um problema é criado Problema está em área Envio de tarefa para
área frequente em áreas frequentadas frequentada pelo usr.? avaliar problema alertado
Atividades de Problemas ou tarefas Um problema é criado Existe amigos com Replica tarefa para
Amigos criados por amigos ou uma tarefa é salva aplicação instalada? lista de amigos
Historico de Tarefa já realizadas são Aplicação recebe nova Status da tarefa é igual Tarefa é ignorada
Tarefas ignoradas tarefa a “Feito”?
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Figura 4: Módulo de relação e de localização inserido

das grandes vantagens de se permitir o registro de usuários
através de mı́dias sociais que já estão pré-estabelecidas no
mercado.

A Figura 4 mostra o botão de login do Facebook, principal
componente do módulo de relação do sistema. Ao executar
o login, é solicitado que o usuário aceite enviar informações
como dados pessoais, por exemplo. Então, a aplicação do
YouOnAlert é lançada. O botão “Find Location”executa o
módulo de relação do sistema. A tela seguinte mostra o
nome do estabelecimento da UFBA que está mais próximo
da localização obtida no GPS.

7. CONCLUSÃO
Ainda que a pesquisa esteja em andamento, é posśıvel con-

cluir que desenvolver uma distribuição de tarefas senśıvel ao
contexto requer organização das diferentes formas de adap-
tação. Até o momento, dois novos contextos estão sendo
capturados: localização representativa e relações.

O cronograma da Tabela 4 mostra as atividades para con-
clusão do trabalho de acordo com a metodologia apresentada
previamente. O tempo definido para execução das ativida-
des inicia em julho de 2016 e vai até o peŕıodo de defesa em
maio de 2017. No primeiro trimestre será realizado o estudo
exploratório referentes a Etapa 1. No segundo trimestre, se-
rão feitas atividades de formalização dos resultados obtidos
no estudo da Etapa 1 e será dado ińıcio a implementação
das tarefas e informações contextuais obtidas. No terceiro
trimestre as avaliações serão iniciadas. No último trimestre,
o texto da dissertação deve ser entregue e é dado ińıcio à
escrita de artigos cient́ıficos com os resultados obtidos.

Tabela 4: Cronograma de trabalho

Atividade
jul-
set/16

out-
dez/16

jan-
mar/17

abr-
jun/17

Estudo
Exploratório

X

Formalizar
Tarefas

X

Implementar X X
Avaliação X X
Escrita X X X
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ABSTRACT
The Data Storage industry is facing challenges in the ma-
nagement of heterogeneous storage devices, which in most
cases, have their own protocols and proprietary management
interfaces. Software Defined Storage(SDS) has emerged as a
solution to abstract this heterogeneity. Among the existing
requirements in a storage system, availability is a require-
ment that if not met, prevents the use of the storage solu-
tion. For some scenarios, performance requirements can be
as important as the availability. In such cases, the search
for algorithms and efficient strategies for SDS has entered
the agenda of not only professionals but also researchers.
This work aims to present the PREA, a strategy for data
replication in SDS environments focused on availability and
performance. The proposed solution takes into account lo-
cal replication environments, remote replication and hybrid
replication (local and remote). This work is in the develop-
ment stage and in the course of this article will be presenting
the advantages, disadvantages, strengths and weaknesses of
the proposed approach.

Keywords
Cloud Storage, Software Defined Storage, SDS, Replication

1. INTRODUÇÃO
Várias das tecnologias de armazenamento utilizadas atu-

almente no mercado foram projetadas para uma era da com-
putação com necessidades diferentes das atuais. Muitas fo-
ram projetadas para uma era onde aplicações e cargas de
trabalho sempre executavam em um servidor dedicado. De
acordo com um estudo da EMC [9], a previsão é que até 2020
o volume de dados digitais dobre a cada 2 anos, chegando
a 40.000 exabytes em 2020. Nesse cenário surge cada vez
mais a necessidade de sistemas de armazenamento de dados
escaláveis, confiáveis e gerenciáveis.

Com a elevação nos custos de manutenção dos datacenters
o software de gerenciamento se torna cada vez mais impor-
tante que o hardware subjacente, algoritmos que atendam
a requisitos funcionais e não funcionais de armazenamento
precisam evoluir e se consolidar para prover soluções de ar-

In: Workshop de Teses e Dissertaçõe (WTD), 16., 2016, Teresina. Anais
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mazenamento eficientes. Software Defined Storage (SDS)
vem sendo proposto como uma nova categoria de produtos
de software de armazenamento que tem o objetivo de abs-
trair a complexidade e heterogeneidade no gerenciamento de
dispositivos de armazenamento em um datacenter [13].

Em ambientes corporativos, os dados são frequentemente
replicados ou espelhados em múltiplos data centers para evi-
tar perda de dados no caso de catástrofes. Outra necessi-
dade latente é o desempenho de armazenamento e acesso aos
dados. Alguns fornecedores (como Solid Fire) oferecem solu-
ções totalmente baseadas em discos SSD (Solid-tate Drive),
mas essas soluções ainda possuem um alto custo (aproxi-
madamente $1000/TB). O custo de armazenamento nesse
caso pode ser ainda maior em ambientes de alta disponibi-
lidade onde os dados são replicados. A partir desse cenário
formulamos a seguinte pergunta de pesquisa: Como garan-
tir disponibilidade de dados e desempenho em sistemas de
armazenamento a um baixo custo?.

Esse trabalho se propõe a apresentar uma posśıvel solu-
ção para a pergunta de pesquisa apresentada anteriormente
e para isso parte da seguinte hipótese: A implementação de
um SDS com uma estratégia de replicação eficiente, se com-
binado com um ambiente de armazenamento h́ıbrido (discos
FLASH e mecânicos) pode aumentar o desempenho de ar-
mazenamento e disponibilidade com um custo reduzido.

Esse artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2
descreve a caracterização do problema, a seção 3 apresenta a
fundamentação teórica necessária para o entendimento desse
trabalho, a seção 4 apresenta os trabalhos relacionados, a se-
ção 5 apresenta a solução proposta nesse trabalho, a seção 6
apresenta o estado atual desse trabalho e por fim são apre-
sentadas as considerações finais e trabalhos futuros na seção
7.

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA
Em um cenário onde o software de gerenciamento se torna

cada vez mais importante que o hardware subjacente, algo-
ritmos que atendam a requisitos funcionais e não funcionais
de armazenamento precisam evoluir e se consolidar. De to-
dos os requisitos existentes em um sistema de armazena-
mento a disponibilidade é o requisito que, se não atendido,
inviabiliza o uso da solução. Para alguns cenários requisitos
de desempenho podem ser tão relevantes quanto a disponi-
bilidade. Nesse cenário a busca por algoritmos e estratégias
eficientes para SDS tem entrado na agenda de trabalho não
só de profissionais mas também de pesquisadores [15, 19,
12].

Uma das vantagens de SDS é permitir que o hardware de
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armazenamento subjacente seja heterogêneo. Isso viabiliza
a implementação de um tiered storage [8]. Um Multi-tiered
storage usa tiers (camadas) de discos SSD e mecânicos para
flexibilizar a decisão de prover maior desempenho ou maior
capacidade de armazenamento. Nesse caso os dados que são
mais comumente acessados ou que exigem maior desempe-
nho são armazenados nos discos SSD e os dados que exigem
maior espaço de armazenamento ou que não exigem grandes
velocidades de leitura ou escrita são armazenados nos HDs
convencionais. O grande desafio em um SDS é tomar essa
decisão de forma automática. Esse problema é conhecido
como problema de localização de dados [18, 2].

Outro problema também associado a replicação é a oti-
mização do espaço de armazenamento utilizado. Uma das
abordagens para tentar resolver esse problema é a utiliza-
ção de dereplicação. Dereplicação é uma abordagem que
elimina réplicas de um dado para otimizar a utilização de
espaço de armazenamento, levando em consideração a carga
de acesso atual e demendas futuras para o dado em ques-
tão. Um dado altamente acessado normalmente não é um
candidato a dereplicação. Dereplicação é considerada parte
do processo de gerenciamento de recursos, enquanto a repli-
cação é considerada como parte do processo de alocação de
recursos[16]. Uma solução de alta disponibilidade deve levar
em conta tanto o gerenciamento dos recursos de armazena-
mento como a alocação desses recursos.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Software Defined Storage
De acordo com o SNIA, para ser considerado um SDS,

uma solução deveria oferecer os seguintes recursos [3]: au-
tomação, interfaces padronizadas, virtualização de acesso,
escalabilidade e transparência. Embora esses possam ser
considerados elementos chave na definição de um SDS, al-
guns outros recursos ainda são importantes para o bom fun-
cionamento e confiabilidade do serviço de armazenamento.
Dentre eles podemos citar [14]:

• camadas de desempenho dinâmicas: devido ao
surgimento de novas tecnologias de hardware, sistemas
de armazenamento geralmente combinam dispositivos
de alto desempenho, como discos SSD e FusionIO1, e
dispositivo mais lentos, mas com capacidade de arma-
zenamento maior, como é o caso dos discos SATA. O
SDS deve permitir que os dados sejam movidos au-
tomaticamente entre as camadas de desempenho para
otimizar a velocidade de acesso.

• Caching : normalmente essa é uma funcionalidade im-
portante em grandes sistemas de armazenamento. A
diminuição do custo dos discos SSD tem viabilizado a
criação de caches mais rápidos no lado do servidor e
a criação de arrays de discos h́ıbridos. Mas embora
o preço dos discos tenha cáıdo bastante, ainda não é
viável para muitas empresas a criação de sistemas de
armazenamento totalmente SSD para prover uma me-
lhor desempenho.

• Replicação: a replicação é a chave para prover alta
disponibilidade e tolerância a falhas em sistemas de
armazenamento.

1http://www.fusionio.com

• Qualidade de Serviço(QoS): o alvo da QoS é ga-
rantir o atendimento aos requisitos de desempenho de
cada aplicação. Por exemplo, o perfil de acesso a disco
de um banco de dados é diferente de um sistema de
compartilhamento de arquivos.

• Snapshots: snapshots provêem uma cópia do storage
em um determinado momento, para que se possa re-
verter o storage para esses pontos em caso de alguma
falha no sistema.

• Deduplicação: embora o custo dos dispositivos de ar-
mazenamento esteja caindo, as empresas ainda lutam
para alcançar a redução nos seus custos de armaze-
namento. Quando o usuário armazena o mesmo dado
mais de uma vez no sistema de armazenamento, o algo-
ritmo de deduplicação evita que o dado ocupe 2 vezes
mais espaço.

• Compressão: compressão de dados é outra funciona-
lidade que visa a redução nos custos de armanzena-
mento das organizações.

Idealmente, SDS permite aplicações e produtores de dados
gerenciar a distribuição dos seus dados através da infraestru-
tura de armazenamento sem a necessidade de intervenção do
administrador do storage, sem operações expĺıcitas de pro-
visionamento, e com gerenciamento automático a ńıvel de
serviço[3].

Através da abstração dos recursos f́ısicos, empresas podem
adotar diferentes tipos de hardware subjacente. A abstração
provida por SDS permite às organizações adotar hardware
mais barato para atender suas necessidades. Outras tecno-
logias tradicionais de armazenamento como RAID e LUNs
também permitem uma certa abstração de dados, mas em
contrapartida tornam o gerenciamento do storage mais com-
plexo. As soluções SDS se propõem a eliminar ou esconder
essa complexidade das equipes que gerenciam o datacenter.

3.2 Replicação de dados
Nem todos os sistemas de armazenamento funcionam da

mesma forma. Em geral, eles são divididos File Storage,
Object Storage e Block Storage[14]. Em um File Storage o
ńıvel de granularidade dos dados é o arquivo. Esse é o tipo de
armazenamento mais comum, já que os arquivos são arma-
zenados utilizando uma estrutura de diretórios, no entanto
é mais dif́ıcil de escalar principalmente quando se trabalha
com arquivos muito grandes. Protocolos comumente utiliza-
dos nesse tipo de storage são CIFS (Common Internet File
System), NFS (Network File System) e HTTP (Hypertext
Transfer Protocol).

Em um Object Storage o ńıvel de granularidade mais bá-
sico é o objeto, que é composto de dados (por exemplo uma
imagem, v́ıdeo ou array de bytes), metadados (por exem-
plo data, tamanho, tipo de câmera que gerou o dado) e um
identificador global para cada objeto. Os dados em um ob-
ject storage são normalmente acessados utilizando protocolo
HTTP ou APIs REST. Esse tipo de armazenamento é co-
mumente utilizado em provedores de computação em nuvem
como IBM SoftLayer, Amazon S3, Google e Facebook.

Já em Block Storage os dados são armazenados em sequên-
cias de bytes de tamanho fixo conhecidas como blocos. Nesse
tipo de armazenamento o sistema operacional do servidor se
conecta aos discos f́ısicos através de uma variedade de pro-
tocolos como Fibre Channel, SCSI (Small Computer System
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Interface), iSCSI (Internet protocol SCSI), SAS (Serial At-
tached SCSI) e ATA (Advanced Technology Attachment).

Independente do tipo de dado e da forma que ele é arma-
zenado, um sistema de armazenamento deveria esta sempre
dispońıvel. O mecanismo padrão para atender a esse requi-
sito é a replicação de dados. A replicação é uma técnica
para melhorar a qualidade de serviços de armazenamento
de dados distribúıdos. As motivações para a replicação são:
desempenho, aumentar a disponibilidade dos dados e tole-
rância a falhas.

As técnicas de replicação podem ser classificadas em duas
grandes categorias: replicação estática e replicação dinâ-
mica[1]. Nas estratégias de replicação estática o número
de réplicas e hosts onde essas réplicas podem ser armazena-
das são configurados de forma estática. Já as estratégias de
replicação dinâmicas se adaptam a mudanças no padrão de
requisições dos usuários, na capacidade de armazenamento
corrente e utilização de rede. Essas estratégias podem to-
mar decisões mais inteligentes de replicação como adicionar
ou remover réplicas de um dado de acordo com o perfil de
acesso por exemplo.

Em ambientes altamente distribúıdos, alta disponibilidade,
tempo de resposta, custo de acesso, consumo de banda, con-
fiabilidade e escalabilidade são metricas muito importantes
e devem ser levadas em consideração em soluções de repli-
cação.

4. TRABALHOS RELACIONADOS

4.1 Software-Defined Storage
Nos últimos anos várias arquiteturas de SDS têm sido pro-

postas pela academia e pela indústria. Uma dessas propos-
tas é o IOFlow [17], que tem como objetivo otimizar o fluxo
de IO em um datacenter para obter ganho de desempenho.
IOFlow se baseia nos mesmos prinćıpios de SDN (Software
Defined Networks) para criar rotas para fluxos de IO exis-
tentes no sistema. A ideia é dar um tratamento diferenciado
para requisições de IO que exigem melhor desempenho.

Outras propostas tentam implementar o conceito de SDS
através do uso de tecnologias existentes como foi feito por
um grupo de pesquisa da universidade de Taiwan [21]. Em
seu trabalho eles usam OpenStack para construir e gerenciar
um serviço de nuvem, e utilizaram o EMC ViPR para inte-
grar diferentes dispositivos de armazenamento para prover
um array de discos e construir um pool de armazenamento.

Algumas arquiteturas tentam focar em problemas espe-
ćıficos de SDS, como o problema de localização de dados
[18], criação de estratégias de experimentação em SDS [5] e
implantação de SDS em ambientes de Cloud Storages[11].

4.2 Algoritmos de replicação
Técnicas de replicação vem sendo desenvolvidas e apri-

moradas desde o surgimento dos dispositivos de armazena-
mento. Nos últimos anos estratégias de replicação têm ga-
nhado bem mais relevância devido a larga adoção de siste-
mas de nuvem. Em [4], os autores apresentam um algoritmo
para grids computacionais dinâmicos baseado em populari-
dade e confiança. Esse algoritmo associa o dado e suas re-
plicas a locais no grid de forma que haja redução na latência
de acesso.

Outros trabalhos vem tentando reduzir o consumo de rede
através da combinação de estratégias de replicação com al-
goritmos de deduplicação. Em [20], a deduplicação ocorre

antes do envio dos dados para o sistema de armazenamento
em nuvem. O Algoritmo deduplicação verifica se já existe
uma cópia do dado que se pretende enviar, caso exista, o al-
goritmo envia apenas os metadados para que haja um apon-
tamento lógico para o dados já existente no sistema de ar-
mazenamento.

Como a deduplicação tem sido utilizada para reduzir con-
sumo de banda, a dereplicação tem sido utilizada para redu-
zir o consumo de espaço em disco. Em [10], um algoritmo de
dereplicação é utilizado para realizar o controle das réplicas
geradas pelo algoritmo de replicação. Caso exista excesso de
réplicas, as réplicas excedentes são removidas sem que haja
prejúızo para a disponibilidade do dado.

5. PROPOSTA
PREA é uma estratégia para armazenamento SDS im-

plementado a partir do projeto USTORE [7]. O projeto
USTORE consiste em uma solução de baixo custo para ar-
mazenamento de arquivos de forma distribúıda utilizando
redes P2P. Nele, os arquivos são separados em chunks (pe-
daços com tamanho fixo pré-definido) e gravados em outros
nós conectados na rede de acordo o algoritmo de replicação
baseado apenas na disponibilidade de cada nó.

A arquitetura do projeto USTORE é composta por cinco
componentes básicos:

• Superpeers: esse tipo de host tem o papel de gerenciar
os nós conectados na rede P2P e gerenciar as federações
existentes na rede P2P.

• Server peers: são nós que oferecem serviços necessá-
rio para o funcionamento da rede P2P, como autenti-
cação, gerenciamento de arquivos, disponibilidade dos
peers, busca de peers, busca de arquivos, etc.

• Proxies: atuam como um catalogo de serviços. Guar-
dam informações sobre cada serviço dispońıvel na rede
e qual server oferece esse serviço.

• Bancos de dados relacionais e NoSQL: armazena
os metadados gerenciados por cada server.

• SimplePeers: são responsáveis por armazenar os chunks
dos arquivos existentes na rede P2P.

A partir da arquitetura apresentada anteriormente, esse
trabalho apresenta como principais contribuições:

• Implementação de um algoritmo que utilize o conceito
de multi-tier para garantir o armazenamento inteli-
gente em hardware de maior desempenho ou menor
custo, dependendo da demanda existente.

• Implementação de um algoritmo de replicação que leve
em consideração o tipo de dado armazenado (bloco, ar-
quivo ou objeto), a camada de desempenho mais ade-
quada e a localização apropriada para garantir dispo-
nibilidade e tolerância a falhas.

• Implementação de um algoritmo de dereplicação para
otimização do espaço de armazenamento utilizado nos
nós

A seguir, cada contribuição da proposta será detalhada-
mente discutida.
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5.1 Tipos de armazenamento
Em nosso trabalho a forma de armazenamento dos dados

é identificada através da interface de comunicação utilizada
entre o sistema de armazenamento e a aplicação ou cliente
que utiliza o storage. Considerando que existem 3 tipos de
storage (File Storage, Block Storage e Object Storage), um
conjunto de protocolos de comunicação é associado a cada
um desses tipos.

Em nossa solução, o armazenamento baseado em arquivos
é feito sempre que o usuário acessa o SDS pelo cliente desk-
top, que atua como software de backup e sincronização de
arquivos. Ou através da interface web, onde é possivel visu-
alizar a árvore de diretórios através do browser e recuperar
ou armazenar arquivos.

O armazenamento baseado em blocos é utilizado sempre
que a aplicação cliente se conecta através do protocolo iSCSI.
Esse tipo de armazenamento é bastante apropriado quando
se trabalha com arquivo grandes, como por exemplo máqui-
nas virtuais. Nesse cenário, nem sempre é necessário carre-
gar o arquivo inteiro para sua utilização.

Já o armazenamento baseado em objetos ocorre através do
uso de uma API REST que possui uma interface de manipu-
lação de objetos baseada em chamadas HTTP. Esse tipo de
armazenamento é muito utilizado em aplicações de stream-
ming ou que precisam apenas armazenar um array de bytes
com alguns metadados associados a ele.

5.2 Implementação de Data Peers
Uma das caracteŕıstica chave de um SDS é a abstração do

hardware subjacente. Em nossa proposta adotamos o con-
ceito de data peer, que representa um nó de armazenamento
P2P, que pode ser um disco ŕıgido, um disco ssd ou uma
máquina conectada na rede. A implementação desse con-
ceito ocorre através de um módulo autônomo de software
que representa um espaço de armazenamento no SDS.

Um data peer funciona como um processo executando no
sistema operacional do host que contém o dispositivo de ar-
mazenamento. Dessa forma é posśıvel executar vários data
peers em um mesmo host, cada um gravando dados em um
disco diferente. Além disso é posśıvel utilizar apenas uma
parte de um disco para armazenar dados, nesse caso, du-
rante a inicialização do data peer é necessário apenas definir
a capacidade máxima de armazenamento que o data peer irá
utilizar do dispositivo de armazenamento.

Sempre que um data peer é inicializado, ele se conecta
à rede P2P e anuncia seu espaço dispońıvel para armaze-
namento. A partir desse ponto um data peer pode receber
blocos ou chunks oriundos de objetos ou arquivos. Dessa
forma a capacidade de armazenamento do SDS pode funcio-
nar de forma elástica, aumentando ou diminuindo de acordo
com a necessidade.

5.3 Multi-tier
A criação de tiers (camadas) de desempenho parte do

prinćıpio de que os dados armazenados no SDS podem ter
requisitos de QoS diferentes. Os tiers variam em desem-
penho, custo e capacidade de armazenamento. Cada tier
possui data peers que armazenam dados em dispositivos de
armazenamento com tecnologia espećıfica. Por exemplo, um
tier de alto desempenho pode ser composto de data peers
que armazenam dados em placas FusionIO ou discos SSD,
que são dispositivos de armazenamento de alta velocidade,
mas possuem um custo mais alto.

Cada data peer possui um metadado que o associa a uma
das camadas existentes no SDS. Essa informação é anunci-
ada na rede P2P no memento da inicialização do data peer.
A quantidade de tiers do SDS é configurável e novos tiers
podem ser criados sem a necessidade de reiniciar todo o sis-
tema de armazenamento.

5.4 Estratégia de replicação
O algoritmo de replicação existente no projeto USTORE

foi concebido para um cenário P2P no qual os nós da rede
podem se conectar e desconectar constantemente. Por esse
motivo o principal fator avaliado durante a escolha dos nós
para replicação é a disponibilidade [6]. Isso porque, a pro-
posta inicial do projeto era utilizar o recurso ocioso de arma-
zenamento de estações de trabalho corporativas para com-
por uma nuvem de armazenamento privada. No contexto
de SDS, é possivel ter o sistema de armazenamento com-
posto por servidores de grande porte ou racks contendo vá-
rios dispositivos de armazenamento. O desafio nesse cenário
é criar uma estratégia de replicação que utilize o poder de
processamento e armazenamento desse hardware de forma
eficiente, sem perder a essência de um sistema de armaze-
namento P2P. Para resolver esse problema, alguns concei-
tos novos são adicionados à estratégia de replicação. Para
garantir a disponibilidade, consideramos algumas premissas
básicas a respeito do hardware utilizado no storage: discos
podem falhar, controladoras de disco podem falhar, um rack
inteiro pode ficar indispońıvel e um datacenter inteiro pode
ficar indispońıvel.

Partindo desses prićıpios definimos o conceito de tipos de
localização. A escolha do tipo de localização ajuda a garantir
a disponibilidade do dados em caso de falha. Em nossa
abordagem definimos cinco tipos de localização:

• Discos: os dados são gravados em discos diferentes,
garantindo que em caso de falha no disco a informação
ainda estará dispońıvel em outro

• Controladoras: quando uma controladora falha, to-
dos os discos ligados a ela ficam indispońıveis. Para
evitar perda de dados nesse caso pode-se exigir que o
algoritmo de replicação crie réplicas em controladoras
diferentes.

• Hosts: em um mesmo rack é posśıvel existir vários
hosts diferentes. Para proteção contra a falha de um
host, pode-se exigir que o algoritmo de replicação leve
em consideração a replicação entre hosts diferentes.

• Rack : a definição desse tipo de localização permite
que o sistema de armazenamento possa se recuperar
no caso de falha de um rack inteiro. Para que isso
aconteca é necessário que a mesma informação esteja
armazenada em racks diferentes.

• Site: em um ambiente altamente distribúıdos, é pos-
sivel ter um sistema de armazenamento composto de
vários datacenters. Assim, em caso de perda de um
datacenter inteiro, causado por algum desastre natu-
ral por exemplo, pode-se ter o dado dispońıvel caso ele
esteja replicado entre datacenters diferentes.

A decisão de qual a melhor localização para um dado de-
pende de qual ńıvel de disponibilidade e desempenho o dado
exige. Armazenar réplicas em discos diferentes na mesma
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Figure 1: Tempo de Resposta versus Resiliência

controladora ou no mesmo host pode permitir o balance-
amento de carga, mas possui um ńıvel de disponibilidade
limitado. Quanto mais remoto é o local onde a réplica é ar-
mazenada maior a disponibilidade obtida em caso de falha e
maior é a latência de acesso ao dado. Esse tradeoff é descrito
no diagrama apresentado na Figura 1.

Após a etapa de escolha da localização dos dados a serem
replicados, dois componentes básicos da arquitetura entram
em ação, o Replication Agent e o Replication Monitor. Am-
bos cooperam para realizar a tarefa de replicação na rede
P2P. As responsabilidades do Replication Monitor são:

• Manter e checar a disponibilidade de um dado

• Descobrir quais dados estão com baixa disponibilidade

• Identificar quais dados devem ser enviados para o data
peer escolhido para substituir o data peer indispońıvel.

Já as responsabilidades do Replication Agent são:

• controlar a operação de replicação e a transferência dos
dados replicados entre os data peers

• checar se todos os dados informados pelo Replication
Monitor foram copiados.

Conforme mostrado na Figura 2, nossa estratégia de re-
plicação segue os seguintes passos:

1. Assim que o AuthenticatedPeers detecta que um peer
saiu da rede P2P, ele informa o evento ao Replication-
Monitor

2. O ReplicationMonitor, por sua vez, tem o objetivo de
manter e checar a disponibilidade dos dados existentes
nesse peer. Quando um peer sai da rede, o Replication-
Monitor pede ao FileTracker uma lista com os dados
que estavam armazenados no peer e quais outros peers
possuem essa informação. Com essa informação é pos-
śıvel identificar quais dados tiveram a disponibilidade
afetada.

3. O ReplicationMonitor busca no FindBestPeers infor-
mações sobre quais os melhores peers para armazenar
os dados a serem replicados.

4. O ReplicationMonitor se comunica com o Replicatio-
nAgent dos peers que tem a informação a ser replicada
e envia uma ordem para iniciar a replicação nos peers
informados pelo FindBestPeers.

Figure 2: Estratégia de Replicação

5. Cada ReplicationAgent acionado inicia o processo de
replicação solicitado.

5.5 Estratégia de dereplicação
Quando nós de armazenamento que ficaram indispońıveis

por um determinado intervalo de tempo voltam a funcionar,
passa a existir um excesso de réplicas de alguns dados no
sistema de armazenamento. Esse excesso de réplicas utiliza
espaço de armazenamento que poderia estar sendo utilizado
para receber dados novos. Para evitar o desperd́ıcio de es-
paço, o ReplicationMonitor decide quais réplicas precisam
ser removidas do sistema de armazenamento e ordena ao
ReplicationAgent dos peers que contém esses dados que re-
movam essas réplicas.

6. ESTADO ATUAL DO TRABALHO
O trabalho encontra-se na fase e implementação e reali-

zação de experimentos com o objetivo de avaliar e validar o
modelo proposto. A primeira etapa desse trabalho consistiu
da revisão de literatura, com o objetivo de entender a área
de Software Defined Storage na academia e na indústria,
bem como fundamentar a proposta do projeto e identificar
trabalhos relacionados. A revisão bibliográfica foi condu-
zida a partir de em uma revisão sistemática da literatura
que contou com buscas manuais e automáticas realizadas
em quatro fontes de pesquisa (IEEE Explorer, ACM Digital
Library, Science Direct e Scopus). Essa revisão sistemática
foi utilizada para sintetizar conceitos e tendências da área de
pesquisa. Considerou-se também que parte do conhecimento
gerado na área de SDS é gerado no âmbito da indústria, por
esse motivo também foi realizado uma busca para mapear
até que ponto a indústria de armazenamento vem utilizando
os conhecimento gerados pela academia.

A partir dos resultados da primeira etapa desse trabalho,
iniciou-se a implementação de uma plataforma SDS que será
utilizada como base para a realização das outras etapas desse
trabalho.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresentou o PREA, uma estratégia para repli-

cação de dados em ambientes SDS focada em disponibilidade
e desempenho. O projeto se encontra em fase de implemen-
tação, e posteriormente será submetido a experimentos que
serão realizados em um ambiente real de armazenamento. O
objetivo é avaliar o modelo proposto, e comparar os resulta-
dos obtidos utilizando benchmarks existentes na literatura
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para avaliar o desempenho. Além disso, serão simulados vá-
rios cenários de desastre para verificar a disponibilidade dos
dados armazenados utilizando a solução proposta.
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ABSTRACT
This doctoral thesis aims to propose a methodology for au-
thoring of extra content that can be embedded in videos,
or presented coherently with them into multimedia systems.
The proposed methodology will be based on Human Com-
putation and Crowdsourcing, using Production Templates
to design the required tasks and activities, and to select the
adequate authoring tools according to the characteristics of
the final outcome. It will also be developed a supportive
environment for the extra content production process that
will ensure that the methodology is followed, allowing the
authors to focus exclusively on the activities that really de-
mand human intelligence. In this environment, will be avail-
able a set of authoring tools that can be used, and further
modified if necessary. In addition, a classification proposal
will be presented to aid the authoring process of extra con-
tent for videos, according to three dimensions: Purpose, Na-
ture and Type. Based on these characteristics the produc-
tion models will be designed, and will be created a tem-
plate library that can be used to configure the supporting
environment and the very process of authorship. The pro-
posal methodology will be called ExCAM (Extra Content
Authoring Methodology) and the supportive environment
will be called ExCAME (Extra Content Authoring Method-
ology Environment).

Keywords
Crowdsourcing, Computer supported cooperative work, Mul-
timedia content creation, Human-centered computing

1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA
O v́ıdeo é um tipo de mı́dia altamente expressiva, ca-

paz de transmitir grandes cargas semânticas ao apresentar,
de maneira coerente, diferentes componentes audiovisuais.
A combinação destes componentes, seja codificados em um
único artefato ou por meio de uma aplicação multimı́dia,
é um exemplo t́ıpico de como uma composição coerente de
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recursos pode resultar em algo maior do que o seu simples
somatório.

Todavia, ainda é posśıvel potencializar a eficácia dos v́ıdeos
adicionando recursos que agreguem informação adicional ou
preencham lacunas semânticas presentes nele, ou ainda sub-
stituindo alguns de seus componentes por outros mais ade-
quados ao público alvo.

Esta abordagem já é utilizada com diversas finalidades,
desde tornar os v́ıdeos acesśıveis a públicos que tenham ne-
cessidades espećıficas até ajudar o receptor a entender a
informação transmitida com a inserção de figuras, textos,
quadros multimı́dia, ou qualquer outro recurso que possa ser
exibido de forma coerente com um v́ıdeo. De fato, a mı́dia
v́ıdeo torna-se o elemento central de uma aplicação multi-
mı́dia que agrega componentes para ampliar a semântica da
informação transmitida pelo v́ıdeo.

Desta forma, Conteúdo Extra é definido neste projeto
como um ou mais artefatos que podem ser codificados junta-
mente com um v́ıdeo, ou apresentados de maneira coerente
com ele por meio de uma aplicação multimı́dia. Mais ex-
emplos destes artefatos, além de legendas textuais, figuras,
quadros informativos e caixas de texto, são animações para
ĺıngua de sinais, audios adicionais (ex: narração, audiode-
scrição), e até mesmo outros v́ıdeos que podem sem inseridos
em regiões delimitadas do v́ıdeo original.

Apesar de cada vez mais comum, o processo de autoria
deste Conteúdo Extra ainda não conta com uma metodolo-
gia que possa ser aplicada em qualquer cenário, e isso faz
com que a produção deste tipo de conteúdo ainda seja uma
tarefa nebulosa e complicada para boa parte dos potenciais
autores. Existem empresas, como estúdios e emissoras de
TV, que possuem processos próprios de produção de con-
teúdo extra, porém os pequenos grupos e os autores individ-
uais ainda utilizam processos emṕıricos e não padronizados,
como é o caso dos grupos que produzem, de forma volun-
tária, legendas para v́ıdeos na internet.

Esta questão ganha importância na medida em que a pro-
dução de v́ıdeos gerados por usuários aumenta, e sua dis-
tribuição se torna cada vez mais rápida por conta das redes
sociais e diversos serviços dispońıveis na Web [5]. As empre-
sas voltadas à comunicação de massa, na qual os usuários
são anônimos, dificilmente se interessariam em produzir con-
teúdo extra para estes v́ıdeos. Por outro lado, existe uma
enorme quantidade de internautas que poderiam gerar este
conteúdo caso possuissem meios para gerar-lo de forma sim-
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ples, prática e organizada.
Um ambiente de autoria que conduza os autores pelo pro-

cesso de produção, fazendo com que eles possam se concen-
trar apenas nas atividades que realmente necessitem de in-
teligência humana, também é algo que se acredita ser capaz
de motivar a autoria de conteúdo extra. Para isto, este am-
biente deve fornecer todas as ferramentas necessárias para o
processo de autoria.

Existe um outro problema que desestimula os usuários
a iniciar um processo de autoria deste tipo de conteúdo:
muitas vezes, produzir este material é uma tarefa muito
grande e complicada para que seja feita por apenas uma
pessoa, e mesmo por um grupo pequeno de pessoas.

Desta forma, definiu-se que a metodologia proposta deve
dar suporte à autoria colaborativa, suportando inclusive co-
laboração em escala massiva[1] com uma abordagem Crowd-
sourcing (CS).

Baseado no cenário descrito, definiu-se que o objetivo deste
trabalho é propor uma metodologia para a autoria de con-
teúdo extra para v́ıdeos, que suporte uma abordagem co-
laborativa em escala massiva, e que seja apoiada por um
ambiente computacional a ser construido no decorrer deste
projeto. A metodologia proposta será chamada de ExCAM
(Extra Content Authoring Methodology) e o ambiente de
apoio será chamado de ExCAME (Extra Content Author-
ing Methodology Environment).

2. PROPOSTA DE TESE E TRABALHOS RELA-
CIONADOS

Recentemente, J. Villena [14] apresentou uma metodolo-
gia denominada Vide4All, voltada para a autoria de con-
teúdo extra dentro de um processo de produção de v́ıdeo
acesśıvel. Todavia, ela concluiu ao longo do trabalho que
esta metodologia também poderia ser utilizada para a pro-
dução de conteúdo para diferentes propósitos além da aces-
sibilidade.

Villena considerou um processo de autoria multimı́dia que
segue um ciclo de vida semelhante ao descrito por D.Kirk[9]
para a produção de v́ıdeos. Este processo é composto por
quatro fases: Pré-Produção, Produção, Pós-Produção e Dis-
tribuição. Conforme se pode observar na Figura 1, a Video4All
é aplicada na fase de Pós-Produção e, como o objetivo deste
projeto é voltado para a produção de conteúdo extra para
v́ıdeos existentes, se concluiu que a sua análise seria um bom
ponto de partida para a construção da ExCAM.

Analisando as caracteŕısticas da Video4All foram verifi-
cado alguns pontos que precisarão ser abordados de maneira
diferente, como pode ser observado na Tabela 1, e foram
identificados os incrementos necessários para se chegar à
nova metodologia ora proposta. São eles:

• Classificação para o Conteúdo Extra: como o foco
de J. Villena[14] era a autoria de conteúdo acesśıvel,
não houve a necessidade de se criar uma classificação
geral para as diferentes modalidades de conteúdo ex-
tra, porém neste projeto esta classificação é algo essen-
cial, pois será utilizada para definir as caracteŕısticas
do processo de produção, assim como as especificidades
das atividades envolvidas na autoria de cada modali-
dade de conteúdo extra. Esta classificação será feita
com base em três dimensões: Propósito, Natureza e
Tipo.

Figure 1: Processo de autoria na Video4All[14].

Table 1: Video4All x ExCAM.
Video4All ExCAM

Apresenta um método para a autoria
de conteúdo acesśıvel, que pode ser
adaptado e também utilizado para
outros tipos de conteúdo extra.

Apresenta um método para a
autoria de diversas modalidades
de conteúdo extra, admitindo
que sejam inseridos Templates
adicionais para novas
modalidades de conteúdo extra.

Propõe modelos de produção
para quatro categorias de
conteúdo acesśıvel:
Legenda, Audiodescrição,
Transcrição e Ĺıngua de Sinais.

Propõe uma abordagem baseada
em Templates para determinar as
caracteŕısticas do processo de
produção, levanto em conta:
Propósito, Natureza e Tipo.

A autoria do conteúdo é feita
de forma centralizada.

A autoria do conteúdo é feita de
forma distribúıda, seguindo uma
abordagem Crowdsourcing.

O conteúdo produzido é avaliado
de acordo com critérios objetivos
e métodos quantitativos.

A avaliação do conteúdo é realizada
de forma subjetiva por um grupo
heterogêneo de colaboradores de
acordo com uma abordagem
Crowdsourcing.

Apresenta o ferramental teórico
necessário para o processo de
autoria, sendo que o autor deve
utilizar as ferramentas
computacionais de sua preferência.

Apresenta o ferramental teórico
necessário para o processo de
produção do conteúdo extra, assim
como um ambiente de apoio que
oferece: (1) Ferramentas de Autoria;
(2) Gerencia de Crowdsourcing;
(3) Gerencia das atividades da
Metodologia

• Suporte à Autoria Colaborativa: a ExCAM dev-
erá permitir a autoria colaborativa de conteúdo extra,
em especial permitirá que seja utilizada uma abor-
dagem Crowdsourcing. Serão definidas as guidelines
para a modelagem do processo de autoria seguindo
uma abordagem Crowdsourcing, de forma que se possa
utilizar tanto um sistema externo como o Amazon Me-
chanical Turk (AMT) [4], quanto o Módulo de Gerên-
cia de Crowdsourcing que será desenvolvido.

• Suporte Computacional à Metodologia: uma vez
que a ExCAM apresenta uma proposta de permitir
que os autores concentrem seus esforços apenas nas
atividades que realmente necessitem de inteligencia hu-
mana, serão incorporadas ao ambiente de apoio os re-
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cursos necessários para garantir que a metodologia seja
seguida naturalmente pelos usuários.

• Biblioteca de Ferramentas de Autoria: para garan-
tir suporte computacional para a criação dos difer-
entes tipos de conteúdo, será desenvolvida uma bib-
lioteca com um conjunto de ferramentas de autoria que
poderão ser utilizadas durante o processo de produção.

• Ambiente de Apoio: espera-se que um ambiente
de apoio forneça um incentivo extra para a adoção
da metodologia. Este ambiente, que será chamado de
ExCAME, conterá o Módulo de Gerência das Ativi-
dades, o Módulo de Gerência de Crowdsourcing e a
Biblioteca de Ferramentas de Autoria. Além disso, o
ambiente contará com assistentes de configuração do
projeto com base na sua classificação, e com as demais
funcionalidades necessárias para geração do produto
final.

A autoria de conteúdo extra é um t́ıpico exemplo de um
problema que não pode ser totalmente automatizado, pois
apresenta uma série de atividade que requerem inteligência
humana para serem realizadas. Este cenário se adequa per-
feitamente ao paradigma apresentado por Luis von Ahn em
2005, o Human Computation (HC) [15].

HC se refere aos cenários nos quais parte das atividades
podem ser automatizadas, enquanto outras necessitam de
inteligência humana. Neste contexto, uma tarefa que iner-
entemente requer inteligência humana para sua execução é
chamada de Human Intelligent Tasks (HIT) [11].

Seguindo o ponto de vista da HC, será posśıvel identificar
as HITs necessárias para a autoria de conteúdo extra, para
que sejam executadas por colaboradores humanos, enquanto
todas as outras atividades são automatizadas e modeladas
como parte do processo, e gerenciadas pelo ExCAME. A
Human Computation será o primeiro dos fundamentos da
ExCAM.

Mais uma questão que precisar ser observada, é que as
HITs necessárias para a autoria deste tipo de conteúdo po-
dem ser muito grandes ou complexas para que sejam exe-
cutadas por um usuário, e mesmo um grupo reduzido de
colaboradores pode ter dificuldades para conseguir realizar
estas tarefas em um tempo aceitável. Por conta desta car-
acteŕıstica foi decidido que a ExCAM deve permitir uma
abordagem Crowdsourcing, que será o segundo fundamento
da ExCAM, permitindo que sejam definidos e utilizados pro-
cessos colaborativos em escala massiva[1].

Crowdsourcing é uma abordagem que consiste em utilizar
o poder de processamento de uma multidão (crowd) de co-
laboradores [7], e usualmente utiliza a estratégia de dividir
as HITs em microtarefas (microtasks), pequenas e simples
o suficiente para serem realizadas de forma rápida e inde-
pendente por qualquer usuário da crowd [4]. Distribuir o
processamento de cada HIT entre os colaboradores permite
um melhor aproveitando do potencial de processamento da
crowd.

Existem diversos trabalhos que apresentam casos de sucesso
envolvendo a utilização de Crowdsourcing em atividades rela-
cionadas com v́ıdeos, como a geração de bases de anotação
[3], a reconstrução de storyline [8] e mesmo a composição
colaborativa de v́ıdeos [16], o que leva a crer que seja uma
boa abordagem para o processo de autoria de conteúdo extra
para os v́ıdeos, assim como para a classificação e avaliação
do conteúdo gerado.

Um desafio da utilização deste tipo de abordagem Crowd-
sourcing é modelar corretamente o problema sob o ponto de
vista da Human Computation, ou seja, identificar, delimitar
e definir corretamente as HITs é um passo importante para
que o CS possa ser aplicado com sucesso nestes casos.

Para tratar esta questão será utilizada uma estratégia
baseada em uma biblioteca de Templates de Produção, cri-
ados a partir da análise das três dimensões citadas ante-
riormente: Propósito, Natureza, e Tipo. Serão analisadas
diferentes modalidades de conteúdo extra previstas no pro-
jeto.

O Propósito será utilizado para navegar na biblioteca
de modelos, definir restrições de domı́nio, e assim ajudar o
processo de configuração do projeto de autoria.

A Natureza será utilizada para definir as estratégias de
distribuição das microtarefas, assim como os critérios usados
para consolidar as contribuições parciais em um resultado
final. Esta dimensão também será utilizada para determinar
a forma como o resultado final deverá ser incorporado ao
v́ıdeo original.

O Tipo é uma dimensão que diz respeito ao formato do
conteúdo que está sendo gerado, se é um objeto multimı́dia,
um áudio, ou um artefato textual como uma legenda. Esta
dimensão ajudará a selecionar quais ferramentas de auto-
ria serão associadas ao projeto, e como será a poĺıtica de
verificação e validação das contribuições.

Com base nestas três dimensões serão gerados os Tem-
plates de Produção, que são um instrumento importante
da metodologia. Cada um destes modelos apresentará sug-
estões de como as HITs devem ser definidas dentro do pro-
jeto de autoria, além de determinar como as atividades op-
eracionais do fluxo de produção serão configuradas.

Outra questão que também precisa ser tratada é a gerên-
cia das atividades Crowdsourcing, assim como a gerência
dos colaboradores. Existem ambientes consagrados que são
capazes de realizar estas atividades, como é o caso do Ama-
zon Mechanical Turk [4]. Porém, a fim de disponibilizar um
sistema completo de apoio para o processo de autoria, serão
implementadas no ExCAME as funcionalidades necessárias
para gerenciar as atividades de CS que serão previstas na
metodologia.

O modelo Crowdsourcing, entre outras coisas, permite que
se trabalhe com grupos grandes e heterogêneos de colabo-
radores, o que favorece a ocorrência de contribuições feitas
por diferentes pontos e vista. Esta caracteŕıstica faz com
que pessoas de diferentes culturas e com diferentes graus
de formação, exigência e tolerância sobre diferentes aspec-
tos participem do processo, e esta diversidade faz com que o
Crowdsrouncing também seja uma opção interessante para
realizar testes de satisfação e avaliação. Este potencial já foi
comprovado em vários trabalhos, como o que foi conduzido
por J. A. Redi [13] com a finalidade de avaliar subjetiva-
mente aspectos estéticos em imagens. Outro trabalho in-
teressante relacionado com o avaliação é o CrowdStudy, um
toolkit para avaliação de interfaces Web baseado em Crowd-
sourcing [12].

Por conta dos casos de sucesso encontrados foi decidido
que, além do processo de autoria, o processo de avaliação do
conteúdo extra produzido também será avaliado utilizando
uma abordagem Crowdsourcing. Consequentemente tam-
bém serão desenvolvidas funcionalidades no ambiente de apoio
que suportem esta atividade.

O processo de produção de v́ıdeos é algo importante para
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este trabalho uma vez que a metodologia proposta visa gerar
conteúdo extra para este tipo de mı́dia. Este processo foi
descrito por D. Kirk [9] como uma sequencia de quatro es-
tágios que compõe um modelo de ciclo de vida para criação
de v́ıdeos.

• Pré-Captura: são definidos os eventos que serão reg-
istrados como v́ıdeo, e são selecionados e obtidos os
dispositivos de captura.

• Em Captura: é feita a captura do v́ıdeo assim como
a edição básica no próprio dispositivo.

• Pós-Captura: é feita a transferencia do v́ıdeo do dis-
positivo de captura para o computador, a edição do
v́ıdeo, o arquivamento e o backup.

• Uso Final: o v́ıdeo fica dispońıvel para exibição e
compartilhamento.

Outro ponto importante para este trabalho é o processo
de autoria multimı́dia, uma vez que serve de modelo para
todo o processo de produção do conteúdo extra. A tese de
doutorado defendida por R. L. Guimarães [6] descreve um
processo de autoria multimı́dia dividido em quatro estágios.

• Captura e Processamento: se refere aos estágios
de Pré-Captura, Captura e Pós-Captura descritos por
Kirk[9].

• Acesso e Navegação: adicionar busca e seleção de
conteúdo.

• Criação e Produção: é um processo incremental
de refinamento de conteúdo, que envolve compartil-
hamento e anotação.

• Enriquecimento de Conteúdo: agregação das in-
terações dos usuários sobre o conteúdo gerado.

O trabalho de R. L. Guimarães [6], além de apresentar
um fluxo de produção do conteúdo multimı́dia, trata do
enriquecimento de conteúdo, o que converge para objetivo
deste projeto pois envolve agregar recursos aos v́ıdeos com o
objetivo de enriquece-los de diferentes formas. Outro ponto
convergente entre os trabalhos é o fato de Guimarães [6] uti-
lizar conceitos de autoria colaborativa para gerar os artefatos
multimı́dia.

Em relação à utilização de um ambiente de apoio como
suporte computacional para a construção colaborativa de
artefatos, foram encontrados alguns trabalhos interessantes
como o da metodologia HCOME[10], voltada para a con-
strução colaborativa de ontologias. A HCOME conta com o
ambiente de apoio HCONE (Figura 2) que suporta todas as
atividades necessárias, tanto para as colaborações individu-
ais quanto para a sua integração em um produto final, assim
como assegura que a metodologia seja seguida corretamente.

3. CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS
A principal contribuição deste projeto será uma metodolo-

gia capaz de guiar os projetos de autoria de conteúdo extra
para v́ıdeos, utilizando o poder de processamento obtido ao
aplicar abordagens Crowdsourcing.

Para que seja posśıvel modelar o processo de produção de
conteúdo extra como um projeto de Human Computation, é

Figure 2: HCONE - um ambiente de apoio para a
metodologia HCOME[10].

necessário criar meios de identificar as HITs contidas tanto
na forma geral do problema, quanto nas suas especializa-
ções que decorrem das diferentes modalidades de conteúdo.
Desta forma, tanto o método utilizado para realizar esta
modelagem, quanto a ferramenta assistente de identificação
das HITs constituem contribuições que podem ser utilizadas
e reaproveitadas em diversos contextos.

De forma semelhante, o método utilizado para propor a
maneira como as HITs devem ser divididas em microtarefas,
assim como a ferramenta assistente que facilitará esta ativi-
dade, serão contribuições interessantes para projetos que
planejem utilizar uma abordagem Crowdsourcing.

Ainda na área do Crowdsourcing, o próprio modulo de
gerência de Crowdsourcing será uma contribuição impor-
tante, pois apesar de já existirem diversos ambientes ca-
pazes de gerenciar usuários, colaborações, integração das
contribuições, validação de confiabilidade, assim como out-
ras atividades que a CS requer, ainda não existe um ambi-
ente open source que possa ser utilizado como base em proje-
tos para os quais é necessário desenvolver ambiente próprio.

Outras contribuições decorrerão das ferramentas de auto-
ria que serão desenvolvidas para o ExCAME, assim como
alguns conceitos e tecnologias que serão propostos e utiliza-
dos no seu desenvolvimento.

Alguns exemplos destas contribuições adicionais são a Hi-
erarquia de Estereótipos Lingúısticos, e a Rede Multimı́dia
de Conceitos.

A Hierarquia de Estereótipos Lingúısticos fornecerá uma
forma de contextualizar o conteúdo produzido de acordo
com as caracteŕısticas de vocabulário do autor, que revela
questões sobre sua idade, região, área de atuação e mesmo
sobre o grau de formalismo utilizado no processo de autoria,
conforme pode ser visto na Tabela 2. Esta análise é feita
com base nas variações diatópicas, diacrônicas, diastráticas
e diafásicas presentes no perfil lingúıstico de determinados
grupos. Este modelo poderá facilitar o entendimento tanto
das caracteŕısticas do conteúdo produzido pelo autor quanto
as caracteŕısticas desejadas para o material produzido, de
acordo com o perfil do público alvo.

A Rede Multimı́dia de Conceitos é uma estrutura que
tem como objetivo fornecer representações de determina-
dos conceitos que sejam mais adequados a um determinado
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Table 2: Exemplo de resumo de um Estereótipo Lin-
gúıstico.

Fator / Esteriótipo
Médico

Capixaba

Paciente
Ouvinte
Carioca

Paciente
Surdo

Diacrônico Antigo Atual
Diatópico ES RJ ES
Diastrático Medicina Libras
Diafásico Formal Coloquial

Estereótipo Lingúıstico. Este modelo relaciona as formas
alternativas de representação de conceitos, sejam textuais,
imagens, v́ıdeos ou outras, levando em conta em qual cenário
contextual cada uma destas representações é utilizada, como
pode ser observado na Figura 3. Este recurso poderá ser uti-
lizado em diversos tipos de aplicação, como por exemplo em
geradores de versões alternativas para documentos multimı́-
dia, versões acesśıveis de documentos, sistemas de tradução,
e ferramentas de anotação de v́ıdeo.

Figure 3: Exemplo de representação do conceito
VOCÊ em uma Rede Multimı́dia de Conceitos.

A biblioteca de ferramentas de autoria que será produzida
neste trabalho também será uma contribuição importante,
uma vez que apoiarão a autoria de diversos tipos de con-
teúdo, darão suporte a Crowdsounrcing, e ainda poderão
ser utilizadas e estendidas livremente em outros projetos.
Algumas das ferramentas previstas terão como objetivo a
autoria de áudio alternativo, áudio-descrição, quadros multi-
mı́dia, legendas, e conforme novas necessidades forem sendo
identificadas, mais ferramentas serão produzidas.

Todavia, existe ainda uma contribuição que, apesar de ter
um caráter mais cultural que tecnológico, é tão importante
quanto as demais. Esta contribuição se dará na forma do
potencial aumento do volume de conteúdo extra produzido,
resultando consequentemente em um aumento na geração
de material multimı́dia como os v́ıdeos acesśıveis e os videos
dispońıveis em diversos idiomas, assim como na revitalização
de obras que já não são populares, por meio da inserção de
conteúdo multimı́dia.

4. ESTADO ATUAL DO TRABALHO
O projeto atualmente encontra-se em fase de planejamento,

e espera-se que o primeiro protótipo seja implementado no
segundo semestre de 2016.

A fim de entender melhor a natureza de um processo
Crowdsourcing para a autoria de conteúdo extra, foi escol-

hido um estudo de caso para que seja gerado um protótipo
espećıfico para ele. Com base na análise deste experimento
serão identificadas as partes do processo que devem ser gen-
eralizadas, e a partir deste ponto a metodologia ExCAM
será detalhada e o ambiente de apoio ExCAME começará a
ser implementado.

O cenário escolhido para este experimento inicial foi o de
autoria de legendas em português para v́ıdeos com áudio
em inglês. Trata-se de uma atividade que atualmente é re-
alizada por diversos grupos, que apesar de contarem com
softwares de edição que facilitam a autoria das legendas,
não contam com sistemas que os auxiliam na gestão do pro-
cesso colaborativo. Pretende-se realizar este experimento
em parceria com o Observatório de Tradução, Arte, Mı́dia e
Ensino da UFES[2], que já realiza atividades de legendagem
para v́ıdeos.

Outra atividade que está sendo realizada é a de classifi-
cação das modalidades de conteúdo extra para v́ıdeos, de
acordo com a as três dimensões propostas: Propósito, Na-
tureza e Tipo.

Para a dimensão Natureza do conteúdo extra foi criada
uma hierarquia, que pode ser observada na Figura 4, para
ajudar a definir de que forma o conteúdo se relaciona com
o v́ıdeo original. Esta dimensão ajuda a entender como o
conteúdo deve ser incorporado ao v́ıdeo, assim como a forma
como será feita a sua integração na versão final.

Figure 4: Hierarquia da dimensão NATUREZA do
conteúdo extra para v́ıdeos.

Quando o conteúdo é classificado como alternativo, sabe-
se que o artefato gerado substituirá um dos componentes do
v́ıdeo original, como a trilha de áudio por exemplo.

Ao se classificar o conteúdo como sendo de natureza Adi-
cional, ele ainda pode ser Complementar ou Suplementar.

O conteúdo Complementar é aquele que preenche uma
lacuna semântica presente no v́ıdeo original, como se faz ao
adicionar legendas na ĺıngua de sinais em um cenário no
qual o público alvo pode conter pessoas surdas. Neste caso
o v́ıdeo foi complementado pelo conteúdo extra, de forma
que somente então passou a alcançar o seu objetivo.

O conteúdo Suplementar visa adicionar elementos no v́ıdeo
original, sendo que estes elementos constituem informação
adicional, e não o preenchimento de lacunas semânticas para
que o v́ıdeo seja eficaz em seu objetivo. Um exemplo deste
tipo de conteúdo são os quadros multimı́dia que exibem in-
formações sobre os jogadores e sobre a pontuação durante
as partidas esportivas, estas informações não são necessárias
para que se compreenda o jogo, mas melhoram significativa-
mente a experiência do usuário.

Apesar de o processo de produção do conteúdo extra ainda
não ter sido totalmente delimitado, as grandes etapas já
foram mapeadas conforme por der visto na Figura 4.
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Figure 5: Visão geral do processo de autoria crowd-
souncing de conteúdo extra para v́ıdeos.

Espera-se que, após a realização do experimento inicial,
os detalhes deste processo tornem-se mais claros e permitam
criar uma versão mais detalhada e formal do processo de au-
toria. Neste ponto, espera-se ser posśıvel descrever tanto as
atividades que envolvem a gerência das microtarefas quanto
as que envolvem a gerência dos colaboradores, além da in-
terface entre o módulo de Crowdsourcing e o ambiente de
apoio.

5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
A avaliação que se pode fazer até o momento diz respeito

à preparação do projeto. O levantamento do referencial
teórico revelou que a adoção do modelo Crowdsourcing como
a base para a autoria de conteúdo extra para v́ıdeos é uma es-
tratégia viável e promissora. O modelo de produção de con-
teúdo multimı́dia também está bem delimitado com base nos
trabalhos de Villena[14] e Guimarães[6], assim como as es-
tratégias de utilização do conteúdo produzido para enrique-
cer os v́ıdeos originais.

O primeiro experimento está sendo modelado, e espera-
se que a partir dos seus resultados seja posśıvel avançar
na modelagem da metodologia ExCAM, assim como na cri-
ação do apoio computacional para ela. Este primeiro exper-
imento, que envolverá a geração de legendas em português
para v́ıdeos com áudio em inglês, visa gerar um modelo para
o processo de autoria, com todas as caracteŕısticas previstas
incluindo a utilização de uma abordagem Crowdsourcing.

A avaliação do conteúdo gerado também será feita uti-
lizando Crowdsourcing, de forma que um grupo heterogêneo
de colaboradores possa fornecer uma avaliação subjetiva do
conteúdo gerado, sob o ponto de vista da experiência do
usuário. Como o objetivo deste projeto é gerar versões de
v́ıdeos que sejam mais interessantes para o usuário, foi escol-
hida uma abordagem de avaliação que priorize a dimensão
humana, permitindo avaliar o impacto causado no público
alvo pelo resultado gerado.

Outro ponto a ser avaliado será a eficácia da metodologia
em permitir que pessoas, com diferentes graus de conheci-
mento técnico, iniciem projeto de autoria de conteúdo extra
e gerem suas versões enriquecidas de v́ıdeos.

Espera-se que no segundo semestre de 2016 este primeiro
experimento seja conduzido, e que seja posśıvel realizar a
análise dos primeiros resultados práticos.
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ABSTRACT
Temporal segmentation of video into scenes is a prerequi-
site to various tasks on Multimedia Information Retrieval,
like video summarization, content based video retrieval and
video recommendation. There isn’t, however, a satisfactory
method to automatically segment video into scenes. State-
of-the-art scene segmentation methods are multimodal, in
order to match the multimodal nature of video. Aside from
being multimodal, no true early fusion method was found in
literature. Early fusion have shown to be useful in related
multimedia tasks where potential correlation between data
streams of different sources are discovered before the main
processing step, improving results. Motivated by this situa-
tion, the proposal of this PhD Project is to investigate the
impact of a true early fusion multimodal approach on the
temporal video scene segmentation task.

Keywords
Multimedia; Content Adaptation and Personalization; Tem-
poral Video Scene Segmentation

1. INTRODUCTION
Nowadays, people became more and more involved with

digital video. According to Cisco [1], in 2015, global mobile
video traffic accounted for 55 percent of total mobile data
traffic and will account for 75 percent in 2020. Youtube 1 cite
a growth in watch time of at least 50 percent year by year in
the last three years. Time.com2 reported that Netflix, one
of the biggest video on demand services, is responsible by
one third of all Internet traffic on the United States [19].
Given these facts, market and the scientific community are

working to provide easy and pleasant experience to users,
not only of digital video, but of general multimedia content.
Unfortunately, the huge amount of available digital video
turns search/retrieval task to be difficult. This difficulty can
be assigned to the Information Overload Problem, originally
addressed by Gross [13] which is a situation where someone

1www.youtube.com/yt/press/en-GB/statistics.html
2www.time.com
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cannot timely handle an amount of data in order to find a
specific information of interest.

A variety of tasks on Multimedia Information Retrieval
require knowledge about temporal structure of the target
video. More specifically, video must be divided into seman-
tically coherent pieces like chapters of a film, individual news
of a news program and topics of a video lesson. Segmenta-
tion of video into smaller parts can improve access and nav-
igation [5], as the smaller parts are more manageable than
the entire video.

Video temporal subunits which are of interest to person-
alization systems are frame, shot and scene. Segmenting
video into frames is trivial and segmenting into shots is con-
sidered an essentially solved task [11] with recent methods
reaching high levels of accuracy [7]. Temporal segmentation
of video in scenes, however, is an open problem [11]. The
main reason is most definitions of scene are based on subjec-
tive concepts, implying that a scene segmentation tool must
deal with the semantic gap [23], the difference between the
representation of a content in a computer and the human
comprehension of the same content.

Available methods for the temporal scene segmentation
problem can be classified by which channels, or combinations
of channels, they use as source of information [11]. Early
works, including the seminal one by Yeung et al. [27], were
based only on visual features. Over the time, researchers
also experimented other channels like aural, textual and
its combinations. Techniques based on a single information
channel, also called modality, are classified as singlemodal.
Techniques employing more than one modality are classi-
fied as multimodal. Recent works remark that singlemodal
methods are restricted to specific domains [11, 17] and future
techniques must employ multimodality to improve temporal
scene segmentation results.

Multimodal methods can employ multimodal fusion pro-
cess [4], where information from different modalities are com-
bined to obtain a final decision. In video scene segmentation,
decision is about where scene boundaries must be placed.
Multimodal fusion are of two main types [4]: early fusion,
where information from different modalities are combined
before the final decision step and late fusion, where an indi-
vidual decision is taken for each modality and this decisions
themselves are combined into a final decision.

Other important classification of temporal scene segmen-
tation methods is about the semantic level of information
they use: low, mid and high level features. Features are
pieces of information that can be extracted from a video with
the purpose of characterizing it, enabling comparison. Low
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level features are extracted directly from raw data, without
external knowledge and aren’t easily understandable by hu-
mans. Mid level features are obtained by processing low level
features with the addition of semantic knowledge and aren’t
also easily understandable by humans. High level features
are human interpretable information about a content.
State-of-the-art scene segmentation methods like [22] are

multimodal and use mid/high level features. Although these
methods are multimodal, none of them apply early fusion on
features. As recent literature on other video adaptation and
personalization tasks suggests that early fusion may improve
accuracy [12, 15], further investigation about its applica-
tion on temporal scene segmentation task can be fruitful.
As no multimodal early fusion temporal scene segmentation
method have been found, the main goal of this work is set as
the verification of the effectiveness of this approach on the
temporal video scene segmentation problem.
This paper is organized as follows: at Section 2, are pre-

sented necessary concepts to the comprehension of the pro-
posal. Section 3 presents the state of the art and exposes
research gaps. Section 4 is where research hypotheses are
stated and experiment design and planning are described.
Finally, at Section 5, expected contributions are listed.

2. THEORETICAL FRAMEWORK
At this Section, a theoretical basis to a better understand-

ing of this PhD project is presented.

2.1 Video Hierarquical Structure And The Tem-
poral Video Scene Segmentation Problem

Video can be defined as a sequence of still images such
that, when shown in a sufficient fast succession, causes a
continuous visual sensation to a viewer [8]. These still im-
ages are called frames and to an unbroken sequence of frames
taken from one camera, is given the name of shot [16]. This
definition is broadly accepted between researchers.
Definition of scene, the next unit above shots in video hier-

archical structure, however, isn’t consensual. It is commonly
defined as a sequence of one or more adjacent shots some-
how related, but this relation varies over different works.
Many authors proposes their own definitions based on eas-
ily computable features or definitions fitted to very specific
domains. There are researchers, however, who adopts a def-
inition which is more general and closer to the interests of
a domain independent multimedia system user: a scene is a
sequence of one or more adjacent shots which are semanti-
cally correlated [14]. Concepts of video, frames, shots and
scenes are shown in Figure 1, inspired in [11].

Video

Frames

Shots

Scenes

Figure 1: Hierarquical structure of video.

This work is focused on the detection of video temporal
units that fits human comprehension of scenes and are also

domain independent, the Temporal Video Scene Segmenta-
tion (TVSS) task. So, the general scene definition of [14]
will be adopted in the definition of the following problem:

Temporal Video Scene Segmentation Prob-
lem (TVSSP): Given a video and its ground truth
shot boundaries, compute all the sequences of
one or more adjacent shots which are semanti-
cally correlated and label each one as a scene.

2.2 Video Features
Multimedia systems must handle objects like images, sounds

and videos. Comparison between these objects isn’t usually
performed on the original data representations, but on al-
ternative representations of the original content, in form of
metadata. These metadata, normally smaller than the orig-
inal content, are called feature descriptors, or simply de-
scriptors. In a more concise view, a descriptor is a compact
representation of a media object that can be used to com-
pare it to other media object descriptors. Features can be
classified regarding their semantic level: low, mid and high.

Low level feature descriptors are numeric or symbolic mea-
surements extracted directly from the data stream without
involving external knowledge, learning process or statistical
analysis of other documents [20]. To a tool which compute
a descriptor from a media stream, is given the name of de-
tector or extractor.

2.2.1 Visual Features
Visual features are divided into two classes, according to

its representation scope: global and local. Global features
refers the whole image. They are usually compact and indif-
ferent to rotation. One of the most popular global feature
for image comparison is the color histogram [29], which is
a measure of frequency with which color appears in that
image, considering all the pixels.

A local feature, differently from global, corresponds to
a subset of an image. This subset can be a point, a re-
gion or an edge segment, containing a pattern which differs
from its immediate neighbourhood. One of the most pop-
ular local feature is the Scale-Invariant Feature Transform
(SIFT) [18], which finds corners in images by difference-of-
gaussians method and pinpoint corners as keypoints, stored
in 128-dimentional vectors. SIFT descriptors are invariant
to rotation and scale.

2.2.2 Other Features
Aural features, analog to visual features, represent spe-

cific properties of audio signals in compact format, allowing
comparison with other audio signals. One of the most well
known aural feature extactors, Mel-frequency cepstral coeffi-
cients (MFCC) [10] were originally applied on monosyllabic
word recognition. Although it wasn’t the focus at the time,
MFCC was also found to be useful in speaker recognition.

Textual channel of video tends to be a lot smaller than
the aural and visual channels and, by this fact, there are
some TVSS methods which compare the raw textual data
without any processing.

There are, however, lots of textual feature extractors in
literature, mainly originated from Natural Language Pro-
cessing and Data Mining. One of the most popular textual
feature extractor is the Bag-of-Words (BoW) which generate
a simplified representation of a text [2].
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2.3 Mid and High Level Features
High level features are human-interpretable information

describing some content [20]. They can be generated by
annotation, indexing or generated automatically by analysis
of low level features. It is usually text describing the media.
For example, the objects contained in a video shot, like a
car and a motorcycle. It can also represent sentiment of this
media, like a shot that depicts anger of a character.
Mid level features, which are numeric or symbolic mea-

surements obtained after analysis of low level features [20],
are placed between low and high level features, as they re-
main close to media level information, without attempting a
high level description of the content. A mid level feature ex-
ample is the Bag-of-Features (BoF), which is an extension of
the BoW model to other data natures like audio and video.
BoF appeared as an analog to the BoW model. Pre-

liminary BoF works, from Computer Vision, replaced texts
by images and the words by textons, which are prototype
vectors that represent textures. Other authors, when ref-
erencing and describing visual oriented BoF models, call
them Bag-of-Visual-Words (BoVW) because the words are
replaced by some representation of visual features from im-
ages. Recently, BoF model have been extended to other
natures like the Bag-of-Aural-Words (BoAW).

2.4 Multimodality
Multimodality in video, according to [24] is “The capacity

of an author of the video document to express a predefined
semantic idea, by combining a layout with a specific content,
using at least two information channels”.
In multimedia systems, is necessary to define strategies

to combine data from the different sources and to exploit
correlation between them, if any exists. The combination of
features from different media, is called multimodal fusion.
According to [4], the fusion of different modalities is gener-
ally performed at two levels: early fusion and late fusion.
In an early fusion approach, there is a combination of n

feature vectors, producing a new feature vector which con-
tains combined information. Then, the combined feature
vector is fed to the decision unit, producing the answer.
In late fusion, there is an individual decision step for each

one of n feature vectors, producing n partial answers to the
task. These n partial answers are then submitted to a deci-
sion level fusion unit, which combines these partial answers,
producing a final answer.

2.5 Temporal Video Scene Segmentation Eval-
uation Metrics

Evaluation of multimedia systems can be objective, when
the evaluation doesn’t involve user decisions or subjective,
when its based on the quality of user experience. Objective
evaluation of TVSS methods, however, still have a portion of
subjectivity in it because it depends of a subjective concept
which is scene definition. Two individuals may disagree on
scene boundaries of a video because the semantic correlation
of shots is relative to how each person comprehend it.
A TVSS method can be evaluated by comparison of its

scene boundary prediction with a ground truth segmenta-
tion, which is a previous annotation of the true scene bound-
aries in a video. Creation of a ground truth, however, is a
tricky task, because of the scene definition subjectivity. A
way to minimize the possibility of errors, is to consensually
combine several human generated annotations of a video.

Given a ground truth segmentation, there are some met-
rics to compare it to one obtained by a TVSS method. They
are precision and recall, coverage and overflow, and the dif-
ferential edit distance.

Precision and recall measure proportions of scene bound-
aries that have been correctly identified. Precision is the
proportion of correctly identified scene boundaries between
all predicted boundaries. Recall is the proportion of cor-
rectly identified boundaries between all true boundaries. To
simplify comparison between different methods by precision
and recall, they are usually combined in the F1 measure,
which is the harmonic mean of precision and recall with
equal weights to both.

Coverage and overflow are measures proposed by [26] and
evaluate a scene prediction according to how much its shots
overlap with the ground truth scene segmentation. Coverage
of a scene t measures the quantity of shots of t correctly
grouped together in the prediction and Overflow measures
how many shots of t aren’t covered by the prediction.

The Differential Edit Distance (DED) is a TVSS evalua-
tion measure, proposed by [21], to overcome the weakness of
existing TVSS evaluation measures when dealing with cases
of ambiguity of scene definition. DED measure is based on
the well known edit distance. In DED, scene segmentation
is seen as a label assignment task, where shots belonging to
the same scene must be labeled similarly. DED value be-
tween a predicted segmentation and a ground truth is given
by the minimum number of shots that must be relabeled to
transform the prediction sequence of labels into the ground
truth sequence of labels.

3. RELATED WORK
In this Section there is a brief discussion on the main

TVSS works, to expose research gaps in this topic. There is
also some discussion on early fusion multimodal methods in
order to justify our approach.

One of the first methods for the TVSSP was proposed by
Yeung et al. [27]. It is based on low level visual features
only and introduce the Scene Transition Graph (STG), a
graph modelling to the TVSS task, which have been broadly
adopted as a core module in later TVSS works.

Sundaram and Chang [25] proposed one of the first mul-
timodal TVSS methods. It segments the video individually
for each modality based on low level features and using slid-
ing windows and then combines the resulting segmentations
with a nearest neighbour algorithm.

Another famous work is the one by Zhai and Shah [28],
where the authors present a Markov Chain Monte Carlo
technique to determine the scene boundaries. It is also based
only on low level visual features.

Chasanis et al. in [9] proposed the use of BoVW to rep-
resent visual content, as a form of preserving contextual in-
formation. Their approach is visual based only, using SIFT
descriptors to compute mid level BoVW representations.

In the last five years of research, the main domain inde-
pendent TVSS works found in the literature were:

• Sidiropoulos et al. [22]: multimodal approach, builds
four STG’s, two for low level features, one aural and
one visual, and two for high level features, also one
aural and one visual. It uses a probabilistic approach
to merge the individually predicted scene boundaries
of each STG;
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• Lopes et al. [17]: multimodal approach, extends the
BoVW method of [9] by computing also a BoAW. The
two mid level features, BoVW and BoAW are used
to segment the video individually and the individual
results are combined afterwards;

• Baraldi et al. [5]: multimodal approach, based on vi-
sual and textual features. In their approach, mid level
features for both visual and textual features are com-
puted for each shot and then fed to an deep neural
network which computes similarity scores for each ad-
jacent pair of shots.

Appointing state-of-the-art TVSS methods is a delicate
matter as available TVSS methods cannot be straightfor-
ward compared. It happens because authors adopted dif-
ferent datasets and evaluation strategies to this date [11].
No standard benchmarks are available and only one author
recently provided source code and adopted datasets [6, 5].
Although it isn’t possible to accurate map the state-of-the-

art in TVSS, some trends can be noted with the evolution
of TVSS methods. One of these trends seems to be the use
of multimodality in attempt to capture all the possible clues
to scene boundaries as some information can be expressed
only on a modality or the clues to scene boundaries can be
only achieved by a combination of information from differ-
ent natures. Despite multimodality being popular, no early
fusion method for the TVSSP with true feature fusion have
been found. Some methods claim to be early fusion, but
instead of mixing parts of features, they only feed classifiers
with different nature features or concatenate feature vectors.
Another trend is the use of mid and high level features in
attempt to bridge the semantic gap.
Jhuo et al. proposed in [15] a feature fusion method for

the video event detection task. Their method does some-
thing very similar to what is wanted in this work: they build
multimodal words using aural and visual information. Their
method, based on bipartite graphs, focus on discovering cor-
relations between aural and visual words. They highlight
that events are naturally multimodal and have consistent
audio-visual patterns. The authors claim that this approach
reduces dimensionality of the features, provides strong cues
and discriminative power for detecting events.

4. PROPOSAL
Even over twenty years of research, temporal video scene

segmentation is still an active research topic because it is
useful on diverse tasks and, to the best of our knowledge,
there isn’t an appropriate domain independent solution for
the TVSSP up to this date.
As no satisfactory method have been developed and no

true early fusion approach to the TVSSP was found on the
literature, this research aims to measure the impact of early
fusion in both effectiveness and efficiency on the TVSS task.
The following null hypothesis can be used to assess its im-
pact on effectiveness:

Hypothesis 1. An early fusion method cannot obtain
better results than a late fusion method when applied to
TVSSP.

and its alternative hypothesis as:

Hypothesis 2. An early fusion method can obtain equal
or better results than a late fusion method when applied to
TVSSP.

A null hypothesis for assessing efficiency can be stated as:

Hypothesis 3. An early fusion temporal scene segmen-
tation approach always demands higher computational cost
than a late fusion approach.

and its alternative hypothesis as:

Hypothesis 4. An early fusion temporal scene segmen-
tation approach doesn’t always demands higher computa-
tional cost than a late fusion approach.

Motivated by the clues found in literature and presented
on Section 2, this work will focus on refute Hypothesis 1 and
Hypothesis 3 and accept Hypothesis 2 and Hypothesis 4, by
experiments with the method described on Section 4.1.

4.1 An Early Fusion Approach to the TVSSP
The multimodal early fusion method illustrated in Fig-

ure 2 is proposed to address the TVSSP.
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Figure 2: Proposed early fusion method.

From this point, it will be called Early Fusion Scene Seg-
mentation Method (EFSSM). Initially, given a video V as
input, is necessary to find its segmentation into shots S =
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{s1, . . . , sn}. This action corresponds to (i) in Figure 2. A
previously annotated shot segmentation ground truth can
be used as a solution to this step. There are three available
datasets with annotated shot segmentation ground truths.
They are detailed in Section 4.2. Shot segmentation can also
be performed by an available state-of-the-art shot segmen-
tation method, like the one in [3].
In (ii), features from different modalities will be extracted

from shots. For each shot si in S, feature vectors should
be extracted for each of J modalities. In the initial version
of the EFSSM, two modalities will be explored: visual and
aural. For the visual modality, SIFT will be used. Aural
modality will be initially explored via MFCC descriptor, as
it have been used with success in the TVSSP [17]. There are
plans to include other modalities and to experiment different
low-level descriptors than SIFT and MFCC in attempt to
improve the method. Mid and high level can also be easily
coupled with EFSSM and will be experimented.
Step (iii) consists in the application of the BoF model in-

dividually on each modality. For each modality, a feature
dictionary is created by clustering its feature descriptors us-
ing k-means and representing the computed clusters by their
centroids. Feature dictionary size of each modality will be
defined after experimenting different values in a supervised
operation. A distance measure should be carefully defined to
be used with each distinct type of feature descriptor. Com-
pute then, for each shot si in S, feature histograms hij ∈ H
for each modality j in J . Each cell hij [l] of a feature his-
togram hij contains a measure of how many times feature l
(i.e visual or aural word) from modality j appears on si.
Consider F as the set of all features computed from all

J modalities. Observe the fact that feature histograms H
can be used, in a different perspective, to know how many
times each feature f ∈ F happens on each shot. In other
words, for each f there is shot pertinence histogram. These
shot pertinence histograms are used in (iv) to cluster fea-
tures f ∈ F using k-means. The idea behind this step it to
capture the co-ocurrence of features from different modali-
ties in shots. Each cluster produced in this step corresponds
to one multimodal feature mfk.
The goal of (v) is to compute histograms of multimodal

features for each shot. A preliminary strategy to perform
this step is to combine the different modalities histogram
values from the all the unimodal features composing a mul-
timodal feature from each of the J modalities, by arithmetic
mean. Different weights for different modalities and normal-
ization of values can be useful in this calculation.
Finally, in (vi) the multimodal feature histograms are fed

to a TVSS framework, which will produce the final scene
segmentation. There are many TVSS frameworks with dif-
ferent approaches that can be adopted, like the STG [27],
and sequence alignment [9].
Despite the proposed feature fusion technique seems to

be simpler than the bipartite graph approach [15], it is also
possible to experiment the bipartite graph approach to build
the BoMF, possibly extending it to a multipartite graph ap-
proach, if the clustering approach fails to exploit correlations
between different modalities.

4.2 Experiment Design
EFSSM will be implemented in Java with OpenImaj API3

3http://openimaj.org/

and R/JRI4. OpenImaj is a set of libraries and tools for mul-
timedia content analysis and generation. R is a statistical
computing software, which can be acessed by Java language
through JRI, a Java/R interface. With the implementation
of EFSSM, is possible to compare it to other approaches and
check hypotheses 1, 2, 3 and 4.

To test Hypothesis 1, EFSSM and a Late Fusion Scene
Segmentation Method (LFSSM) should be executed over
a scene segmentation dataset with ground truths segmen-
tations. There are three options for the dataset and they
should all be tested: RAI Dataset [6], BBC Dataset [5] and
the Movies Dataset from [17]. BBC Dataset is a set of 11
episodes from a educational TV series called Planet Earth.
RAI Dataset is a set of 10 videos including documentaries
and talk shows from the Rai Scuola video archive. Movies
Dataset is actually composed of five Hollywood movies. All
three described datasets contains manually aannotated ground
truth scene segmentations. The obtained results will be
compared to the respective ground truths segmentations em-
ploying the evaluation measures explained on Subsection 2.5.
If results from EFSSM are better than results from LFSSM,
we can refute Hypothesis 1 and accept Hypothesis 2.

By measuring the running time of both EFSSM and LF-
SSM is also possible to refute Hypothesis 3 and accept Hy-
pothesis 4 if EFSSM uses less or equal time to run.

4.3 Schedule
The schedule of the research, presented at Table 1, refers

to the trimestral execution of the following activities:
(i) Attaining mandatory credits of ICMC-USP PhD pro-

gram; (ii) English proficiency exam; (iii) Teaching Improve-
ment Program (PAE); (iv) Systematic mapping of TVSS
and related work; (v) Check for updates on TVSS state-
of-the-art; (vi) Study, coding and analisys of TVSS meth-
ods; (vii) Experimental analisys of developed methods; (viii)
Qualifying exam: writing and examination; (ix) Thesis writ-
ing; (x) Result publication by technical reports, paper sub-
mission to the area related events and periodicals; (xi) The-
sis submission and examination.

Items marked with
√

are finished activities and items
marked with  are upcoming or in progress tasks.

Year 2015 2016 2017 2018
Trimester 1◦ 2◦ 3◦ 4◦ 1◦ 2◦ 3◦ 4◦ 1◦ 2◦ 3◦ 4◦ 1◦ 2◦ 3◦ 4◦

(i)
√ √ √ √

(ii)
√

(iii)
√ √

(iv)
√ √ √

(v)         
(vi)

√ √ √ √ √      
(vii)        
(viii)

√ √  
(ix)    
(x)

√        
(xi)   

Table 1: PhD activities schedule.

5. CONCLUSIONS
This paper proposes the execution of a PhD project themed

on the use of early fusion in TVSS in order to answer if
it improves effectiveness and efficiency on the task. The
achievement of this answer is the main expected result from
this work. Aside from the main result, there are some other
expected results: Human resource development, as a PhD

4https://www.r-project.org/, https://rforge.net/JRI/
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and possibly an undergraduate scientific initiation; Publi-
cation of results in scientific events and journals; A mul-
timodal early fusion based TVSS system; A dataset and
related ground truth scene segmentations of videos.
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ABSTRACT
Thanks to improved quality of life in general, people are
living better and longer. In this scenario, the elderly want
to live alone and independently. This choice has led re-
searchers to investigate systems designed to monitor and
assist older people in their daily life so that senior citizens
and their family feel more secure. Several studies report re-
sults that involve sensors, bracelets and other devices, even
though these technologies are part of the reality of a few
users. Also, while sensors must be installed in environments
which implies high costs and limits the monitoring to spe-
cific environments, technologies like bracelets are considered
limited and as well as costly. On the other hand, mobile
devices such as smartphones and tablets increase in popu-
larity and interaction capabilities while decrease in cost. In
addition, wearables, such as smart watches, are becoming
affordable and its integration with mobile devices provides
new interaction possibilities. Considering these deficiencies
and opportunities, this project aims to propose monitoring
techniques that make use of mobile and wearable devices in
the scenario of monitoring and supporting the daily health
care of senior citizens.

Keywords
mobile; monitoring; ESM; aging in place; design

1. INTRODUÇÃO
Avanços em medicina e em tecnologia, além da melhoria

na qualidade de vida de forma geral, têm contribúıdo para o
aumento da expectativa de vida da população. Além disso, a
redução da mortalidade e o decĺınio das taxas de fecundidade
têm feito com que o envelhecimento da população aconteça
em escala global. Pesquisas apontam que atualmente 40%
das pessoas idosas vivem sozinhas, principalmente em páıses
desenvolvidos, e que esta configuração deve se tornar cada
vez mais comum no mundo todo [29]. Esta mudança resulta,
inclusive, do desejo de idosos de viverem sozinhos em suas
casas [18]. Porém, a idade avançada implica em uma maior
probabilidade de piora na condição de saúde, deficiência e

In: Workshop de Teses e Dissertaçõe (WTD), 16., 2016, Teresina. Anais
do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web. Porto Alegre:
Sociedade Brasileira de Computação, 2016. v. 2.
ISBN: 978-85-7669-332-1
c©SBC – Sociedade Brasileira de Computação

dependência. Neste contexto, observa-se uma preocupação
com a criação de meios para apoiar o ”envelhecimento no lu-
gar”, termo utilizado para referir-se a capacidade de pessoas
mais velhas de viverem sozinhas em suas casas, de forma
independente, pelo maior tempo posśıvel.

Segundo Moffat [20], pesquisas na área Interação Humano-
Computador voltadas para idosos não devem focar apenas
em problemas de acessibilidade, mas em como novas tec-
nologias podem ajudar em necessidades espećıficas para esse
público. Já Mynatt et al. [21] identificaram três temas recor-
rentes de projetos que pesquisam alternativas para auxiliar
o envelhecimento no lugar: (i) apoio ao reconhecimento de
crises, como quedas e outros acidentes; (ii) apoio a proces-
sos cognitivos, com foco em auxiliar em problemas causados
pelo decĺınio de memória; e (iii) apoio à conscientização da
rotina diária, como o monitoramento das tarefas para con-
scientização da famı́lia.

Entre os projetos desenvolvidos para auxiliar idosos estão
os sistemas de monitoramento por sensores, também con-
hecidos por monitoramento de casas inteligentes ou soluções
de Ambiente de Vida Assistida (Ambient Assisted Living,
sigla AAL). Apesar de pesquisas que exploram monitora-
mento por meio de sensores existirem há algum tempo, e
do custo de sensores ter diminúıdo ao longo dos anos, tais
sistemas ainda não foram adotados em larga escala. Exis-
tem diversos problemas relacionados ao seu uso que podem
causar resistência a sua adoção. [14] citam dificuldades como
a necessidade de instalação de sensores, seu alto custo e a
falta de interoperabilidade entre diferentes sistemas, além
da dificuldade imposta por problemas de usabilidade.

Outra limitação de sistemas baseados em sensores é a re-
strição do espaço de monitoramento à residência do indiv́ı-
duo [28], não sendo posśıvel identificar situações de emergên-
cia fora do ambiente monitorado. Soluções propõem que os
indiv́ıduos façam uso de dispositivos dedicados com GPS [11,
33], ou de braceletes [1] ou de relógios inteligentes. Muitas
soluções ainda são bastante limitadas em termos de técni-
cas e funcionalidades de monitoramento, sendo que o custo
também pode ser um empecilho, em particular em alternati-
vas que incluem uma assinatura mensal para manutenção de
serviços. Além disso, braceletes dedicados apenas ao moni-
toramento são soluções rejeitadas por muitos idosos quando
estes se sentem estigmatizados ao utiliza-los [24].

Blythe et al. [5] realizaram entrevistas com profissionais
de medicina, cuidadores e idosos, para discutir desafios no
design de tecnologias de monitoramento. Em termos de
gerenciamento de risco, os autores citam o problema que
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maioria dos sistemas de cuidado à distância apenas reagem
quando algum acidente acontece, sendo que o ideal seria pr-
ever posśıveis acidentes e tentar evitá-los. Os autores tam-
bém discutem que principal desafio das tecnologias de mon-
itoramento é se encaixar no contexto social do lar. Muitas
pessoas não aceitam instalar tecnologias de monitoramento
em casa, outras se sentem desconfortáveis com dispositivos
de monitoramento. Os autores citam um exemplo em que os
usuários deveriam usar um pingente de alarme, mas quando
ligavam na casa desses usuários apenas 21% estava usando
o dispositivo.

Dispositivos móveis do tipo smartphones e tablets estão
cada vez mais populares e acesśıveis à população de forma
geral. Este fato torna interessante sua utilização em pesquisas
que investigam soluções que podem ser facilmente acesśıveis
por um grande público. Pesquisadores têm reconhecido seu
potencial no desenvolvimento de soluções de tecnologia as-
sistiva [6, 19, 27].

Dispositivos móveis atuais possuem diversos modos de
entrada de dados, como teclado, microfone, câmera e sen-
sores de movimento. Estes modos de entrada permitem que
usuários interajam com seus dispositivos fornecendo infor-
mações para uma forma de coleta chamada de monitora-
mento ativo [23]. O monitoramento ativo requer que os
usuários interajam com seus dispositivos para coletar os
dados, seja de forma expĺıcita, inserindo os dados manual-
mente, ou transparente, por meio de um jogo por exem-
plo. Para coletar informações de forma expĺıcita, alguns
trabalhos utilizam o método Experience Sampling Method
(ESM), metodologia que pede aos participantes que respon-
dam questões espećıficas no decorrer do dia [16, 9, 10]. Smart-
phones e tablets contam com uma grande quantidade de sen-
sores (e.g. acelerômetro, giroscópio, GPS), além de câmeras
e microfones, que permitem capturar informações sobre o
ambiente e atividades de usuários. Tais sensores permitem
realizar o monitoramento passivo de indiv́ıduos [23]. O mon-
itoramento passivo fornece uma maneira de monitorar o
usuário sem interromper sua rotina ou depender de habil-
idades que podem ser limitadas.

Relógios inteligentes (smartwatches) têm evolúıdo em ter-
mos de funcionalidades e de capacidades de interação. O
fato de possúırem uma gama de sensores acoplados, combi-
nado com sua integração com dispositivos móveis, permite
novas formas de interação, captura e visualização. Existem
diversos desafios e oportunidades relacionados ao uso de reló-
gios inteligentes como plataformas para técnicas de apoio a
atividades diárias de usuários [3]. Em particular, a possibil-
idade de estender e de criar formas de interação e o fato de
estes dispositivos serem vest́ıveis tornam interessante a ex-
ploração de relógios inteligentes em pesquisas relacionadas
a recursos de tecnologia assistiva [22], em especial para uso
por usuários da terceira idade [1].

Assim, se faz oportuno propor um conjunto de técnicas
de monitoramento que faça uso de dispositivos móveis e
vest́ıveis como alternativa de baixo custo para auxiliar na
monitoramento e no acompanhamento de usuários com foco
em pessoas da terceira idade. As técnicas propostas serão
investigadas por meio do projeto, construção e avaliação de
um conjunto de aplicações para dispositivos móveis e reló-
gios inteligentes. As soluções associadas devem ser desen-
volvidas utilizando técnicas de design centrado no usuário e
avaliadas em termos de usabilidade, acessibilidade e exper-
iência do usuário.

2. OBJETIVOS E QUESTÕES
O objetivo principal deste projeto é propor técnicas de

monitoramento para apoiar o envelhecimento no lugar, que
utilizam como plataforma prevalecente dispositivos móveis e
vest́ıveis. As questões de pesquisas que buscam ser respon-
didas estão relacionadas à eficiência das técnicas de moni-
toramento a serem propostas:

Questões de Pesquisa :

1. Qual modelo pode ser utilizado para representar difer-
entes programas de monitoramento individualizados
em dispositivos móveis e vest́ıveis?

2. Quais diretrizes de interação entre usuários da terceira
idade e dispositivos móveis devem ser utilizados para
alcançar um ńıvel positivo de experiência do usuário
promovendo, principalmente, a aceitabilidade, o senti-
mento de segurança e a interação social dos envolvidos?

A primeira questão de pesquisa trata de eventos de moni-
toramento de forma genérica, ou seja, deve considerar even-
tos de acompanhamento e intervenção previstos em cenários
diversos da saúde, que não compreendam apenas o caso
da terceira idade. A segunda questão já trata do uso por
usuários espećıficos e está relacionada a questões de usabili-
dade, acessibilidade e experiência do usuário de forma geral.

Os objetivos espećıficos foram definidos de forma a respon-
der as questões de pesquisa e são novamente apresentados,
resumidamente, a seguir:

1. Realizar um estudo de usabilidade em dispositivos móveis
e vest́ıveis, com foco em pessoas da terceira idade,
identificando dificuldades de interação. O estudo deve
envolver uma revisão da literatura e observação de
usuários.

2. Propor um conjunto de técnicas para monitoramento
que façam uso de dispositivos móveis e vest́ıveis, que
apoiem o envelhecimento no lugar e que abordem prob-
lemas espećıficos de cenários de monitoramento. A
técnicas devem consistir em um modelo que permita
representar eventos de monitoramento previstos por
especialistas da área da saúde e um conjunto de dire-
trizes de interação entre usuários e dispositivos.

3. Projetar e construir aplicações de prova de conceito
para dispositivos móveis e vest́ıveis que façam uso das
técnicas propostas em seus cenários correspondentes.

4. Avaliar as técnicas propostas e as provas de conceito
desenvolvidas de modo integrado por meio de estudos
de caso com pessoas da terceira idade. As avaliações
devem considerar a experiência do usuário, em termos
de aceitabilidade, sentimento de segurança e interação
social, e o desempenho.

3. TRABALHOS RELACIONADOS
Trabalhos que exploram o monitoramento passivo via smart-

phones fazem uso dos sensores de acelerômetro, giroscópio,
microfone, GPS e câmera, que já são na maioria das vezes
integrados nestes dispositivos, para coletar dados de forma
não intrusiva. Lane et al. [15], por exemplo, apresentam o
BeWell+, um aplicativo para smartphones que monitora o
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bem estar do usuário monitorando o sono, atividades f́ısicas
e interação social.

Já o monitoramento ativo requer que os usuários inter-
ajam com o dispositivo para gerar dados. A plataforma
PACO [2], por exemplo, permite criar e conduzir experimen-
tos personalizados que utilizam o método ESM em smart-
phones. A PACO permite que pesquisadores criem exper-
imentos por meio de um site e que usuários se registrem
no experimento em seus dispositivos móveis. Apesar de seu
público alvo serem pesquisadores de diversas áreas, a inter-
face da PACO apresenta termos da área de programação e
configurações complexas, o que dificulta o entendimento por
leigos. Além disso, a solução não prevê a instanciação de
eventos e gatilhos complexos, o que permitiria flexibilização
para diferentes especialistas da área da saúde.

Com relação a tecnologias vest́ıveis, por se tratar de uma
tecnologia nova, os trabalhos encontrados que fazem uso de
relógio inteligente são ainda escassos. Årsand et al. [34],
por exemplo, exploram o uso de relógio inteligentes e smart-
phones em aplicações de diários e autogestão de pessoas com
diabetes. O sistema permite a inserção de dados sobre in-
sulina, carboidratos, glicose do sangue, atividades f́ısicas e
lembretes.

Blackman et al. [4] classificam tecnologias de Ambiente de
Vida Assistida (AAL) em três gerações. A primeira geração
consiste em alarmes, na forma de colares ou botões, que
devem ser pressionados em caso de emergências. A segunda
geração é a de sensores de ambientes. Sensores são instalados
pela casa e detectam emergências automaticamente. E, mais
recentemente, a terceira geração usa sensores de ambiente e
dispositivos móveis e vest́ıveis para evitar acidentes por meio
da identificação de alterações no comportamento.

Frank e Labonnote [12] apresentam uma revisão sistemática
sobre AAL e identificam os temas mais populares e princi-
pais desafios da área. Em termos de publicação, o tema mais
popular é detecção de quedas (39.5%), seguido por monitora-
mento de sono (21%), detecção de presença (14%), moni-
toramento de aspectos fisiológicos (13.5%) e monitoramento
de rotina (12%). Os autores destacam que considerações
estéticas são raramente mencionadas na literatura e poucos
estudos investigam a aceitação de usuários em relação aos
sistemas propostos.

Entre os trabalhos que fazem uso de sensores instalados no
ambiente, destacam-se como exemplo o de Vines et al. [31],
em que apresentam um sistema baseado em sensores insta-
lados pela casa que detecta atividades diárias, como acor-
dar, ir ao banheiro, preparar comida, sair e voltar de casa.
O sistema permite que cuidadores ou familiares acessem os
registros via web e possam procurar por problemas ou al-
terações na rotina do idoso. Lee [17] desenvolveu técnicas
que utilizam sensores para monitorar o quão bem atividades
diárias importantes e espećıficas estão sendo executadas e as-
sim identificar desvios de comportamento. São monitoradas
as atividades de ingestão de medicamentos, uso do telefone e
preparação de café. O diferencial de seu sistema é o número
reduzido de sensores, instalados em equipamentos espećıficos
da casa, e a exibição das informações de uma forma intuitiva
para familiares.

Alguns trabalhos atuais que fazem uso de tecnologias móveis
e vest́ıveis para apoiar o envelhecimento podem ser desta-
cados. Consel et al. [7] abordam o problema de notificações
heterogêneas em sistemas de tecnologia assistiva para idosos.
Os autores então propõem um framework de notificação que

permite diferentes serviços assistivos a notificar os usuários
de forma homogênea. Costa et al. [8] apresentam um sistema
de monitoramento que integra dispositivos vest́ıveis para
monitorar eletrocardiograma, taxa de respiração, batimen-
tos por minuto, temperatura do corpo e detecção de quedas.
Soon et al. [25] propõem um sistema para rastreamento de
pessoas idosas com posśıveis problemas de memória, como
os causados por Alzheimer. O sistema utiliza smartphones
e cartões de RFID para calcular a localização precisa de in-
div́ıduos dentro e fora de construções.

[13] apresentam o trabalho mais próximo da proposta deste
projeto. Os autores implementaram um sistema para smart-
phones, relógio inteligentes e um site que integra um diário
de saúde, recomendação de alimentação e detecção de quedas.
As informações de saúde devem ser parcialmente inseridas
via site enquanto algumas, como batimentos card́ıacos e
número de passos, são coletadas pelo relógio. O relógio in-
teligente também é responsável por detectar quedas e mostrar
notificações. No entanto, o sistema de [13] não é personal-
izável para as necessidades espećıficas de cada idoso ou de
cada necessidade espećıfica (e.g., pessoas com problemas de
memória ou déficit cognitivo). Além disso não houve pre-
ocupação com a usabilidade e experiência dos usuários, um
dos principais focos desta proposta.

4. METODOLOGIA
As técnicas de monitoramento serão propostas para cenários

espećıficos relacionados ao envelhecimento no lugar. Serão
realizados workshops e reuniões com especialistas das áreas
saúde, de forma geral, e da gerontologia, mais especifica-
mente, para definição dos cenários e discussão das técnicas.
Será levado em consideração o estado da arte de forma a
garantir a originalidade das técnicas propostas.

É importante destacar os requisitos iniciais, identificados
pela revisão da literatura, que devem ser considerados pelas
técnicas a serem propostas. No caso do modelo, deve ser
considerado o método ESM [16, 9, 10] de forma a represen-
tar as posśıveis questões e gatilhos que podem ser modela-
dos em um programa de monitoramento. O modelo também
deve prever o armazenamento de informações coletadas por
sensores e dispositivos vest́ıveis, considerando a diversidade
de equipamentos que podem ser conectados à dispositivos
móveis. Já as diretrizes de interação devem considerar os
trabalhos dispońıveis na literatura tanto em fase de imple-
mentação quanto na fase de avaliação e proposta das dire-
trizes adequadas ao cenário de monitoramento.

Para avaliar as técnicas, será projetado e desenvolvido um
sistema com aplicações de prova de conceito para disposi-
tivos móveis. O desenvolvimento do sistema será feito para a
plataforma Android. O projeto deve focar em smartphones,
dado que são mais portáteis e populares do que tablets, e
relógios inteligentes, dada a atual facilidade de acesso.

Em termos de desenvolvimento e de avaliação, o projeto
deve considerar métodos de Design Centrado no Usuário [32],
tanto em termos de projeto participativo [26] como de avali-
ação da Experiência do Usuário [30]. Tais métodos são de
suma importância para que o projeto esteja de acordo com
as necessidades do grupo espećıfico de usuários em termos
de usabilidade, acessibilidade e experiência de uso.

Os resultados serão analisados por meio de estudos de
caso com potenciais usuários. Durante as avaliações, as
técnicas propostas serão comparadas com um cenário sem
intervenção. Deste modo será posśıvel avaliar se as técni-
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cas propostas melhoram aspectos espećıficos da rotina dos
participantes quando comparadas com outras abordagens
existentes ou quando não existe nenhuma forma de inter-
venção. Serão utilizadas técnicas de avaliação da Exper-
iência do Usuário para avaliar a usabilidade das aplicações
desenvolvidas e a aceitabilidade do usuário e suas emoções
em relação ao uso das técnicas propostas. Em especial, de-
vem ser avaliadas as dimensões de aceitabilidade, sentimento
de segurança e interação social. A eficiência e o desem-
penho das técnicas propostas, em termos de melhoria das
atividades diárias nos cenários definidos, serão analisados
por meio de comparações com outras técnicas, abordagens
e sistemas existentes. Serão utilizados, entre outros, análise
qualitativa de entrevistas e quantitativa de questionários.

5. ESTUDOS DE CASO
Esta seção descreve como serão instanciados e analisados

os estudos de caso planejados para avaliar as técnicas pro-
postas. Os estudos de caso deverão se basear em programas
de monitoramento, estes definidos utilizando as técnicas pro-
postas e as provas de conceito desenvolvidas. Um programa
de monitoramento pode conter eventos que contêm inter-
venções planejadas para aumentar a qualidade de vida e o
grau de independência dos idosos. Um programa de mon-
itoramento deve ser definido por especialistas e acompan-
hado por seus familiares (ou cuidadores). Será posśıvel a
programação personalizada de intervenções, de acordo com
as necessidades espećıficas de cada idoso. Mais de um estudo
de caso pode ser conduzido com diferentes tipos de person-
alização.

São exemplos de intervenções que podem ser programadas:

• Rotina: principais diário das atividades realizadas e
seus horários;

• Interação social: relato da frequência com que o idoso
interage com outras pessoas, motivo das interações,
pessoas com quem interage;

• Sentimentos: relato dos sentimentos do idosos ao longo
do dia;

• Estados f́ısicos: coleta da quantidade e frequência de
repouso, frequência de atividades, relatos de dor;

• Cuidados de saúde: coleta da quantidade e frequên-
cia de consultas com profissionais da área de saúde,
administração de medicamentos em casa.

• Alertas de saúde: lembretes de consultas médicas e
horários de administração de medicamentos;

• Atividades de estimulação cognitiva: os idosos podem
ser solicitados a realizar tarefas em seus próprios dis-
positivos móveis, como jogo de memória, jogo de se-
quência, completar palavras, entre outros;

• Atividades de estimulação social: idosos podem rece-
ber alertas para que liguem ou visitem um conhecido.
Seus familiares também podem ser alertados para que
liguem ou visitem o idoso;

• Atividades de estimulação f́ısica: emissão alertas para
realizar atividades f́ısicas, como alongamentos ou cam-
inhar na esteira, e realizar filmagens curtas destas ativi-
dades, que serão armazenadas.

Com relação à identificação de emergências, dados de sen-
sores e interação com os dispositivos móveis e vest́ıveis po-
dem ser analisados automaticamente, por meio de técnicas já
existentes, para prevenção e detecção de eventos de emergên-
cia, tais como quedas, inatividade, problemas aderência, ou
por observação de especialistas.

6. ESTÁGIO ATUAL
O trabalho está em fase de desenvolvimento do modelo e

implementação das provas de conceito. Inicialmente foi re-
alizado um estudo sobre usabilidade em dispositivos móveis
com foco na terceira idade para identificar diretrizes de de-
sign necessárias para a implementação do trabalho proposto.
Para o estudo, foram selecionados trabalhos que apresen-
tavam diretrizes, recomendações ou discutem posśıveis prob-
lemas que podem ser encontrados por usuários da terceira
idade. Os trabalhos exploram não apenas aspectos de us-
abilidade, mas de acessibilidade de forma geral. O foco da
revisão foram trabalhos voltados para interação com dis-
positivos móveis com telas senśıveis ao toque. Todavia,
foram considerados trabalhos voltados para computadores
de mesa que apresentavam um conjunto de diretrizes bem
consolidado. Neste caso, as diretrizes apresentadas contin-
uam sendo adequados e aplicáveis à interfaces smartphones
e tablets. À partir da análise destes trabalhos foi criada uma
lista de diretrizes espećıficas para usuários terceira idade que
servirá de referência para o design das interfaces das provas
de conceito.

As próximas atividades conclúıdas foram a definição da
modelagem inicial de eventos de monitoramento para dis-
positivos móveis e a definição da arquitetura que será uti-
lizada. A estratégia de modelagem e arquitetura considera
como requisito a generalização e reuso do sistema, de forma
que outros sistemas de monitoramento, que não sejam para
a terceira idade, possam fazer uso da mesma implementação.
Assim, as soluções propostas buscam diminuir a dependência
entre componentes e modelo. A modelagem proposta prevê
a definição de diferentes tipos de eventos de monitoramento
generalizáveis para cenários não restritos a monitoramento
e cuidado de pessoas da terceira idade. Os principais com-
ponentes do modelo são descritos a seguir:

• Programa: um programa é um conjunto de eventos
de monitoramento que podem estar associados a um
ou mais participantes monitorados. Eventos podem
ser classificados como ativos, que são aqueles que ne-
cessitam de uma interação expĺıcita com o dispositivo
móvel, ou passivos, em que participantes têm infor-
mações coletadas em plano de fundo e não precisam
interagir diretamente.

• Pessoa: pode ser um participante ou um observador,
responsável pelo programa.

• Evento: um evento pode ser do tipo ativo ou pas-
sivo. Na modelagem inicial um evento passivo é aquele
que coleta informações de sensores de smartphones em
intervalos cont́ınuos de tempo. Enquanto um evento
ativo possui um conjunto de intervenções. Uma inter-
venção se caracteriza pela necessidade da interação ex-
pĺıcita com o usuário, ou seja, ocorre uma interrupção
que deve ser atendida pelo participante.
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• Gatilho de evento: um gatilho de evento pode ter
diferentes tipos e condições: manual, temporal e con-
textual. Um gatilho manual dispara um evento ape-
nas quando requisitado pelo participante, ou seja. O
gatilho temporal dispara eventos agendados em horários
e dias espećıficos. Já o gatilho contextual considera
informações de sensores e de uso do smartphone para
disparar eventos.

• Sensor: o objeto sensor define quais informações de
sensores serão coletadas e em que condições. O sensor
pode coletar informações sobre atividades (via acel-
erômetro), luz ambiente (via câmera) e áudio ambiente
(via microfone), por exemplo.

• Intervenção: uma intervenção representa qualquer evento
em que o usuário necessita interagir com o dispositivo,
ou seja, o usuário é interrompido por eventos como
lembretes, questionamentos ou requisições de tarefa.
Uma intervenção pode apresentar na tela diferentes
est́ımulos: texto, imagem, áudio ou v́ıdeo. No está-
gio atual são quatro os tipos de intervenção: vazia,
questão, mı́dia e tarefa. Uma intervenção vazia se
caracteriza por não necessitar da entrada de dados
por parte do usuário, sendo adequada para represen-
tar lembretes. Uma intervenção em forma de questão
pode ser de diferentes tipos como aberta, múltipla es-
colha com uma única seleção, múltipla escolha com
múltipla seleção, Likert e diferencial semântico. Uma
intervenção de mı́dia requer que o participante capture
uma imagem, um áudio ou um v́ıdeo. Já uma tarefa
trata da execução de tarefas externas ao modelo, per-
mitindo que outros aplicativos sejam iniciados. Difer-
entes tipos de intervenção podem ser combinados em
um único evento. Outro elemento importante em uma
intervenção é uma condição. Isto implica na criação
de fluxos não sequenciais de execução dependendo da
resposta dos usuários.

• Resultado: o objeto resultado é responsável pela per-
sistência dos dados coletados e seus metadados associ-
ados. Um resultado é sempre associado à um partici-
pante e à sua intervenção ou sensor correspondentes.

As definições de um programa de monitoramento e os da-
dos de resultados coletados serão armazenados em um servi-
dor. Para acessar estes dados será utilizada uma arquite-
tura REST, de forma que os dados serão obtidos e enviados
por meio de métodos do protocolo HTTP. O cliente, neste
caso um aplicativo ou uma página da Web, não têm acesso
direto à modelagem ou aos dados do programa. Para facili-
tar a implementação de clientes que precisam se comunicar
com o serviço Web foi desenvolvida uma biblioteca, na lin-
guagem Java, que simplifica todas as chamadas para manip-
ular os dados de todos os componentes da modelagem. A
biblioteca simplifica todas as operações e converte os docu-
mentos JSON em objetos.

Os programas definidos são entidades totalmente person-
alizáveis. Isto implica na necessidade de desenvolvimento
de aplicações que leiam as definições de um programa de
monitoramento e se comportem de acordo com as regras de
monitoramento definidas. Outra atividade já realizada foi a
implementação de um aplicativo para o sistema Android que
gera telas de questões dinamicamente por meio da leitura de

arquivos JSON que definem a estrutura de um questionário.
Além de gerar as telas, o aplicativo também cria dinamica-
mente notificações com base nos horários definidos no ar-
quivo. A interface proposta seguiu uma série de diretrizes
para usuários da terceira idade. Foi também realizada uma
avaliação heuŕıstica com quatro alunos de pós-graduação.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que a realização deste projeto possa contribuir

com a área de Interação Humano-Computador, principal-
mente em termos de diretrizes de interação voltadas para
a terceira idade e a modelagem de eventos de monitora-
mento de indiv́ıduos. Além disso, espera-se que as técnicas
propostas e posśıveis aplicações computacionais constrúıdas
como prova de conceito possam contribuir com a área de
Gerontotecnologia e causar um impacto positivo no cenário
de monitoramento de idosos e envelhecimento no lugar.
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O XIII Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica (WTIC) é um dos eventos integrantes do Simpósio Brasileiro de Sis-

temas Multimídia e Web (WebMedia) e constitui um importante fórum dedicado à apresentação e discussão de pesquisas em

desenvolvimento por estudantes de graduação nas áreas de Multimídia, Hipermídia e Web. O evento visa dar visibilidade e

integrar os potenciais pesquisadores junto as comunidades acadêmica e industrial.

Neste ano, o WTIC recebeu um total de 19 submissões de artigos técnicos de diversas instituições do país e em todas as áreas

de interesse do WebMedia. Os artigos foram avaliados de forma criteriosa por um Comitê de Programa (CP) de alto nível, o

que levou à seleção de 8 trabalhos de iniciação científica para apresentação e publicação nos anais do evento (resultando assim

em uma taxa de aceitação de 42,1%).
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pela confiança depositada no nosso trabalho.

Teresina, novembro de 2016.

Roberto Gerson de Albuquerque Azevedo (PUC-Rio)

Franciéric Alves de Araújo (IFPI)

Coordenadores do XIII Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica
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ABSTRACT 
This paper presents a implementation of an architecture for 
audience and interactivity measurement in IPTV scenario. The 
implementation shown in this paper is in line with the 
recommendations defined by ITU (International 
Telecommunication Union). The architecture proposed here is 
intended to be a resource that can be exploited by research 
institutes, broadcasters, content providers and others stakeholders 
in the audience measurement data for different purposes. 

Keywords 
IPTV; Audience Measurement; Interactivity Measurement. 

1. INTRODUÇÃO 
Muitas emissoras ao redor do mundo são de capital privado e por 
isso veem na venda de seu espaço publicitário a principal forma 
de obter lucro. Por esta razão, a medição e análise de audiência se 
torna fundamental para as emissoras, e mais ainda para os 
anunciantes que desejam que sua propaganda atinja o maior 
número de pessoas possíveis. Além disso, a maior preocupação é 
que a propaganda possa atingir o público-alvo ao qual a se 
destina. Afinal, não é interessante que um produto seja anunciado 
para um público-alvo que não se interessaria por ele.  

O IBOPE é o principal instituto de pesquisa em audiência na Tv 
aberta no Brasil e utiliza basicamente duas metodologias de 
trabalho [1]. A mais obsoleta é chamada caderno, na qual o 
telespectador deve preencher um formulário informando a 
programação assistida em intervalos de 15 minutos em um 
período de duas semanas. A segunda forma, mais sofisticada, 
utiliza um dispositivo chamado peoplemeter, que é instalado na  
casa do telespectador. Devido ao seu elevado custo, o IBOPE 
limita o uso deste aparelho a poucos domicílios. 

Na medição com peoplemeter, o telespectador deve sempre 
informar quem irá assistir a Tv, selecionando dentre os perfis que 
são previamente configurados no aparelho. 

Estas duas formas supracitadas de medir audiência no Brasil não 
são muito eficientes. No caso do caderno, a medição depende 
totalmente do usuário para informar à programação assistida, o 
que pode gerar dados que não correspondem à realidade. Em 
relação ao peoplemeter, o seu custo elevado faz com que apenas 
algumas poucas residências tenham seus dados mensurados. Isso 
acarreta em uma medição de audiência que não representa bem o 
cenário em todo país. 

Uma tendência para substituir o  sistema de transmissão por 
radiodifusão são as soluções baseadas em IPTV. Rodrigues [2] 

descreve o IPTV como o serviço de streaming de Tv linear1 e 
vídeo sob demanda2 (VoD) através de uma rede IP que utiliza 
uma estrutura controlada que garante a qualidade do serviço. 
Ainda de acordo com Rodrigues [2], o acesso do usuário, 
geralmente, é feito via conexão banda larga e o serviço de IPTV é 
provido de maneira fechada por empresas de telecomunicações, 
de modo parecido com serviços de Tv a cabo. 

O mercado de IPTV apresenta um crescimento em termos de 
assinantes e receita. Segundo o Multimedia Research Group, 
espera-se que a receita global desse mercado dobre no período 
entre 2012 e 2016, passando de 29,1 bilhões de dólares para 56,8 
bilhões de dólares, o que resulta em uma taxa composta de 
crescimento anual de 18% [3]. 

Devido a expansão do mercado de IPTV e ao grande número de 
assinantes que possui, é interessante contar com ferramentas que 
permitam a medição de audiência e interatividade nesse cenário. 
Emissoras, institutos de pesquisa em audiência e empresas de 
publicidade poderiam estender suas análises de audiência também 
ao cenário de IPTV, que atualmente tem uma porcentagem 
considerável do mercado de Tv. 

A própria característica do IPTV de funcionar sob uma rede IP, 
fornece um canal de retorno entre o dispositivo terminal e 
servidores de medição de audiência, o que torna a troca de dados 
de audiência mais natural. Porém, apesar dessa facilidade, existem 
complicações neste cenário. Nos serviços IPTV, várias 
tecnologias proprietárias são utilizadas, como codificações de 
áudio, vídeo e dados. Além disso, cada provedor IPTV pode fazer 
a medição de audiência de uma forma diferente, o que traz muitas 
dificuldades na hora de agregar todos esses dados vindos de 
diferentes provedores de medição de audiência que utilizam 
tecnologias distintas. 

Para amenizar as dificuldades no cenário de medição de audiência 
em IPTV, este trabalho propõe a implementação de uma 
arquitetura para o serviço de medição de audiência, conforme 
padronização definida pela UIT (União Internacional de 
Telecomunicações). Nesta arquitetura, a captura dos dados se 
baseia em eventos, possibilitando assim, além da medição de 
audiência em Tv linear e vídeo sob demanda, também capturar as 
interações do usuário com aplicações interativas. 

Outra vantagem da medição aqui proposta é que ela é feita toda 
por software, não necessitando de nenhum equipamento adicional 
para medir a audiência e interatividade dos usuários. O canal de 
comunicação entre o terminal IPTV, onde as capturas são feitas, e 
o servidor de medição de audiência, onde os dados são 
processados, é a internet. Visto que para o usuário acessar um 
serviço IPTV é necessária uma conexão banda larga, sem 
nenhuma infraestrutura adicional. 
                                                                 
1 Serviço de Tv onde o usuário assiste a uma programação fixa, definida 

pela emissora. 
2 Serviço onde o usuário pode selecionar o conteúdo multimídia que deseja 

assistir no momento em que desejar. 

 

In: Workshop de Trabalhos em Iniciação Científica (WTIC), 13., 2016, 
Teresina. Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e 
Web. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2016. v. 2. 

ISBN: 978-85-7669-332-1 

©SBC – Sociedade Brasileira de Computação 

Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (Vol. 2): Workshops e Sessão de Pôsteres

57



Esses fatores tornam a medição de audiência menos custosa que 
os métodos tradicionais adotados no Brasil, permitindo o alcance 
de um maior número de domicílios. Isso possibilita a obtenção de 
dados de audiência mais precisos e que englobam uma maior 
parcela de telespectadores. 

O presente texto está organizado de forma a apresentar os 
trabalhos relacionados ao tema medição de audiência. Em seguida 
é apresentada a arquitetura e pontos relevantes de sua 
implementação. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Existem outras abordagens para medição de audiência na 
literatura, além das tradicionais adotadas pelo IBOPE. Uma delas 
é proposta por Santos [4], que é baseada no reconhecimento 
automático dos logotipos das emissoras, via hardware, durante a 
programação. Esta medição pode ser feita online ou offline. 
Porém, esta abordagem necessita de hardware específico, o que a 
torna mais custosa que uma abordagem por software. 

Uma abordagem por software e em tempo real é proposta por 
Becker e Zuffo [5]. Nesta abordagem, os autores apresentam um 
sistema que coleta as informações do canal sintonizado e as envia 
para uma central. Porém, o reconhecimento do usuário e do canal 
é feito por um computador auxiliar. Essa necessidade de um 
hardware específico para medir audiência gera o mesmo 
problema dos peoplemeters do  IBOPE. 

Uma abordagem mais próxima da proposta neste trabalho foi 
apresentada por Basílio [8] para medição de audiência em Tv 
digital.  Na abordagem de Basílio são utilizados apenas recursos 
do próprio dispositivo terminal em conjunto com soluções 
envolvidas no projeto Ginga-Ayê [9]. Nesta abordagem é possível 
a captura das interações do usuário com o dispositivo terminal, 
além dos canais sintonizados, via software. A abordagem proposta 
por Basílio é interessante e poderia ser aplicada ao contexto de 
IPTV, porém não contempla os padrões definidos pela UIT.  

A falta de padronização na medição de audiência existe, 
independente da natureza da televisão (analógica, digital ou IP). A 
presente proposta trata da padronização específica para IPTV. 

3. ARQUITETURA DE MEDIÇÃO DE 
AUDIÊNCIA E INTERATIVIDADE 
A arquitetura é composta por três módulos principais: 
TDMiddleware, Terminal Device Audience Measurement 
Functions (TD-AMFs) e Aggregation Functions (AFs). Estes 
módulos se comunicam através de redes IP, sendo suportados 
tanto IPv4 quanto IPv6. No caso da comunicação entre 
TDMiddleware e TD-AMFs é feita uma comunicação local no 
dispositivo terminal. Já na comunicação entre TD-AMFs e 
Aggregation Functions é utilizada a internet. A Figura 1 apresenta 
um esquema da arquitetura e suas comunicações. 

A captura dos dados de audiência e interatividade do usuário 
ocorre no terminal IPTV e os mesmos são enviados através da 
internet para o servidor de medição de audiência. O servidor, por 
sua vez, funciona como um intermediário entre os dados 
capturados no terminal e os interessados nos dados de audiência e 
interatividade. 

 
Figura 1. Arquitetura do serviço de medição de audiência e 
interatividade em IPTV. 

Toda captura de dados no terminal IPTV deve ter a permissão do 
usuário. No momento em que o terminal IPTV descobre o serviço 
de medição de audiência na rede, é perguntado ao usuário se ele 
deseja ter sua audiência mesurada. Em seguida, é perguntado qual 
nível de permissão o usuário deseja atribuir ao seu perfil. São 
definidos 4 níveis pela UIT em ITU-T H.741.1 [11]: 

 Nível 0: Apenas dados de medição serão incluídos nos 
reports de medição. 

 Nível 1: Identificadores anônimos para distinguir um usuário 
do outro são adicionados, além dos dados de medição de 
audiência. 

 Nível 2: Informações genéricas do usuário são adicionadas 
aos reports, como sexo, idade, além das informações dos 
níveis anteriores. 

 Nível 3: Além de toda informação dos outros níveis, são 
incluídas informações identificadoras do usuário. 

A abordagem aqui proposta utiliza apenas recursos do dispositivo 
terminal IPTV para realizar a captura dos dados de audiência, 
diferente da proposta de Becker e Zuffo [5] e da abordagem de 
reconhecimento de logotipos de Santos [4]. Além disso, ela segue 
as recomendações da UIT (ITU-H.741.0 a ITU-H.741.4) 
[10][11][12][13][14]. 

3.1 TDMiddleware 
É o middleware para o terminal IPTV desenvolvido pelo grupo de 
trabalho Gt-IpêTevê [6], conforme recomendação ITU-T H.721 
[15]. 
Ele é responsável pelo controle do ciclo de vida do dispositivo 
terminal, gerenciando todos seus módulos, como o módulo 
Zapper (responsável por gerenciar o consumo de TV linear), o 
módulo VoD Player (responsável por gerenciar o consumo de 
vídeo sob demanda) e o módulo Ginga-NCL Player (responsável 
por gerenciar a interação do usuário com aplicações multimídia 
seguindo o padrão Ginga-NCL [7]). Desta forma, para realizar a 
captura baseada em eventos, basta que o módulo onde ocorreu o 
evento notifique o TD-Middleware e este, por sua vez, notifique o 
módulo TD-AMFs. A troca de informação entre TD-Middleware 
e TD-AMFs é feita através de uma estrutura JSON que registra 
qual o evento ocorrido e seus parâmetros. Um exemplo desse 
JSON é apresentado na Figura 2 e descreve a ocorrência do 
evento ChannelStart e seus respectivos parâmetros. 
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Figura 2. Exemplo de JSON enviado do TDMiddleware para o 
módulo TD-AMFs. 

3.2 Terminal Device Audience Measurement 
Functions - TD-AMFs 
Este módulo foi totalmente desenvolvido no âmbito do presente 
trabalho e é executado no terminal IPTV. É responsável por gerar 
os relatórios de medição de audiência e interatividade com base 
nas notificações de evento recebidas do TDMiddleware. 

Os relatórios de audiência são gerados a partir de gatilhos 
(triggers), que podem ser de três tipos: de tempo, evento e início 
de serviço. Para os triggers de tempo são definidos conjuntos de 
informações que devem ser reportados e a periodicidade com que 
isso deve acontecer. Um exemplo de um conjunto é 
ChannelsPlaying. Este conjunto contém os canais de TV linear 
que estão sendo reproduzidos no momento da geração do relatório 
de medição de audiência. Este conjunto ChannelsPlaying é obtido 
através da manutenção de uma lista de canais que estão sendo 
reproduzidos. Quando um evento ChannelStart (início da 
reprodução de um canal) é recebido do TDMiddleware, o canal 
associado a este evento é adicionado a lista. E quando é recebido 
um ChannelStop (fim da reprodução de um determinado canal), o 
respectivo canal é removido dessa lista. Outros conjuntos de 
informação que podem ser reportados por gatilho de tempo são: 
TDLocation (localização do usuário), UserPresent (reporta a 
última vez que a presença do usuário foi detectada) e UserList 
(alterações na lista de usuários cadastrado no terminal IPTV). 

O trigger de evento gera um relatório de medição de audiência 
sempre que um evento ocorre. Alguns dos possíveis eventos são: 
AudioVolume (mudança de volume), ChannelStart, ChannelStop, 
VideoResize (redimensionamento de vídeo), VideoZoom (zoom no 
vídeo), dentre outros. Já o gatilho de início de serviço é gerado 
sempre que determinado serviço é iniciado pelo usuário. Alguns 
serviços que podem ser reportados são: TDLocation, DeviceInfo 
(informações do dispositivo), UserBioInfo (informações 
biográficas do usuário final), UserList (neste caso, significa que o 
usuário acessou a lista de usuários do terminal IPTV), e outros. 

A estrutura dos relatórios de medição de audiência são definidos 
pela UIT nas recomendações ITU-T H.741.2 a H.741.3 [12] [13]. 
A Figura 3 apresenta o exemplo de um XML reportado das TD-
AMFs para o servidor de medição de audiência. Nele estão 
representadas informações do terminal, do evento e de quando a 
medição ocorreu. 

As TD-AMFs são configuradas pelas AFs do servidor de medição 
de audiência. Nestas configurações são dadas diretrizes de como a 
captura e a geração de relatórios devem ocorrer no dispositivo 
terminal. As possíveis configurações incluem períodos de tempo e 
dias da semana em que a medição deve ocorrer, periodicidade (em 
segundos) que os triggers de tempo serão disparados, eventos que 

devem ser capturados e como será feita a entrega dos relatórios de 
medição de audiência. Se serão armazenados para depois serem 
enviados em uma janela de tempo especificada pelas AFs ou serão 
enviados assim que gerados. Muitas outras configurações são 
suportadas . Estas configurações também estão no formato XML 
especificado pela UIT em ITU-T H.741.2 a H.741.3 [12][13]. 

 
Figura 3. Exemplo de report de medição de audiência. 

3.3 Aggregation Functions - AFs 
É o módulo executado no servidor de medição de audiência e 
interatividade. Responsável por enviar as configurações de 
medição de audiência citadas na subseção anterior para o módulo 
TD-AMFs dos dispositivos terminais dos clientes que aceitaram 
ter sua audiência mensurada. Também tem a função de receber os 
reports desses terminais, processá-los e agregar informações 
adicionais que podem ser relevantes, como feriados, grandes 
eventos que estão acontecendo no momento da medição de 
audiência, localidades, etc. Ao final, esses dados são gravados em 
um banco de dados relacional. 

4. IMPLEMENTAÇÃO 
O módulo TD-AMFs foi desenvolvido em C++ e utiliza a 
biblioteca Xerces para realizar o parsing dos documentos XML e 
a biblioteca RapidJSON para parsing de JSON. Neste módulo 
existem basicamente três threads principais responsáveis por 
tarefas distintas. A primeira é responsável por escutar uma porta 
TCP esperando notificações de eventos por parte do 
TDMiddleware. A segunda é responsável por se conectar e enviar 
os relatórios de medição de audiência via socket TCP para as AFs 
do servidor de medição de audiência. A terceira thread é 
responsável por cronometrar os tempos de periodicidade para 
disparos dos triggers de tempo para geração de relatórios de 
audiência e interatividade. 

Para a entrega dos dados capturados ao servidor de medição de 
audiência é utilizado o modo ImmediatePush de entrega, definido 
em ITU-T H.741.1 [11]. Este modo de entrega envia os dados de 
medição assim que gerados, porém é possível definir parâmetros 
para que o envio ocorra apenas quando um certo número de 
reports for acumulado ou quando um determinado tempo for 
atingido. Estes parâmetros são definidos pelas AFs. 

Vale destacar que na implementação atual, somente o Nível 0 de 
permissão do usuário foi considerado. Esta decisão foi pautada em 
limitações da versão atual do TDMiddleware. Os demais níveis 
serão contemplados em implementações futuras. 

Na implantação do servidor de medição de audiência foram 
utilizadas as tecnologias JAVA e MySQL. Para o parsing dos 
documentos XML foi utilizada a API DOM.  

As AFs disparam uma thread para tratar cada conexão de 
dispositivo terminal, desta forma é possível tratar várias conexões 
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simultâneas. Ainda são necessários testes de escalabilidade desta 
solução baseada em threads. Apesar deste modelo possibilitar o 
tratamento de várias conexões simultâneas, existe um overhead 
para a criação e destruição das threads, o que pode ser inviável 
considerando o grande número de conexões existentes em um 
cenário real de IPTV. Outra abordagem seria baseada em eventos, 
conhecida como event driven. Nesse modelo, quando um pedido 
chega, um evento é despachado para um tratador de eventos, que 
trata um pedido por vez. A desvantagem desta abordagem é que 
não é possível tratar as requisições simultaneamente. Ou seja, se 
um único pedido demorar muito a ser tratado enquanto outros 
chegam, estes terão que ficar em uma fila e aguardar sua vez. A 
vantagem é a não existência de um overhead para criação e 
destruição de threads. A atual implementação contemplou apenas 
o modelo de pool de threads, porém outras implementações serão 
analisadas em trabalhos futuros. 

As AFs são responsáveis por configurar o módulo TD-AMFs do 
terminal IPTV. Para a entrega destas configurações é utilizado o 
modo pull definido pela UIT em ITU-T H.741.1 [11]. Neste modo 
de configuração, o terminal de IPTV deve requisitar ao servidor 
de medição de audiência e interatividade o XML contendo as 
configurações de medição de audiência. 

Para validar a arquitetura foram realizados testes de carga, com 
um software simulando a entrega de dados por parte do 
TDMiddleware para o TD-AMFs. Já a comunicação entre o TD-
AMFs e o AFs está totalmente funcional e estável, conforme 
testes realizados até o momento. 

5. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
Para a implementação da arquitetura foram levados em 
consideração apenas aspectos essenciais do serviço de medição de 
audiência e interatividade em IPTV, não levando em conta, em 
um primeiro momento, a escalabilidade e o desempenho. A etapa 
de análise destes aspectos será realizada em trabalhos futuros. 
Além disso, se fazem necessárias implementações na parte de 
segurança das informações trafegadas e a contemplação dos 
demais níveis de permissão do usuário. Também está nos planos o 
desenvolvimento de uma ferramenta de análise de audiência e 
interatividade que terá como fonte de dados as informações 
armazenadas pelo AFs e irá fornecer uma série de estatísticas e 
outros mecanismos para facilitar o entendimento desses dados. 

No projeto atual buscou-se obter um protótipo desta arquitetura 
que sirva como prova de conceito, seguindo as recomendações da 
UIT.  Neste aspecto, a implementação proposta se mostra viável e 
como uma solução que permite, além da medição de audiência 
tradicional, a captura dos dados de interação do usuário com 
aplicações multimídia. Estes dados de interação podem ser 
interessantes, pois podem trazer consigo o significado de quão 
interessado um telespectador ficou em uma certa aplicação 
multimídia, por exemplo. 

Outro benefício da arquitetura implementada é que por ser uma 
abordagem toda por software e utilizar apenas recursos que já 
fazem parte do cenário IPTV (terminal, provedor de rede, 
provedores de conteúdo etc.) faz o custo para a medição de 
audiência se tornar bem reduzido, possibilitando um aumento do 
espaço amostral utilizado na análise de audiência e interatividade. 
Além disso, este trabalho expande a medição de audiência e 
interatividade para o cenário IPTV, visto que a maioria das 
abordagens é focada em Tv digital terrestre por radiodifusão. Por 
seguir a padronização da UIT definida em [10], este trabalho traz 
uma grande contribuição ao oferecer uma abordagem que permite 

a agregação dos dados de medição de audiência independente do 
provedor IPTV. 
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ABSTRACT 

The MedPill aims to help elderly people who need to manage 
different medications at different times. The box bear up four types 
of drugs and may be loaded with a maximum of 15 caps of each 
sort. In addition to the box, the project has two components: a 
bracelet and an application for smartphones. The bracelet is 
responsible for signaling the time taking each medication. To this 
end, it has a WIFI ESP8266 module configured in LUA. The 
application is developed in HTML, JavaScript and XML Intel XDK 
platform that will generate installers for various operating systems: 
Android, iOS, Windows Phone, Blackberry, among others. It will 
be responsible to set the initial settings and replenishment of the 
box, inform the caregiver as the amount of inventory on available 
medication and generate graphs on the regularity of intake. 
 

Key words 
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1. INTRODUÇÃO 
Decorrente da maior expectativa de vida, o número de brasileiros 
acima de 60 anos deve passar de 19,3 milhões em 2010, para 64,1 
milhões em 2050 [1]. Com o aumento da população idosa surge a 
preocupação com a qualidade desse processo de envelhecimento, 
visto que ele é marcado por profundas mudanças no perfil de 
saúde. Nesse contexto, surge o conceito de polifarmácia, visto 
que há uma maior incidência e prevalência de patologias crônicas 
entre pessoas idosas [2].  

A polifarmácia pode ser definida como o uso de cinco ou mais 
medicamentos, o que pode desencadear dois grandes riscos:   
reações adversas aos medicamentos e interações medicamentosas 
em doses maiores ou menores do que o recomendado pelos 
médicos. Tais problemas, são oriundos da má administração dos 
inúmeros fármacos diariamente, o que pode resultar em 
dificuldades relacionadas a adesão terapêutica [3].  

Um estudo realizado no Brasil por Rocha et. al. [4] verificou que 
33,4% dos entrevistados deixaram de seguir a prescrição pelo 
esquecimento e 25% por descuido com os horários de ingestão. Isso 
implica em números alarmantes de idosos que não seguem 

corretamente a terapêutica por problemas relacionados à 
administração.  

Nesta direção, esse projeto propõem um protótipo que é 
responsável por controlar, de forma automatizada, quais fármacos 
devem ser tomados em cada momento do dia, além de auxiliar o 
cuidador a monitorar a regularidade a qual estão sendo ingeridos. 
Espera-se com isso que haja uma diminuição na ineficácia do 
tratamento devido à má administração dos medicamentos, sendo 
possível adotar o produto em hospitais, postos de saúde e casas de 
repouso para idosos.  

2. TRABALHOS CORRELATOS 
De acordo com Nunes [5], os idosos chegam a constituir 50% dos 
multiusuários de medicamentos em decorrência da terapêutica 
utilizada com o passar dos anos. Dos problemas relacionados à 
polifarmácia é possível destacar o esquecimento, a superdosagem e 
a interação medicamentosa como os mais preocupantes. 

Como proposta de solução para tais problemáticas, existe no 
mercado diversos equipamentos que auxiliam o idoso ou seu 
cuidador a lidar com a grande quantidade de medicamentos 
prescritos para essa faixa etária. Eles podem ser classificados em 
três grupos: caixa organizadora para armazenamento, caixa 
organizadora com alarme e aplicativos mobile de controle e alarme.   

A Pill Organizer Containing Disposable Receptacles, patentiado 
por William Hewitt em 2010 [6], é um exemplo de caixa 
organizadora. Apesar de não possuir equipamentos eletrônicos que 
permitam o processamento automático de informações, ela tem um 
diferencial com relação ao armazenamento. Foi construída para 
auxiliar na administração de medicamentos com a preocupação de 
conserva-los em condições específicas para evitar sua possível 
deterioração.  

O Contextual Medication Prompting Pillbox [7] conta com uma 
central eletrônica capaz de indicar o horário das medicações, mas 
não é apropriado para pacientes que necessitem lidar com uma 
grande variedade de fármacos, visto que sua estrutura física só 
disponibiliza um compartimento por dia da semana. Além disso, 
esse equipamento não oferece maiores cuidados no que concerne à 
estocagem.  

O ePill MedSmart [8] combinam funções de armazenar e sinalizar 
quantidades de fármacos registrados manualmente, ou seja, é 
necessário determinar quais doses e quais medicamentos serão 
administradas em cada horário. Eles também contam com a opção 
de avisar ao cuidador se alguma dose tiver sido esquecida, mas não 
geram relatórios que possam ser analisados ao longo do tempo. 
Semelhante ao ePill Medsmart, o iMAT – Intelligent Medication 
Administration Tools [9], dispensa cápsulas contendo coquetéis 
pré-organizados em diferentes momentos do dia. Entretanto, não é 
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possível enviar relatórios quando ocorre falta de administração do 
remédio, atrasos ou quantidade de medicações insuficientes.  

O Automatic Pill Dispenser [10], patenteado por Shih et al., conta 
com um braço mecânico que é responsável por pegar de cada 
compartimento uma pílula, afim de formular o coquetel daquele 
determinado horário. O risco relacionado a esse tipo de mecanismo 
é a possibilidade de dispensar doses além do necessário. 

As propostas de soluções dispõem majoritariamente desse modelo 
de configurações: um local de estocagem de coquetéis, uma central 
de alarme que poder ser sonoro ou visual, através de luzes ou 
relógios de pulso. 

O objetivo principal desse projeto vai além de armazenar e 
dispensar medicamentos ao longo do dia, a proposta é 
disponibilizar um sistema eficiente para processar as informações 
fornecidas pelo cuidador e mantê-lo informado do sucesso da 
administração em cada horário programado. Com a utilização da 
caixa de armazenamento não é mais necessário que o paciente idoso 
ou seu cuidador lide com uma grande variedade e quantidade de 
fármacos por dia, reduzindo a possibilidade de falhas como o 
esquecimento ou superdosagem. Outra característica importante do 
produto é a preocupação com a forma de armazenamento de cada 
fármaco. A intenção é que os medicamentos fiquem armazenados 
em cápsulas individualizadas com o propósito de preservar suas 
características químicas e evitar deterioração. 

3. A PLATAFORMA PROPOSTA 
O protótipo definido neste artigo é dividido em três partes: (i) uma 
caixa central onde ficam embarcados um microcomputador, um 
microcontrolador e quatro servos motores; (ii) um aplicativo com 
uma interface para o cuidador e outra para o paciente; e (iii) uma 
pulseira de sinalização sensorial. O esquema apresentado na Figura 
1 ilustra a divisão de cada parte e suas respectivas interações. 

 

3.1 A Caixa Central  
A estrutura da caixa foi construída no SolidWorks e impressa, 
através de uma impressora 3D, em Poliácido Lático. Ela engloba 
quatro tubos com capacidade de armazenar até 14 cápsulas cada. 

A base do tubo conta com um suporte para um servo motor que, por 
sua vez, é acoplado a um mecanismo de liberação de cápsulas. 
Devido às condições físicas de armazenamento e ao braço do 
dispositivo, esse mecanismo garante que seja dispensada uma 
cápsula por vez, evitando, dessa forma, a possibilidade de 
superdosagem. Na Figura 2, é possível observar a estrutura frontal 
da Caixa Central. 
Para a inserção dos parâmetros de cada tubo no banco de dados e o 
controle dos horários de liberação das cápsulas é utilizado um 
Raspberry Pi programado em Java. São parâmetros de cada tubo: 
nome do medicamento, quantidade, frequência e o horário da 

primeira dose. Com essas informações o microcomputador calcula 
quando será o horário de ingestão dos medicamentos.  

 

Para o sistema de liberação das cápsulas são utilizados quatro 
motores de passo que são controlados por um Arduíno. A 
comunicação entre o Arduíno e a Raspberry é feita através do 
protocolo i2c. A aplicação na Raspberry verifica periodicamente no 
banco de dados qual o horário da próxima dose, e por meio de um 
módulo RTC (Real Time Clock) é possível compará-lo com o 
tempo presente e assim acionar o sistema de alarme da pulseira. 

Para dar acesso ao coquetel, a estrutura da caixa conta com quatro 
botões coloridos representando cada um dos tubos. No momento da 
próxima dose, a aplicação informa ao Arduino qual tubo deverá 
dispensar medicação e então seu respectivo botão será aceso. A 
ação que finaliza o fluxograma de liberação das cápsulas, é o 
acionamento do botão que, uma vez pressionado, dispara o gatilho 
do dispense. Além dessa função, é através do botão que o módulo 
WiFi da pulseira recebe um sinal indicando quando parar de vibrar, 
e ainda notifica a aplicação o horário exato que o paciente teve 
acesso a medicação, a fim de armazenar e processar essas 
informações na geração de gráficos periódicos.  

3.2 O Aplicativo Mobile 
O aplicativo para smartphones foi desenvolvido na plataforma Intel 
XDK . Essa IDE inclui um construtor de interface de usuário que 
suporta alguns frameworks como o jQuery Mobile, Twitter 
Bootstrap e App Framework; um editor de código gerenciado 
nativamente como o Ripple que também suporta o Cordova 2.9, e 
abrange o ambiente de desenvolvimento HTML5. Essas 
funcionalidades permitem a essa ferramenta gerar um aplicativo 
multiplataforma, podendo ser compilado para Android, iOS, 
WindowsPhone, BlackBerry, entre outros. 

O aplicativo conta com duas interfaces: Cuidador e Paciente 
(Figura 3). O Cuidador é capaz de gerenciar as medicações que 
estão sendo administradas pelo paciente. Além disso, o Cuidador 
cadastra as informações necessárias para a configuração dos 
horários de ingestão, como: nome do medicamento, quantidade, 
frequência e o horário da primeira dose.  

Também é possível interligar dois tubos para que eles suportem 
apenas um tipo de fármaco, fazendo com que a caixa interprete e 
calcule os horários, quantidades e frequências de forma 
diferenciada. O objetivo dessa função é otimizar o espaço de 
armazenamento, evitando que medicações mais frequentes tenham 
que ser reabastecidas em momentos diferentes das demais. Somado 
a isso, tem-se a aba de geração de relatórios que informa a 

Figura 1. Esquema de funcionamento. 

Figura 2. Vista frontal da caixa 
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periodicidade da ingestão e possíveis faltas, e a aba de quantidade, 
que sinaliza ao cuidador quantas doses ainda restam em cada tubo. 

 
Figura 3. Interface do Aplicativo Módulo Cuidador 

(esquerda) e Módulo Paciente (direita) 

A interface do Paciente conta apenas com o alarme e um botão que 
indica que o medicamento já pode ser liberado. Há duas formas de 
notificar o Paciente do horário da medicação: pela pulseira ou pelo 
aplicativo mobile. O Cuidador deve indicar qual das duas opções 
será adotada nas configurações iniciais do sistema.  

3.3 A Pulseira 
A pulseira conta com um módulo WiFi ESP8266 que possibilita a 
comunicação com a caixa central para identificar a hora 
determinada para cada medicação. O sistema de alarme funciona 
através de um motor de vibração. Após acionado, o motor vibrará 
periodicamente até que o botão para liberação das cápsulas na caixa 
central ou no aplicativo seja pressionado. 

4. AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO 
Para a avaliação da infraestrutura proposta, contemplando aspectos 
de usabilidade e desempenho foram submetidos dois experimentos, 
um direcionado ao cuidador e outro ao idoso.  
O estudo de caso proposto foi embasado no framework DECIDE 
[11], que divide a realização do experimento em seis fases distintas, 
conforme disposto nas subseções seguintes.  

4.1 Determinar o objetivo da análise 
As principais metas a serem avaliadas pelos experimentos foram: 
(i) a experiência de uso da plataforma; (ii) validar se a proposta 
final da plataforma está condizente com as necessidades dos 
usuários. 

4.2 Explorar perguntas a serem respondidas 
Consoante com as metas estabelecidas para o experimento, foi 
elaborado dois questionários para direcionar a análise de dados. 
Nas Tabelas 1 e 2 é possível contemplar as perguntas formuladas 
ao Cuidador e Paciente respectivamente. 

4.3 esColher o método de avaliação 
O método escolhido para as avaliações foi a utilização de 
questionários, formatados com respostas fechadas, tomando como 
base a escala de Likert [12] com cinco pontos, variando de “Muito 

Satisfeito” a “Muito Insatisfeito” ou de “Muito Bom” a “Muito 

Ruim”.  
 
 

Tabela 1. Questionário submetido ao Cuidador 

Nº Perguntas Métricas 
1 Como você classificaria o 

desempenho da plataforma? 
Eficácia 

2 Como você classificaria o sistema de 
abastecimento dos medicamentos? 

Eficiência 

3 No geral, qual o seu nível de 
satisfação com a funcionalidade da 
plataforma? 

Usabilidade 

4 Como você classificaria a facilidade 
de interagir com a plataforma? 

Facilidade 

5 Como você classificaria a interface 
do aplicativo? 

Modalidade de 
Interação 

6 O que você achou das 
funcionalidades disponíveis no 
aplicativo? 

Eficiência 

7 Com base no experimento realizado, 
como você classificaria a utilidade 
da plataforma proposta no seu 
cotidiano? 

Experiência do 
usuário 

Tabela 2. Questionário submetido aos Pacientes 

Nº Perguntas Métricas 
1 Como você classifica o desempenho 

da plataforma? 
Eficácia 

2 Como você classificaria a capacidade 
da pulseira inteligente de alertar os 
horários corretos? 

Eficiência 

3 O que você achou das funcionalidades 
disponíveis no aplicativo? 

Usabilidade 

4 Como você classificaria a facilidade 
de interagir com a plataforma? 

Facilidade 

5 Durante o experimento, como você 
classificaria a dificuldade de utilizar a 
plataforma? 

Modalidade de 
Interação 

6 Como você classificaria a capacidade 
da pulseira inteligente de alertar os 
horários corretos? 

Eficiência 

7 No geral, qual seu nível de satisfação 
com a utilização da plataforma? 

Experiência do 
usuário 

4.4 Identificar as questões práticas 
No que tange as questões práticas, foi necessário definir o número 
e o perfil dos participantes. Devido ao número limitado de 
protótipos o questionário foi submetido a 20 pessoas, sendo 10 
cuidadores e 10 pacientes. Os idosos, público alvo dessa avaliação, 
são aqueles que ainda possuem certo grau de independência, visto 
que pacientes muito debilitados possivelmente não seriam capazes 
de manusear o protótipo, além de necessitarem de assistência mais 
rigorosa.  

4.5 Decidir como lidar com as questões éticas 
Para essa etapa foi importante deixar claro aos participantes sobre 
o sigilo de todos os dados pessoais fornecidos e informar o 
propósito da plataforma, dando uma visão geral do protótipo.  

4.6 Estabelecer forma de avaliar 
Nesta etapa, foi definido que os voluntários do experimento 
levariam o MEDPILL para suas residências, por um período de 10 
dias e instalariam em seus smartphones os aplicativos, Módulo 
Cuidador e Módulo Paciente. Além disso, ficou definido que os 
avaliadores do experimento fariam um acompanhamento in loco, 
no primeiro dia de utilização do sistema, para redimir possíveis 
dúvidas dos Cuidadores e Pacientes. Após o período de 10 dias, 
ficou acertado que tanto o Cuidador como o Paciente iriam 
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responder o questionário para a coleta dos dados referente a 
usabilidade e experiência de utilização do MEDPILL.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Tomando como base as perguntas apresentadas nas Tabelas 1 e 2, 
é possível observar os resultados do experimento em função das 
métricas analisadas (Figuras 4 e 5). 

Pode-se constatar com os resultados apresentados na Figura 3, que 
os Cuidadores ficaram otimistas em relação ao desempenho da 
plataforma, tanto pelas suas funcionalidades, como por todas as 
oportunidades que o equipamento proporciona. Entretanto, pode 
ser identificada uma tendência de descontentamento com a 
Eficiência. Essa métrica corresponde a velocidade com que o 
Cuidador realiza a configuração dos horários dos medicamentos, 
sendo uma questão passível de melhorias em futuras versões do 
aplicativo. 

Na avaliação referente a percepção dos Pacientes, apresentado na 
Figura 4, foi observado certa resistência por parte de algumas 
pessoas em relação a interação com novas tecnologias. Acredita-se 
que isso se dá por conta da idade avançada e pela falta de afinidade 
com equipamentos eletrônicos. Apesar dessa dificuldade, os 
resultados se apresentaram bastante animadores quanto a 
experiência do usuário. Comprovando dessa forma a relevância que 
esse equipamento exerceria no cotidiano dessas pessoas.  

De modo geral, com os resultados apresentados, é possível 
constatar uma excelente aceitação da plataforma tanto por parte dos 
Cuidadores como dos Pacientes.  

 

 

 
Figura 5. Resultados da avaliação com os Cuidadores. 

6. CONCLUSÃO 
Este artigo apresentou uma plataforma denominada MEDPILL que 
permite o controle e monitoramento da ingestão de fármacos. A 

plataforma contempla um hardware e software que são 
responsáveis por armazenar e dispensar cápsulas, além de processar 
as informações e gerar relatórios. As principais conclusões após a 
observação do funcionamento da plataforma foram:  
(i) O sistema de liberação garante a dispensação de apenas uma 
cápsula por tubo, evitando riscos relacionados à quantidade errada 
de ingestão. 
(ii) O aplicativo Módulo Paciente se configurou em um eficaz 
sistema de alarme. 
(iii) O aplicativo Módulo Cuidador permitiu maior segurança no 
acompanhamento diário da frequência de ingestão dos 
medicamentos. 
A avaliação preliminar de usabilidade da plataforma mostrou 
resultados motivadores já que todos os atributos avaliados 
apresentaram escores indicando alta satisfação dos usuários. Desta 
forma, pode-se concluir que a plataforma é eficiente, possui alto 
grau de integridade, demonstra ser simples e satisfaz os anseios dos 
participantes do experimento.  

A sequência deste projeto deve envolver uma avaliação mais 
elaborada, com um número maior de participantes. Além disso, 
pretende-se realizar a patente do produto e abrir um startup com a 
ajuda da Fundação de Ampara a Pesquisa da Bahia (FAPESB), já 
que este projeto foi contemplado com recursos financeiros para esta 
finalidade. 
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ABSTRACT
This research work investigates the design, development and
evaluation of a context-aware notification system. We desig-
ned a mobile application called AvisaÊ. It implements the
concept of context-aware notification, i.e., a notification that
is triggered when a pre-defined context is validated. The
software enables the registration reminders, if the user is
on a schedule and at a specif location then a notification
warning is triggered. We interviewed ten users following the
System Usability Scale model (SUS) to assess the acceptance
of the proposed system, which was considered “good” by the
evaluators. Sixty percent of respondents showed interest in
using the system continously.

Keywords
Context Awareness, Location-based Reminder, Mobile Com-
puting

1. INTRODUÇÃO
O uso de dispositivos móveis, principalmente de smartpho-

nes, cresce a cada ano. Segundo dados da Agência Nacional
de Telecomunicações, Anatel, em março de 2016, o Brasil
possúıa mais de 257,81 milhões de linhas telefônicas móveis
ativas. Esse valor significa aproximadamente 125 linhas para
cada 100 habitantes1, o que indica um forte uso de dispositi-
vos móveis no páıs. Atualmente, os smartphones são dispo-
sitivos multimı́dia e multisensoriais usados para navegação
Web, produção e edição de mı́dias (v́ıdeos, áudios, fotos),
monitoramento de sinais vitais em aplicativos de fitness e
como suporte para jogos baseados em localização, tal como
o jogo Pokemon Go. Isso é posśıvel devido aos diversos sen-
sores que são embutidos em tais aparelhos. Os smartphones
mais básicos possuem acelerômetro, GPS, câmera, microfone
entre outros. Dispositivos mais avançados, hign-end, como
o Samsung Galaxy S6, possuem 12 sensores embutidos.

1Estat́ısticas sobre a telefonia móvel de março de 2016 dis-
ponibilizado pela Anatel http://goo.gl/CesHX6

In: Workshop de Trabalhos em Iniciação Científica (WTIC), 13., 2016, Te-
resina. Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web.
Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2016. v. 2.
ISBN: 978-85-7669-332-1
c©SBC – Sociedade Brasileira de Computação

Essa popularidade dos smartphones aliada à disponibili-
dade de sensoriamento estimulou e possibilitou o desenvol-
vimento de aplicações denominadas senśıveis ao contexto. A
sensibilidade ao contexto pode ser entendida como a capaci-
dade do sistema de inferir o contexto do usuário para deci-
dir como agir e como realizar uma ação, de modo a oferecer
um serviço de alta qualidade ao usuário [4]. Por contexto,
pode-se entender como qualquer informação que caracteriza
a situação de uma entidade, em que ela pode ser um local,
objeto f́ısico ou computacional, que afetam a interação entre
o usuário e o sistema [2]. Logo, uma aplicação senśıvel ao
contexto consiste em uma aplicação que consegue compre-
ender o que está ocorrendo ao redor do usuário e busca, a
partir dessa caracterização do contexto, proporcionar algum
benef́ıcio para o usuário naquele momento[6]. Por meio dos
sensores dispońıveis nos aparelhos atuais, é posśıvel se obter
informações contextuais, tais como, a localização do usuário
e a quantidade de luz do ambiente. Esses dados podem ser
combinados a fim de inferir informações de mais alto ńıvel,
por exemplo, se o usuário está em situação de risco em uma
rua perigosa da cidade.

Uma aplicação senśıvel ao contexto em um smartphone,
além de trazer melhorias, também pode ampliar as capaci-
dades f́ısicas ou intelectuais dos usuários. Essas aplicações
podem ser concebidas para diversas situações. Entretanto,
esse trabalho será direcionado às aplicações de notificação
senśıveis ao contexto, ou seja, sistemas que reconhecem o
contexto do usuário e o notificam para que ele seja infor-
mado quando ele se encontra naquele contexto determinado
para poder realizar alguma ação ou ser lembrado de algo.

Com base nessa discussão, foi criada uma aplicação de
notificações senśıveis ao contexto, denominada AvisaÊ. O
aplicativo foi desenvolvido com a finalidade de permitir que
um indiv́ıduo possa cadastrar lembretes e ser notificado em
contextos definidos por ele próprio. Nesse software, o con-
texto consiste no local momentâneo e nos horários definidos
pelo usuário. Os sensores utilizados nessa aplicação são:
GPS, relógio e sensor humano. Esse último está relacionado
às entradas que o usuário fornece ao sistema para cadastrar
um lembrete.

Essa aplicação foi concebida visando ter como público alvo
a população jovem. Os jovens tendem a ser mais receptivos
a mudanças e abertos ao uso de tecnologias. Esse público
normalmente passa por consecutivas mudanças de rotina e
nas atividades a realizar, como estudar, estagiar, trabalhar e
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outras atividades, o que possibilita o esquecimento de ativi-
dades ou ações por parte desse público. Apesar de pensada
para esse público, a aplicação pode ser utilizada também por
outros públicos, uma vez que possui uso amplo.

Aplicativos de notificação senśıveis ao contexto podem ter
boas expectativas por parte de quem os projetam. Porém
esses sistemas podem, por diversos motivos, como comple-
xidade desnecessária, não ter boa aceitação pelo seu público
alvo. Dessa forma, além do desenvolvimento do aplicativo,
esta pesquisa consiste em avaliar se sistemas de notificação
senśıveis ao contexto, como o aplicativo AvisaÊ, são bem
aceitos pelo seu público alvo. É necessário investigar a acei-
tação para compreender melhor de que forma sistemas de
notificação senśıveis ao contexto podem trazer benef́ıcios aos
seus potenciais usuários, bem como entender melhor como
esse público pretende usar esses produtos.

2. O APLICATIVO AVISAÊ
O AvisaÊ é um aplicativo móvel, desenvolvido para a pla-

taforma Android, cuja principal funcionalidade é atribuir um
lembrete a uma localização geográfica dentro de um inter-
valo de tempo. Um v́ıdeo de demonstração do AvisaÊ pode
ser encontrado no seguinte link2. Dessa maneira, o usuá-
rio informa para a aplicação qual a situação para notificá-
lo. Para exemplificar o uso do aplicativo, traz-se a situação
de um usuário que deseja ser lembrado de conversar com
seu chefe em determinado horário. Ao chegar ao seu local
de trabalho, ou próximo, em um horário pré-determinado,
o utilizador receberá uma notificação lembrando que deve
conversar com seu chefe sobre um assunto relevante. Para
tal, ele precisou apenas adicionar um lembrete no aplicativo
e associá-lo a uma situação contextual que deve ser válida
para ativar a notificação.

O AvisaÊ verifica, por meio de uma biblioteca de geofen-
cing, se o usuário se encontra em uma determinada locali-
zação e dentro de um raio definido por ele ao configurar o
lembrete. Feito isso, a aplicação verifica se o horário atual
está no intervalo definido. Se ambas as verificações forem
verdadeiras, o usuário é avisado. Durante a configuração do
lembrete, o usuário pode escolher entre ser avisado por meio
de notificação ou de alarme.

Além da maneira do aviso, da localização e do raio de ati-
vação, o usuário pode modificar outros parâmetros do lem-
brete, como o t́ıtulo, a descrição e uma imagem para ilustrar
o lembrete. Na Figura 1(b), é posśıvel observar a tela de ca-
dastro de um novo lembrete com os parâmetros que podem
ser modificados.

Na Figura 1(a), é posśıvel visualizar a tela inicial do apli-
cativo com a lista dos lembretes cadastrados naquele mo-
mento juntamente com informações deles dispostas em um
Card3. Esses Cards podem ser expandidos ou recolhidos
para ver mais ou menos informações sobre o lembrete. De
modo a agilizar o processo de desenvolvimento do aplicativo,
foram utilizadas algumas APIs dispońıveis para programa-
ção nativa em Android. O geofencing disponibilizado pela
Google possibilitou avisos sempre que usuário entrasse em
local previamente cadastrado. Por meio de classes nativas do
Android, como SQLiteOpenHelper, foi posśıvel a abstração

2https://goo.gl/7kjCY8
3Elemento de layout nativo de aplicações Android introdu-
zido junto com o material design. Mais informações em
https://goo.gl/WJQSRJ

(a) Tela inicial com lista dos
lembretes cadastrados.

(b) Tela de cadastro de novo
lembrete

Figure 1: Capturas de tela do aplicativo AvisaÊ.

de consultas em banco de dados SQLite. A API de mapas
fornecida pela Google possibilitou a abstração das coorde-
nadas geográficas para o usuário, uma vez que esse somente
escolhe um local no mapa. Além disso, elementos gráficos
também foram fornecidos, como o ı́cone de marcação de local
e o ćırculo para escolha de raio.

3. TRABALHOS RELACIONADOS
Sohn et al.[7] criaram o “Place-Its”, um sistema de noti-

ficações para dispositivos móveis bastante similar ao Avi-
saÊ. Os autores também relataram uma pesquisa explorató-
ria com os usuários, que utilizaram o sistema durante duas
semanas. O estudo concluiu que a aplicação é útil. Ape-
sar de ter relação com a satisfação e a aceitação do público
alvo, a pesquisa não aprofunda muito nesse ponto, pois pos-
sui forte interesse na eficácia do sistema e na catalogação de
erros. Uma distinção entre o presente trabalho e a pesquisa
de Sohn é que a última foi feita em um peŕıodo em que o
uso de Global Positioning System(GPS) era restrito a pou-
cos dispositivos, como mencionado pelos autores. Por ser
realizada em 2005, na pesquisa do “Place-Its”, as interações
com os dispositivos e a experiência de uso eram distintas,
por exemplo, os celulares utilizados no estudo não possúıam
tela senśıvel ao toque. Outra diferença é que o trabalho
não aprofunda a discussão sobre a usabilidade deste tipo de
sistema.

Já Kim et al. [4] descrevem a criação de um produto que
notifica usuários: o “Gate Reminder”. Entretanto não está
fortemente relacionado a dispositivos móveis e não tem foco
em avaliar a usabilidade do sistema proposto, uma vez que
é mais dedicado ao design do produto. No trabalho, os au-
tores descrevem um portão inteligente, que entende quando
o usuário sai da sua residência e o avisa, por exemplo, que
deve levar a chave de casa ao sair dela. Nesse produto há um
uso mais direcionado ao esquecimento de objetos f́ısicos. O
trabalho é considerado um estudo de caso e se utiliza do pro-
duto desenvolvido para debater conceitos de sensibilidade ao
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contexto, ubiquidade e notificação.
Kamar e Horvitz [3] criaram um protótipo para tentar

implementar uma aplicação que, além de lembrar o usuário
para melhor atendê-lo, também toma decisões: o “Jogger”.
Nesse trabalho, os autores buscam formas de predizer a re-
levância de cada aviso, bem como a probabilidade de que
o usuário os esqueça e o custo para se mostrar a mensa-
gem para o usuário no determinado contexto. O trabalho
tem foco em mostrar modelos para aplicações senśıveis ao
contexto.

O presente trabalho tem como diferencial o propósito de
avaliar a aceitação dos usuários, com foco em usabilidade.
Em virtude disso, o AvisaÊ foi desenvolvido considerando
tendências de design, como o material design, a fim de se
beneficiar das experiências que o usuário já possui. Desse
modo, o uso da aplicação tende a ser mais fácil e agradável.
Outra diferença é o contexto do usuário, pois o AvisaÊ pode
ser utilizado em grande parte dos dispositivos dispońıveis no
mercado, uma vez que os smartphones estão mais acesśıveis.

4. MÉTODO
A fim de se avaliar a aceitação de sistemas de notificação

senśıveis ao contexto, foi aplicado o modelo System Usability
Scale(SUS) com dez pessoas. Esses usuários foram escolhi-
dos de forma aleatória e por conveniência. O grupo consiste
em pessoas de ambos os sexos entre 16 e 33 anos. Apesar de
se saber que é posśıvel haver quantidades consideráveis de
usuários com outras idades para esse tipo de sistema, o per-
fil escolhido foi pensado na concepção do aplicativo, quanto
aos aspectos de uso e layout. Isso ocorreu pois esse público
possivelmente está mais ambientado e receptivo à inclusão
de tecnologias na vida cotidiana.

O SUS visa a medir de forma rápida as avaliações de usuá-
rios para sistemas no que diz respeito a sua usabilidade.
Nesse modelo, os usuários avaliam um sistema de acordo
com diversos aspectos, como a frequência e a complexidade
do uso, velocidade de aprendizagem do uso e a confiança
do usuário [5]. O modelo supramencionado se inicia com a
interação do usuário com o sistema e em seguida avalia dez
afirmações de acordo com uma escala similar a Likert: 5 -
Concordo totalmente, 4 - Concordo, 3 - Nem concordo nem
discordo, 2 - Discordo, 1 - Discordo Totalmente [5].

Antes da aplicação do questionário foi buscada a garantia
de que o usuário conhecia e já havia usado o sistema. Para
tal, o entrevistado leu uma breve explicação sobre o que era
o AvisaÊ e foi pedido para que realizasse algumas tarefas
para explorar o sistema e poder ter uma experiência de uso.
As seguintes tarefas foram aplicadas: criar um lembrete com
horário pré-determinado, aumentar o raio, esperar ser noti-
ficado e editar um lembrete. Dessa forma, pode-se garantir
que o entrevistado utilizou o fluxo principal do aplicativo.

Posteriormente, foi feito o cálculo para se obter o resultado
numérico que indicasse o que pensava cada usuário. Para
cada questão, deve-se considerar seus valores da seguinte
forma: em questões ı́mpares, o valor é igual à resposta do
usuário menos 1, por exemplo, se o usuário respondeu “5 -
Concordo Totalmente”, então o valor considerado será 4; em
questões pares, deverá ser considerada a resposta do usuário
subtráıda de 5, por exemplo, se o entrevistado respondeu “3
- Nem concordo, Nem discordo”, então o valor considerado
será 2. A partir de então, os valores calculados em cada
questão serão somados e multiplicados por 2.5, o que resulta
em um valor na escala de zero a 100. Quanto mais próximo

for o resultado de zero, pior é considerada sua usabilidade
e quanto mais próximo de cem, melhor [5]. A Figura 2
explica como os resultados devem ser interpretados de forma
discreta.

Figure 2: Gráfico que mostra como discretizar dados obtidos
em questionários, segundo Bangor, Kortum e Miller. [1]

O cálculo gerou um resultado para cada usuário, e desse
valor foi feita uma média de todos os usuários para se ter
um panorama geral da aplicação. Então a média foi inter-
pretada, de acordo com a classificação da Figura 2, para se
obter uma visão geral do produto. Entretanto, os resultados
de cada entrevistado não podem ser desprezados, pois pode
haver discrepância considerável entre eles. Em virtude disso,
os resultados de cada entrevistado também foram consolida-
dos para análise. Também foi calculado o desvio padrão
para saber o quanto os valores estão dispersos em relação à
média. Por último, para compreender melhor os entrevista-
dos, os seguintes dados foram inclúıdos na pesquisa: idade
e ńıvel de instrução.

5. RESULTADOS
O aplicativo AvisaÊ teve avaliação“C”e considerado“bom”.

A média de todos os avaliados foi 79,5. A Tabela 1 mostra
a avaliação individual de cada entrevistado, já com os cál-
culos sugeridos pelo SUS, seguido de suas idades e ńıveis
de instrução. A Tabela revela diferenças consideráveis entre
as pontuações de cada candidato, porém sem aparente pa-
dronização que mostre uma divergência de pensamento de
um grupo com caracteŕısticas espećıficas. Essas diferenças
são confirmadas após calculado o desvio padrão, que é de
aproximadamente 10,328.

Algumas respostas espećıficas do questionário podem ser
destacadas. A Figura 3 indica que 60% dos potenciais usuá-
rios têm interesse em usar frequentemente o aplicativo e
40% não concordam e nem discordam. A Figura 4 mostra
que 80% dos mesmos entrevistados achou o sistema de fácil
uso enquanto 20% não concordam e nem discordam. Em
outra questão, 30% das respostas concordaram totalmente
para a seguinte afirmação: “Eu me senti confiante ao usar
o sistema”. Outros 40% concordam com essa afirmação, en-
quanto 30% não concordam e nem discordam. É válido res-
saltar que cinco dos entrevistados tiveram dificuldades com
a escolha de local no aplicativo e perguntaram diretamente
como proceder para fazer essa ação. Em outros dois entre-
vistados, foi posśıvel perceber dificuldades na mesma parte,
porém não pediram ajuda. Em ambos os casos os usuá-
rios não receberam ajuda, a fim de garantir uma avaliação
neutra e imparcial. É provável que essa dificuldade tenha
impactado nas avaliações e que tenha gerado desconforto na
interação com o aplicativo.

6. CONCLUSÃO
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Table 1: Resultados de cada entrevistado.

Figure 3: Resposta dos entrevistados sobre interesse em usar
o AvisaÊ.

Figure 4: Resposta dos entrevistados sobre achar o sistema
fácil de usar.

A pesquisa realizada apresenta ind́ıcios da boa aceitação
de sistemas de notificação senśıveis ao contexto, como o Avi-
saÊ. A maior parte dos usuários analisados consideraram uti-
lizar com frequência o aplicativo. O fato de os entrevistados
terem considerado o sistema de fácil uso também aumenta
as probabilidades de sua aceitação, uma vez que pode tornar
os seus usuários mais confiantes. Esse cenário de usuários
mais confiantes pode ocasionar maior engajamento com a
aplicação. A avaliação média no modelo SUS também in-

dica que esse tipo de sistema terá boa aceitação por parte
dos usuários, uma vez que foi avaliado como “bom”.

As discrepâncias devem ser analisadas de modo mais de-
talhado. É posśıvel que correções nas dificuldades para es-
colher local alterem de alguma forma essas discrepâncias.
Porém, isso poderá ser melhor analisado em um trabalho
de caráter qualitativo, que permita ao entrevistado explicar
de forma mais aberta as suas opiniões e impressões sobre o
aplicativo. Esse é um trabalho futuro pertinente, pois, após
se ter indicativos de uma boa aceitação, é necessária uma in-
vestigação que propicie um maior entendimento sobre quais
pontos nesses sistemas merecem maior atenção. Além disso,
pretende-se aumentar os tipos de informações contextuais
que podem ser utilizadas para a definição da notificação.
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ABSTRACT
Due to recent technological evolution, the provision of IPTV
services has grown considerably. One of the services nor-
mally included in IPTV is Linear TV, where audiovisual
contents are made available in the form of program sche-
dules. In this context, challenges emerge regarding the dis-
tribution of multimedia content over this serevice. One of
these challenges is specifically the user’s perception about
the quality of the IPTV service, measured in terms of qua-
lity of experience (QoE). Thus, this article aims to analyze
the problems that may occur when receiving content and
to propose solutions to these problems. Specifically, due to
the congestion of transmission media or overload in the end-
points, a key issue is the statistical variation of time delay
for multimedia content delivery (packet jitter). This pa-
per’s proposal comprises a dynamic management of buffers
in IPTV terminal devices, taking into account the individual
characteristics of Linear TV service, thereby improving the
quality of user experience.

Keywords
IPTV; Linear TV; Dynamic Buffer; Jitter; QoE

1. INTRODUÇÃO
É fato que a evolução tecnológica traz diversos benef́ıcios

ao cotidiano. Também é fato que esses benef́ıcios tendem
a ser cada vez mais exigentes em termos de uso de recur-
sos computacionais. Sendo assim, com a evolução dos meios
f́ısicos de transmissão permitindo um tráfego de informa-
ções cada vez maior, a possibilidade de serviços convergen-
tes em uma única rede se torna cada vez mais real. Ou
seja, um mesmo ponto de conexão poderá ser o responsável
pelo acesso à internet, recepção do sinal de TV Digital, voz,
video-conferência, dentre outros. Esse conceito é conhecido
como Next Generation Networking (NGN), e é sobre ele que
está o desenvolvimento da tecnologia de transmissão IPTV
(Internet Protocol Television) e sua arquitetura [8].

A arquitetura IPTV possibilita a transmissão de conteúdo
em alta definição, com múltiplos canais de áudio e, junto
com o conteúdo, é posśıvel fazer a distribuição de dados,
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que podem ser aplicações multimı́dia. É posśıvel também
se ter um sistema de correção de erros que podem surgir da
existência de rúıdos na transmissão [1, 2]. A distribuição
de conteúdo IPTV é feita via protocolo IP (Internet Proto-
col) [18]. Uma vez que o áudio e v́ıdeo são comprimidos e
codificados, são entregues ao cliente utilizando o protocolo
RTP (Real Time Transport Protocol) [15] sobre UDP (User
Datagram Protocol) [13, 8]. Como a distribuição multimı́dia
possui certa tolerância a perda de pacotes, se houver perda
de alguns pacotes do conteúdo de áudio e v́ıdeo não será cŕı-
tico para a reprodução. Além disso, a distribuição multimı́-
dia possui um baixo ńıvel de tolerância ao atraso na entrega.
Sendo assim, a escolha do UDP é feita pelo fato da redução
de sobrecargas para controle (overhead) que são geradas na
transmissão por TCP (Transmission Control Protocol) [14].
Esse overhead inclui retransmissão de pacotes, que insere um
atraso e o controle de congestionamento que, por sua vez,
reduz a taxa de transmissão em caso de congestionamento.

Apesar de haver a garantia de Qualidade de Serviço na en-
trega de conteúdo IPTV [10], o recebimento deste conteúdo
não está livre de atrasos [18], podendo ser desde uma varia-
ção na entrega por parte do servidor a um posśıvel atraso no
momento de recebimento e exibição do conteúdo por parte
do cliente. Estes atrasos se tornam percept́ıveis quando
a sua existência não é considerada nas implementações de
players multimı́dia [16].

O objetivo deste artigo é encontrar uma solução para o
gerenciamento avançado do buffer de conteúdo audiovisual
especificamente para serviço IPTV de TV Linear. Neste
tipo de serviço, nem todos os parâmetros normalmente uti-
lizados para cálculo de tamanho do buffer [4] podem ser
obtidos, uma vez que em TV Linear não se pode determi-
nar o comprimento total da reprodução. Além disso, não se
pode levar em consideração apenas as caracteŕısticas de rede
[12] na construção de algoritmos adaptativos para o gerenci-
amento de buffer. Este artigo visa propor uma solução para
gerenciamento que seja dinâmico, evitando assim ineficiên-
cia de se ter um tamanho de buffer constante para o ińıcio
da reprodução. A proposta leva em consideração não apenas
as caracteŕısticas do meio de comunicação, mas também as
caracteŕısticas dos endpoints participantes.

2. FUNDAMENTOS E TRABALHOS RELA-
CIONADOS

Quando um conteúdo chega ao cliente, ele deve ser re-
produzido no momento certo. Em geral, esse não será o
momento em que o pacote RTP chegou ao cliente, pois os
pacotes levarão tempos ligeiramente diferentes para serem
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transportados na rede. Mesmo que os pacotes sejam des-
pachados exatamente com os intervalos certos entre eles no
servidor, eles chegarão ao cliente com tempos relativamente
diferentes [16]. Segundo [3], diversos fatores são responsá-
veis pela degradação da rede como a perda de pacotes, atraso
fixo, variação de atrasos, corrupção de pacotes, duplicação
de pacotes e reordenação de pacotes.

Segundo Begazo [4], a solução para o problema da varia-
ção do atraso é através da utilização de buffers na recepção.
Essa ideia consiste em armazenar um determinado número
de pacotes antes destes serem reproduzidos. Com isto, a va-
riação estat́ıstica no atraso, conhecido como jitter, pode ser
controlado de tal forma a se obter uma reprodução suave,
evitando assim interrupções cont́ınuas. Na figura 1 pode se
ver como seria o funcionamento desta solução. Os quadra-
dos cinzas numerados são pacotes enviados pelo Servidor ao
Cliente. Nota-se que a reprodução só será iniciada após a
recepção de 4 pacotes, amenizando ao usuário a percepção
do atraso que haveria entre os pacotes 2 e 3 e entre os paco-
tes 5 e 6. Além disso, nesta solução se tem uma incógnita,

Figura 1: Representação da atuação do buffer em
uma reprodução

que é justamente a determinação do tempo em que o cliente
irá preencher o buffer. Se este valor for constante, o buffer
poderá ser efetivo em alguns casos e totalmente ineficiente
para outros casos.

Uma vez que o buffer consegue tornar transparente ao
usuário a ocorrência de atrasos, tem-se um aumento signifi-
cativo na qualidade de experiência (Quality of Experience -
QoE), que é um aspecto que tem se tornado cada vez mais
importante para o sucesso de serviços e produtos voltados
para IPTV [5] e multmı́dia em geral.

A análise para se determinar o tempo de v́ıdeo em buffer
pode ser realizada levando em consideração diferentes pa-
râmetros. Como pode ser visto em Bhadada e Sharma [4],
parâmetros como a velocidade do meio de transmissão, a
taxa de frames por segundo e o tamanho total do conteúdo
são utilizados para calcular o tempo de buffer inicial. Para
serviços de TV Linear, fazer uso dessa solução se torna in-
viável, uma vez que é imposśıvel se determinar o tamanho
total do conteúdo, haja visto que a entrega do conteúdo é
feita mediante a geração do mesmo, não tendo assim um
fim de conteúdo definido. Em Narbutt e Murphy [12], são
apresentados algoritmos para o cálculo do atraso decorrente
de fatores no meio de transmissão. Assim como em Bha-
dada e Sharma [4], caracteŕısticas decorrentes de ações no
cliente não são consideradas, como por exemplo o tempo
gasto para demultiplexar o conteúdo. Sendo assim, fatores
como o tempo de demultiplexação em um instante no cliente
ou, no caso de se realizar análise apenas por caracteŕısticas
do meio de transmissão, uma pequena sobrecarga no servi-
dor não são consideradas.

Uma vez que o fator de análise é o tempo de duração

do conteúdo dispońıvel para reprodução, outros parâmetros
como a velocidade do meio, taxa de frames por segundo e
outros que são utilizados para a realização do cálculo do buf-
fer inicial em Bhadada e Sharma [4], são descartados dessa
análise, não por serem menos importantes, mas pelo fato de
estarem ligados diretamente à duração do conteúdo dispońı-
vel. Se houver uma diminuição na velocidade de entrega do
meio de transmissão (throughput), por exemplo, a duração
de conteúdo recebida irá reduzir, o que implica diretamente
a existência de um posśıvel atraso que pode ser detectado
por esta duração de conteúdo recebida. Além disso, o tempo
de duração recebido também é afetado diretamente por um
atraso por parte do servidor na entrega de um conteúdo em
um dado momento, fator este que não é levado em conside-
ração analisando-se apenas os fatores citados anteriormente,
como a velocidade do meio. Como o tempo de duração re-
cebido será analisado mediante a demultiplexação de um
conteúdo, outro fator que será analisado de forma direta é
justamente o atraso por parte do cliente em demultiplexar
um conteúdo. Esse fator também não é considerado levando
em conta apenas os parâmetros citados anteriormente.

3. GERENCIAMENTO DINÂMICO DO BUF-
FER

Como se pode observar, a análise pelo tempo de dura-
ção do conteúdo pode determinar atrasos até mesmo não
previstos que podem afetar diretamente o recebimento de
conteúdo do servidor pelo cliente. Como visto, um fator de
atraso que pode ocorrer no servidor ou no cliente não pode
ser determinado apenas levando em consideração o meio de
transmissão, mas também deve levar em consideração o es-
tado comportamental dos dois pontos da comunicação.

Uma vez que é posśıvel obter o PTS e a base de tempo de
um frame ou amostra de áudio, é posśıvel convertê-lo para
uma unidade de tempo como segundos, para fins de análise e
controle. Sendo assim, é posśıvel o cálculo de duração de um
frame ou amostra de áudio, bastando fazer a diferença entre
o PTS do sucessor com seu respectivo PTS. Esse resultado
é obtido na unidade do fluxo. Sendo assim, multiplicando
essa diferença por uma base obtida em como o v́ıdeo foi
codificado, obtêm-se este valor em segundos. O cálculo é
feito da seguinte forma:

d(i) = (Pi+1 − Pi)B (1)

onde d(i) é a duração do i-ésimo frame ou amostra de áudio,
em segundos, P é o valor do PTS e B é a base de tempo.

Com este cálculo em mãos, a análise passa a ser pela du-
ração em segundos que se tem na recepção dos dados. Sendo
assim, para um melhor ńıvel de QoE, é esperado que dentro
de um intervalo de tempo t, o valor da soma das durações
dos dados recebidos não seja menor que o valor de t, a menos
que a diferença entre esses valores possa ser suprida pelo tre-
cho de v́ıdeo presente em buffer, representado por T , dado
em segundos. Na figura 2 tem-se uma representação gráfica
de T .

3.1 Gerenciamento do buffer pelo tempo
Para ser feita a análise, um intervalo de tempo I será

definido. Para uma melhor precisão na obtenção do cál-
culo, este intervalo deve ser mensurado em tempo real (wall
clock) e deve-se evitar mensurá-lo com contadores de clock
do processador, pois o Sistema Operacional hospedeiro da
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Figura 2: Variáveis e o que representam na gerência
do buffer

aplicação pode ser multitarefa, o que implica que o atraso
por outro processo estar utilizando o processador também é
um atraso a ser considerado.

Considerando que com a função d(i) se obtém a duração
de um frame ou amostra de áudio, a duração no intervalo
de tempo I pode ser calculada somando a duração de cada
frame recebido no intervalo I. O cálculo é feito da seguinte
forma:

sI(j, q) = B

j+q∑

i=j

(Pi+1 − Pi) (2)

onde j é a quantidade de frames recebidos de um único fluxo
(áudio ou v́ıdeo) até o ińıcio do intervalo I e q é a quantidade
recebida durante o intervalo I.

A duração total recebida até o k-ésimo intervalo I é cal-
culada da seguinte forma:

s(j) = B

j∑

i=0

(Pi+1 − Pi) (3)

onde j representa a quantidade de frames recebidos.
Como dois pacotes não podem ser entregues ao mesmo

tempo e como uma amostra de v́ıdeo pode ter duração dis-
tinta da amostra de áudio, então a duração total já recebida
st de áudio pode ser diferente da duração já recebida de
v́ıdeo. Como a análise leva em conta a duração dispońıvel
em buffer, então o que se tem dispońıvel é a menor duração
entre eles, uma vez que a maior duração poderá apenas um
dos fluxos possuir. Sendo assim, o cálculo da duração efetiva
é feito da seguinte forma:

se = min(saudio, svideo) (4)

De posse do valor de se, a análise poderá ser feita levando
em consideração o total de intervalos I, que é kI, onde k é
a quantidade de análises já realizadas. Sendo assim, kI é o
tempo total passado desde o ińıcio das análises.

A cada intervalo I, a duração de dados recebida neste
intervalo deve ser maior ou igual que kI, ou seja, se >= kI.
Se isto for sempre verdade, então não haverá atraso, uma vez
que se tem mais duração recebida do que o tempo total em
análise. Quando se < kI, houve atraso na entrega em algum
intervalo de kI. Seja δ = se − kI, ou seja, a diferença entre
a duração total efetiva se recebida e o total de intervalos
kI. Se δ < 0, então houve atraso em algum momento da
análise total. Sendo assim, se T 6= 0, então este atraso já
pode ter sido analisado e ele já está sendo amenizado pelo
buffer. Finalmente, define-se ∆, o parâmetro de análise para
obtenção de T , como:

∆ = δ + T (5)

que pode também ser escrito como:

∆ = se − kI + T (6)

Com o valor de ∆, pode-se inferir diretamente um novo va-
lor para T . Se ∆ < 0, então tem-se um novo atraso que não
foi levado em conta no dimensionamento de T . Neste caso,
deve-se ainda comparar o valor de ∆ com T . Se −∆ <= T ,
então o trecho de v́ıdeo em buffer tem duração suficiente
para cobrir este atraso. Porém, se −∆ > T , então T não
consegue cobrir o atraso ocorrido e deve ser atualizado, fa-
zendo com que T = −∆. De uma forma algébrica, para
cada análise realizada no intervalo I, T pode ser obtido da
seguinte forma:

T = max(T,−∆),∀∆ < 0 (7)

4. RESULTADOS PRELIMINARES
Para os testes realizados, foram utilizados v́ıdeos na reso-

lução 1920x1080, com a codificação do v́ıdeo sendo H.264 e
áudio AAC. Além disso, foi utilizado o MPEG-2 TS para a
multiplexação dos conteúdos. Todos os v́ıdeos testados pos-
súıam uma incidência de frame I (frame com imagem com-
pleta [6]) a cada 10 frames, uma taxa de 30 FPS e 2Mbps
de bitrate médio. A recepção do conteúdo foi feita através
de uma implementação [11] do padrão ITU-T para terminal
IPTV [9] e o modelo utilizado para validar a performance da
transmissão foi o G.1050 [7]. Além disso, foi utilizado o VLC
media player [17] como servidor de streaming, simulando a
transmissão de um serviço de TV Linear.

Nos gráficos aqui representados, as linhas pontilhadas re-
presentam o valor de T no instante de tempo de análise em
segundos. As linhas cont́ınuas representam o valor de dura-
ção contido no buffer neste mesmo instante de análise. Para
a geração destes gráficos, as informações foram colhidas a
cada segundo num intervalo de 20 minutos de reprodução
(1200 segundos).

Figura 3: Comparação entre a duração contida no
buffer e o T para a transmissão 1

A figura 3 ilustra o comportamento do buffer na repro-
dução da transmissão 1. A transmissão 1 é caracterizada
pelo streaming dos v́ıdeos sem a introdução de atrasos si-
mulados. Conforme o gráfico apresentado, houve pequenos
atrasos durante toda a transmissão decorrente da decodifica-
ção e distribuição do conteúdo por parte do servidor, porém
em todos eles o valor de T foi suficiente para amenizá-los.
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Figura 4: Comparação entre a duração contida no
buffer e o T para a transmissão 2

Já a figura 4 ilustra o comportamento do buffer para a
transmissão 2, em que atrasos foram simulados. Conforme
[7], o jitter a ser utilizado deve estar entre 0 e 50 milise-
gundos. Sendo assim, foi escolhido que a cada 200 pacotes,
ocorra um incremento na latência de 50 milisegundos. Para
as taxas de perda de pacotes aleatória e de reordenação de
pacotes, foi considerado para ambas o valor de 0%, haja visto
que a compensação da variação do atraso é o foco deste tra-
balho, sem considerar perdas. Conforme o gráfico apresen-
tado, pode-se notar os momentos de ocorrência de variações
no atraso. Como a latência é incrementada a cada 200 pa-
cotes, em diversos desses momentos o tamanho corrente de
T não é suficiente para amenizar o jitter e, para se adequar
à variação, o tamanho de T é modificado dinamicamente.

5. CONCLUSÃO
A percepção do telespectador com relação ao uso do ser-

viço IPTV é de grande valia. Sendo assim, para serviços
IPTV, a qualidade de experiência (QoE) é um desafio na
provisão destes serviços.

Neste contexto, o presente artigo buscou propor uma so-
lução a gerência de buffer para players de v́ıdeo IPTV de
TV Linear, melhorando a qualidade de experiência. Como
esta gerência é dinâmica, ou seja, ocorre de forma automati-
zada e periódica, o comportamento esperado é a adequação
constate do tamanho de trechos de v́ıdeo em buffer capaz de
amenizar as variações momentâneas de retardo.

Como trabalho futuro, pretende-se realizar a análise e
adaptação da solução para serviços IPTV de Vı́deo sob De-
manda (VoD). Além disso, pretende-se definir limiares, tanto
inicial quanto máximo, para o tamanho de trecho de v́ıdeo
em buffer para ambos serviços IPTV.
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ABSTRACT 
The development of wikimaps based groupwares represents big 
challenges in its analysis, design and implementation. The 
development of the project Buracos Monitor, a platform to mark 
holes in the road, and its repercussion has allowed to experience 
the challenges about specifying requirements, components and 
other needs of this kind of solution. The goal of this research is to 
build a set of recommendations and best practices for the analysis 
and design of this type of system, exposing common problems 
and solution proposals, compiled as a framework. Correlated 
systems were analyzed, from the point of view of the 3C 
Collaboration Model (Communication, Coordination, 
Cooperation), using methods proposed on the RUP-3C-
Groupware. As results, a set of identified components are 
presented and classified based on the 3C Model. These results are 
proposed as fundamental and introductory knowledge for analysts, 
developers and designers interested in develop wikimaps based 
groupwares. 

Keywords 
3C Model; CSCW; Wikimaps, Groupware, Maps. 

1. INTRODUÇÃO 
A Internet está vivendo nos últimos tempos um momento batizado 
de “Web 2.0”, caracterizado pela rede em si e todos os 
dispositivos a ela conectados, como plataforma de comunicação e 
colaboração. Nele, softwares são constantemente atualizados, e 
pessoas interagem, consomem, produzem e alteram conteúdo 
intensamente, de forma social e colaborativa [6]. Percebe-se, 
assim, o direcionamento dos serviços e comunidades na Web, ao 
analisar a variedade de sistemas colaborativos de informação, 
visando suprir às demandas deste contexto nos últimos tempos, 
tais como: redes sociais, aplicativos de comunicação, sistemas de 
produção de conteúdo colaborativo e sistemas de 
compartilhamento de informação baseados em wikimapas. 

Segundo Nicolaci-da-Costa e Pimentel [5], “Sistemas 
Colaborativos” é a tradução adotada no Brasil para designar 
ambos os termos: “groupware” e “CSCW” (Computer Supported 
Cooperative Work). Alguns autores consideram as duas definições 
como sinônimos, outros preferem reservar o conceito de 
groupware para designar especificamente sistemas 
computacionais utilizados para apoio ao trabalho em grupo, 
enquanto utilizam o termo CSCW para designar tanto os sistemas 
(CS) quanto os efeitos psicológicos, sociais e organizacionais do 

trabalho em grupo (CW). Ambos os termos tiveram a sua origem 
antes da Web, e têm relação com sistemas computacionais de 
apoio à colaboração [5]. 

Com o crescimento da Web 2.0, uma quantidade significativa das 
informações passou a ser georeferenciada, assim como os serviços 
de busca passaram a oferecer estas funcionalidades [1]. Segundo 
Batty e coautores, o número de sistemas online que utilizavam 
mapas interativos era de 1.740 em agosto de 2008, e já haviam 
crescido para 2.153 em fevereiro de 2010. Várias soluções na 
Web utilizam os mapas online para explorar o mapeamento 
voluntário de informação georeferenciada [1]. O termo 
“wikimapa”, utilizado nesta pesquisa, descreve este tipo de 
sistema, e pode ser compreendido como uma composição entre os 
termos “wiki+mapa”. 

Neste contexto, relacionado a sistemas colaborativos baseados em 
wikimapas, o desenvolvimento do projeto Buracos Monitor [9], e 
sua repercussão [10] permitiu identificar grandes desafios 
relacionados a especificação de requisitos, componentes e outras 
necessidades deste tipo de solução, sendo a motivação inicial para 
este trabalho. O objetivo desta pesquisa é construir um conjunto 
de recomendações e boas práticas para análise e projeto de 
sistemas desta natureza, expondo problemáticas comuns e 
propostas de soluções, compiladas na forma de um framework.  

Assim sendo, uma análise do estado da arte em sistemas 
correlatos é realizada, através dos métodos e ferramentas descritos 
no RUP-3C-Groupware [7][8], resultando em um conjunto de 
componentes, identificados e classificados segundo o Modelo 3C 
de Colaboração (Comunicação, Coordenação, Cooperação – 
Seção 2). A Seção 3 descreve as ferramentas do RUP-3C-
Groupware [7][8] para análise de domínio, que foram utilizadas 
como método para identificação e classificação dos componentes 
encontrados. A lista dos sistemas analisados, juntamente com sua 
descrição resumida é apresentada na Seção 4. Como resultados 
obtidos, na Seção 5 é apresentado o conjunto de componentes 
identificados, classificados segundo Modelo 3C. Recomendações 
para construção de sistemas colaborativos baseados em wikimapas 
são descritas na Seção 6. Por fim, na Seção 7 são apresentadas 
considerações em relação ao estado atual da pesquisa e trabalhos 
futuros. 

2. MODELO 3C DE COLABORAÇÃO 
O Modelo 3C tem sua origem em um estudo de Ellis e coautores, 
em que os sistemas que dão suporte ao trabalho em grupo foram 
classificados em três dimensões: comunicação, coordenação e 
colaboração [3]. Esta classificação deu suporte inicial para 
posterior proposta de estruturação do Modelo 3C por Fuks, 
Raposo e Gerosa [2]. Ao trabalhar em grupo, as pessoas podem 
produzir potencialmente melhores resultados do que trabalhando 
individualmente. No grupo, pode ocorrer complementação de 
capacidades, conhecimentos, esforços, identificação de falhas de 

 

In: Workshop de Trabalhos em Iniciação Científica (WTIC), 13., 2016, 
Teresina. Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e 
Web. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2016. v. 2. 

ISBN: 978-85-7669-332-1 

©SBC – Sociedade Brasileira de Computação 

Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (Vol. 2): Workshops e Sessão de Pôsteres

73



interpretação, entre outros, derivado da interação entre as pessoas 
e seus diferentes entendimentos, pontos de vista e habilidades [2]. 
Segundo Fuks, Raposo e Gerosa: “Para colaborar, os indivíduos 
têm que trocar informações (se comunicar), organizar-se (se 
coordenar) e operar em conjunto num espaço compartilhado 
(cooperar)” [2]. Mais informações sobre o modelo 3C podem ser 
encontradas em [2]. 

3. Método utilizado: Análise de groupware 
Apresentado por Pimentel e coautores [7][8], o RUP-3C-
Groupware, introduz a perspectiva do “desenvolvimento iterativo 
e investigativo, focando um problema e um ‘C’ do modelo por 
versão”. Geralmente um projeto de software inicia-se quando 
sistemas existentes não satisfazem necessidades de um grupo, 
sendo identificados um conjunto de problemas para serem 
resolvidos. A cada versão, seleciona-se um problema específico, e 
então analisa, projeta e implementa-se a solução. Após a 
implementação, é proposta a realização de um estudo de caso para 
analisar se a solução mostra-se adequada em relação ao problema 
inicial [8]. 

O RUP-3C-Groupware apresenta também métodos para realização 
da engenharia de domínio, análise e projeto de sistemas 
colaborativos. Estes sistemas, seus elementos e componentes, 
podem ser analisados sob um ponto de vista de proximidade de 
cada “C” do modelo – exemplos: sistemas de mensagens têm seu 
objetivo principal mais próximo à “comunicação”; sistemas de 
workflow (controle de fluxo de tarefas) dão suporte aprofundado à 
“coordenação”; sistemas de edição de documentos em grupo (ex. 
Google Docs) se aproximam da “cooperação”. Estes sistemas 
apresentam elementos que dão suporte a cada um dos “C’s” na 
sua construção [8]. A Figura 1 representa uma análise de 
elementos em um sistema/componente de bate-papo. 

 

Figura 1. Elementos 3C em um sistema de bate-papo [8] 

Seguindo esta interpretação, este componente de bate-papo tem 
seu objetivo principal mais próximo à dimensão da comunicação, 
apesar de ser possível identificar, em sua composição, elementos 
que dão suporte às demais dimensões do 3C. Aplicando-se a 
engenharia de domínio para analisar diversos sistemas correlatos, 
é possível identificar e classificar componentes comuns em 
soluções de natureza semelhante, de acordo com o Modelo 3C [7]. 
Como resultado, é construída uma biblioteca de componentes e 
conhecimento, como fundamentos que aprimoram o processo de 
análise de domínio, conforme apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1. Classificação dos componentes segundo 3C, por 
sistema colaborativo. Adaptado de [7] 

 

4. SISTEMAS ANALISADOS 
Visando então identificar boas práticas, componentes e 
ferramentas comuns em groupwares baseados em wikimapas, 
sistemas desta natureza foram analisados (Quadro 2). A descrição 
resumida de cada um dos sistemas está exposta a seguir. 

Quadro 2. Sistemas analisados e seus endereços na Web 

 

O Waze é um sistema de auxílio à navegação, enquanto o usuário 
está dirigindo ou de carona. O sistema oferece suporte para 
reportar-se problemas diversos, como infraestrutura (ex. buracos), 
e eventos pontuais (ex. acidentes e interrupções parciais na via). 
Os demais usuários podem interagir com as marcações, 
comentando e apoiando-as, durante o trajeto. A quantidade de 
apoios que uma marcação recebe durante o tempo é utilizada 
como determinante para ela seguir sendo apresentada para os 
outros usuários. Caso a situação pontual não seja mais verdadeira, 
as interações param de acontecer e ela some do mapa. Elementos 
e componentes do sistema que dizem respeito especificamente à 
navegação e ao auxílio ao motorista – como, por exemplo, avisos 
sonoros de obstáculos a frente – não foram incorporados na 
análise, pois fazem parte de sistemas da família de Auxílio a 
Navegação/Direção. 

Os sistemas Colab.re e Urbotip são redes sociais de incentivo à 
cidadania, em que os moradores e visitantes da cidade podem 
reportar problemas e sugestões. As cidades que aderiram à rede 
podem analisar e protocolar as informações, se for o caso, 
remetendo-as aos órgãos internos competentes e oferecendo um 
retorno ao cidadão. O Colab.re apresenta listas de monitoramento, 
possibilitando saber o que está acontecendo neste momento na 
cidade. O Urbotip apresenta um painel de navegação e filtro bem 
elaborado, ao lado do mapa das ocorrências. 

OndeFuiRoubado é uma rede de registro de ocorrências de 
crimes, seu momento exato e localização geográfica. Ao registrar 
os casos, o usuário pode informar também alguns pertences que 

Sistema Website

Waze www.waze.com 

Colab.re www.colab.re

Urbotip www.urbotip.com

OndeFuiRoubado www.ondefuiroubado.com.br

WikiMapia.org www.wikimapia.org

Foursquare www.foursquare.com

Google My Maps www.google.com/mymaps

Buracos Monitor www.buracosmonitor.com.br
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foram roubados, tipo do crime e outras informações. No 
componente auxiliar de navegação do mapa, o sistema apresenta 
algumas estatísticas dos crimes na cidade selecionada para 
visualização, como número de casos com homens em relação à 
mulheres, casos de dia em relação à noite, dentre outras. O 
sistema também possui uma ferramenta chamada “Radar”, na qual 
pode-se cadastrar uma localização e determinar um raio de 
interesse. Caso alguém registre um crime naquele raio, o usuário 
será notificado por e-mail. 

WikiMapia.org é uma rede colaborativa para produção de um 
mapa mundial completo, com informação das vias e rodovias, 
edificações, locais, geografia política, entre outros. Na forma de 
polígonos, o usuário pode mapear locais, categorizando e 
intitulando-os. O sistema possui avançada lista de monitoramento, 
na qual é possível acompanhar tudo o que acontece no mapa no 
mundo, com filtros regionais. Todas as alterações são versionadas, 
assim como seus autores registrados. Existe um sistema de 
reputação, pontuação e ranking para os usuários, de acordo com 
sua contribuição. Perfis, com pontuação elevada e notório 
reconhecimento da comunidade, ganham o direito de serem 
revisores de informação avançados, na forma de “guardiões” das 
informações e do sistema. Foram encontradas também 
ferramentas para visualizar, solicitar e votar a prioridade das 
revisões no mapa. 

A rede social Foursquare é, em sua essência, um sistema de 
recomendação, interação social e mapeamento de pontos de 
interesse (ex. lojas, restaurantes e demais estabelecimentos 
comerciais). O sistema apresenta funcionalidades de avaliação, 
por parte dos usuários, sobre a qualidade dos estabelecimentos, 
comentários dos visitantes e consumidores. No mapa, são exibidos 
os estabelecimentos, suas pontuações e demais informações. 

O sistema Google My Maps utiliza uma abordagem semelhante 
ao já consolidado Google Docs, em que mais de uma pessoa pode 
interagir e contribuir para criar um documento/mapa. Estes mapas 
podem ser públicos ou privados (ex. restritos a um grupo 
selecionado de usuários). No sistema, é possível cadastrar rotas 
lineares, regiões através de polígonos e pontos de interesse. Não 
foram encontrados componentes de comentários, curtir/apoiar e 
demais interações sociais. 

O Buracos Monitor foi selecionado por ser de coautoria própria, 
no objetivo de estudá-lo e compará-lo a soluções semelhantes. No 
sistema, o usuário cadastra buracos (marcações) no mapa através 
de um aplicativo Android, e demais usuários podem interagir com 
a marcação, confirmando se o buraco continua ou não aberto. De 
acordo com o balanço da votação, o status da marcação muda para 
consertado. 

5. RESULTADOS 
Os sistemas foram analisados em separado, identificando e 
classificando os seus diversos componentes dentro do Modelo 3C. 
Foram encontrados 5 componentes de suporte à comunicação, 9 
de suporte à coordenação e 13 de suporte à cooperação. O Quadro 
3 apresenta estes componentes encontrados, e sua classificação no 
Modelo 3C. 

O componente denominado como “GEO” representa as marcações 
geográficas em si (objeto de cooperação), juntamente com os 
demais elementos de informação que compõe a sua 
funcionalidade. O elemento “Comentários-GEO” representa a 
possibilidade de enviar comentários sobre marcações específicas. 
Os componentes de “Reputação/Pontuação” foram identificados 
como elementos de ranking para os usuários, bem como seus 
derivados em nível de customização de perfil (ex. Waze), e níveis 

de acesso à ferramentas, (ex. WikiMapia.org). O componente 
denominado “GEO-Navegação” representa ferramentas de auxílio 
à navegação, exibição e filtro de informações gerais do mapa, 
assim como seus processamentos auxiliares, como agrupamentos 
de informação em função do nível de zoom, posição GPS do 
dispositivo e/ou centro do mapa na tela. Demais componentes são 
autoexplicativos em seus nomes e descrições. Uma versão 
ampliada do Quadro 3 pode ser encontrada em [12]. 

Quadro 3. Componentes encontrados e classificação no 3C 

 

Foram encontrados poucos componentes e ferramentas que dizem 
respeito especificamente à validação da veracidade da informação 
geográfica em relação ao tempo (volatilidade). Conforme 
previamente descrito, no Waze, a contribuição dos usuários, sob o 
ponto de vista de navegação (presença) na região, somados aos 
algoritmos da própria ferramenta, tem o objetivo de realizar este 
procedimento. No WikiMapia.org, esta abordagem é feita através 
de versionamento e registro histórico da marcação. Nos sistemas 
de apoio à cidadania online, muitas das situações podem ser 
pontuais, temporárias ou podem ser resolvidas pelos próprios 
cidadãos (ex. lixo na rua, carro mal estacionado). A ausência 
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Mensageiro3Eletrônico X X
ComentárioCGEO3–3Comentários3nas3marcações3geográficas X X X X X X
PontuaçãoCCustomização3–3Customização3de3perfil3de3usuário,
a3partir3de3pontuação

X

CheckCin3C3Informar3presença3/3chegada3em3algum3ponto3de
interesse

X

Perfil3–3Informações3básicas3do3usuário X X X X X
AcessoCIdentidade3–3Ferramentas3para3controle3de3identidade
do3usuário

X X X X X X X

Reputação3–3Regras3de3pontuação3e3reputação3do3usuário X X
ReputaçãoCAcesso3–3Regras3de3acesso3autorizado3à3ferramentas,
baseado3na3pontuação

X

VersionamentoCGEO3–3Controle3de3versão3das3marcações
geográficas3e3informações3auxiliares

X

ReputaçãoCVotação3–3Votação3de3apoio3de3usuário3para3usuário X
Segurança3–3Controles3colaborativos3para3segurança3e
identificação3de3usuários3malCintencionados

X

UsuárioCHistórico3–3Exibição3do3histórico3e3estatística3de
colaboração3do3usuário3no3sistema

X X X X

Bugs/Sugestões3–3Ferramenta3de3suporte3para3reportar3bugs
e3sugestões

X

Revisão3–3Ferramenta3de3suporte3para3reportar3revisões3e
denúncias3de3informações3geográficas X X X X X X

Seguir/Apoiar3–3Seguir3e3apoiar3as3marcações3e3usuários X X X X X
Compartilhar3–3Envio3de3informações3de3objetos3cooperativos
para3outros3sites3e3sistemas

X X X X X X

GEO3–3Marcações3geográficas X X X X X X X X
GEOCNavegação3–3Navegação3no3mapa,3visualização3das
informações3e3interfaces3auxiliares

X X X X X X X X

ListaCMonitoramento3–3Acompanhamento3das3colaborações
na3forma3de3listas3ordenadas3temporalmente

X X X

PercepçãoCGeral3–3Disparo3de3notificação3sobre3eventos
próximos3a3localização3do3usuário

X X

MonitoramentoCRegião3–3Cadastro3de3regiões3de3interesse
para3monitoramento3e3notificação3de3eventos

X X

PercepçãoCOcorrência3–3Disparo3de3notificação3por3ocorrências
atípicas3(ex.3desastres3naturais)

X

Mural3C3Acompanhamento3customizado3na3forma3de3lista X X
RegiãoCEstatística3–3Dados3estatísticos3sobre3as3colaborações
nas3regiões3do3mapa

X X X X X

Notificações3–3Canais3de3notificação X X X X X X
Internacionalização3–3Suporte3a3múltipos3idiomas3e3países X X X X X X X
Lista3de3Amigos X X X

Co
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Co
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destes mecanismos de controle de volatilidade foi identificada 
como carência de abordagem do problema. Estudar este tipo de 
abordagem pode evitar sobrecarga de informação para o gestor. 

6. RECOMENDAÇÕES 
Dentro das soluções apresentadas pelos diversos sistemas 
analisados, foram percebidas e separadas algumas das abordagens 
e ferramentas utilizadas, descritas a seguir na forma de 
recomendações, como boas práticas para implementação de 
sistemas desta natureza. Sendo esta uma pesquisa em andamento, 
destaca-se a necessidade, como trabalho futuro, de realizar uma 
etapa de validação e consolidação destas recomendações, ora 
separadas com base na experiência e percepção dos autores. 

Dentre os sistemas analisados, destaca-se o WikiMapia.org no 
suporte à coordenação e cooperação, podendo ser também visto 
como um “ecossistema” de colaboração autossuficiente. No 
sistema, são oferecidos diversos mecanismos para a própria 
comunidade se controlar e garantir a qualidade da informação 
(governar-se). 

Para navegar e filtrar informações no mapa, a forma de 
apresentação da interface auxiliar do Urbotip, de fácil 
compreensão e percepção do conjunto total de dados 
apresentados, serve como exemplo de abordagem. Ainda sobre 
navegação no mapa, recomenda-se o uso de técnicas de 
fragmentação/agrupamento de informação apresentada no mapa, 
utilizando-se de informações GPS do dispositivo e/ou da 
navegação no mapa. Foi encontrado no Waze a abordagem de 
filtro utilizando como referência o centro do mapa na tela e o 
zoom, no qual, quanto mais próximo do local, mais informação 
começa a aparecer, e vice-versa. A abordagem de agrupadores de 
informação foi encontrada nos sistemas Buracos Monitor e no 
Colab.re, em que, com o zoom afastado, são exibidos marcadores 
“aglomerados”, com o número total de marcações que estão 
contidas naquela sub-região. O detalhamento desta técnica é 
abordado no artigo “Too Many Markers!” de Mahe e Broadfoot 
[4] da equipe de GEO-APIs do Google, juntamente com a 
disponibilização de uma API que implementa o conceito. 

No que diz respeito a mecanismos de cooperação, destacam-se os 
murais e as listas de monitoramento. Através destes, é possível ter 
uma noção do que está acontecendo naquele instante (lista com 
ordem temporal descendente), minimizando a sensação de 
solidão, comum neste tipo de solução [11]. O sistema 
WikiMapia.org apresenta filtros regionais e políticos nas listas. 
No caso de grandes volumes de informação, destacam-se os 
mecanismos de Monitoramento-Região, nos quais o indivíduo 
determina para o sistema quais regiões geográficas ele tem 
interesse em colaborar, e passa a ser notificado, pelos canais de 
notificação (inclui-se o mural), sobre as interações na região. Esta 
abordagem foi encontrada com o nome de “Radar” no sistema 
OndeFuiRoubado. 

Por fim, o armazenamento e a apresentação de históricos e 
estatísticas de usuário, somados à funcionalidade de lista de 
amigos, permitem que sejam realizadas investigações do que as 
pessoas próximas estão colaborando ao sistema. Em uma análise 
do ponto de vista de elementos de motivação e formação de grupo 
para colaboração, o usuário se sente mais interessado em 
colaborar de acordo com a proximidade das pessoas e da região 
geográfica, assim como reduz a sua sensação de solidão, 
previamente descrita [11]. 

7. CONSIDERAÇÕES E FUTURO 
A construção de sistemas colaborativos por si só representa 
grandes desafios, no que diz respeito à análise, projeto e 

implementação. Adicionando o componente do mapa, tem-se um 
aumento notável da complexidade do desafio inicial. O estudo e 
análise de sistemas desta natureza permitiu a identificação de uma 
biblioteca de componentes, ferramentas e boas práticas, a serem 
utilizadas como conhecimento introdutório e fundamental para 
análise e projeto de sistemas semelhantes. Como sequência deste 
trabalho de pesquisa, estão sendo aprofundados os estudos em 
relação à mecanismos de controle da volatilidade da informação, 
assim como demais problemáticas e soluções comuns neste 
contexto, visando então propor e validar um framework de 
recomendações e boas práticas, para efetiva Governança da 
Informação em sistemas colaborativos baseados em wikimapas. 
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ABSTRACT
The Brazilian Terrestrial Digital TV System (SBTVD-T)
uses the NCL language for multimedia application’s autho-
ring. Although such language has been designed to be easy
to understand by producers of such applications, the fact
of being XML based introduces a reasonable level of ver-
bosity, which hinders or delays more experienced software
developers. This paper proposes sNCL (simpler NCL) a
domain specific language (DSL) focused on the reduction of
verbosity in the construction of NCL documents. The sNCL
approach does not act as a replacement to the use of NCL,
but facilitates its use. Therefore, this scientific initiation re-
search also proposes the development of a compiler, which
generates the final NCL document from a sNCL document.
This compiler will be implemented in Lua with LPeg library,
generating a symbol table, where each table identifier cor-
responds to a different identifier of the XML elements to be
generated in the final document. The compiler development
process will be guided by Test Driven Development (TDD),
which ensures a lower probability of errors.

Keywords
Digital TV; NCL; sNCL; DSL

1. INTRODUÇÃO
Sistemas de autoria multimı́dia têm sido discutidos na

área acadêmica há anos. Um desafio têm sido prover for-
mas de tornar o processo de criação de apresentações com
diferentes tipos de conteúdo e seus relacionamentos o mais
simples e eficaz posśıvel e acesśıvel a usuários experts ou não
na área [5].

NCL [18] é uma linguagem declarativa de alto ńıvel de abs-
tração, baseada em XML e no modelo NCM (Nested Con-
text Model) [17], usada na autoria de aplicações multimı́dia
para TV Digital no Brasil [2] e também recomendação ITU-
T para serviços IPTV [12] e padrão ISDB-TB do Sistema
Nipo-Brasileiro de TV Digital Terrestre. Esse tipo de apli-
cação tem como um dos seus autores alvo os produtores de

In: Workshop de Trabalhos em Iniciação Científica (WTIC), 13., 2016, Te-
resina. Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web.
Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2016. v. 2.
ISBN: 978-85-7669-332-1
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conteúdo e profissionais das emissoras de TV. Por isso, há
a necessidade que a linguagem usada para autoria seja de
fácil leitura e entendimento por esses profissionais, que não
necessariamente têm conhecimento em desenvolvimento de
aplicações.

A linguagem atualmente usada, NCL, é baseada em XML,
que foi pensada para facilitar a abstração e a especificação
de novas linguagens, o que a torna muito verbosa, e embora
isso facilite a criação de aplicações por quem não tem co-
nhecimento de programação, como programadores-visuais e
desenvolvedores de animações, à medida que o documento da
aplicação cresce, ele fica muito confuso e dif́ıcil de ler. Além
disso, há o fato que programadores experientes produzindo
aplicações para TV Digital não precisam de tal verbosidade e
isso até atrapalha sua produtividade, geralmente preferindo
uma linguagem mais compacta e simples.

O reúso em NCL foi implementado para possibilitar a reu-
tilização de código dentro da aplicação, por aplicações dife-
rentes, e até por bibliotecas externas, o que diminui a pro-
babilidade de erros se o código reusado for bem testado e
diminui também o tempo de desenvolvimento da aplicação.
Embora a técnica de reúso seja geralmente implementada em
linguagens imperativas, ela foi usada em NCL, uma lingua-
gem declarativa, pelo fato de que na criação de aplicações
para TV Digital existe a possibilidade de mı́dias diferentes
terem caracteŕısticas de apresentação iguais. Exemplos disso
são como ou onde as mı́dias serão mostradas.

Tendo como objetivo criar uma linguagem mais simples e
menos verbosa para desenvolvedores, este trabalho sugere a
criação de uma linguagem declarativa de domı́nio espećıfico,
chamada sNCL (simpler NCL), baseando-se na sintaxe da
linguagem Lua[11], devido ao uso dela como linguagem de
extensão e script para NCL, com o NCLua[14].

2. TRABALHOS RELACIONADOS
Existem vários trabalhos comprometidos com a redução

da verbosidade da NCL, como scripts[7, 15] ou que usam
templates[6, 4] para a autoria, há também a sugestão de um
novo perfil NCL, chamado NCL Raw, que visa ser uma lin-
guagem intermediária entre o usuário e o middleware, remo-
vendo açucares sintáticos e entidades do NCL. Cada abor-
dagem sugere meios de tornar a autoria de aplicações mul-
timı́dia mais suave aos autores alvo.

Em TAL, os autores propõem uma linguagem para au-
toria de templates de aplicações hipermı́dia, onde a criação
de uma aplicação passa a ter duas etapas: a autoria dos
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templates, que são documentos incompletos que descrevem
aplicações deixando lacunas; e a criação da aplicação final,
onde tais lacunas são preenchidas. Apresenta-se a separa-
ção dos papéis envolvidos na autoria, onde tem-se o autor de
templates e o autor final, que produz uma aplicação a partir
dos templates dispońıveis. Com essa divisão, a aplicação em
desenvolvimento possui diferentes arquivos com tamanhos
reduzidos.

O trabalho em Luar introduz um sistema mais robusto
para processamento de templates, onde tem-se dois proces-
sadores: um responsável pelo processamento dos templates
e geração de uma biblioteca dos mesmos (documentos luar),
que é compartilhada entre os desenvolvedores; e um segundo,
chamado processador de aplicação, responsável por interpre-
tar os templates e os enviar ao primeiro processador. A bibli-
oteca também permite a inserção de trechos de código Lua
no documento NCL, transformando-os em um documento
luar.

Esses dois trabalhos se relacionam ao proposto neste ar-
tigo por aplicar técnicas de reúso.

No trabalho Lua2NCL, usa-se a linguagem Lua para criar
um documento que passa por rotinas responsáveis pela gera-
ção do arquivo NCL final. Nesse projeto são usadas tabelas
Lua para representar os elementos do documento NCL, onde
cada elemento é representado como uma classe.

Ao instanciar um objeto de umas das classes, não há a
necessidade de repetição dos termos, como acontece com as
tags XML. Embora haja uma redução nos documentos de
aplicações, o uso de tabelas Lua ainda possui uma verbosi-
dade considerável quando se tem muitos aninhamentos de
tabelas. Isso porque a sintaxe de Lua para tabelas exige o
uso de muitos śımbolos, como chaves e colchetes, o que pode
ainda não ser uma boa opção para simplificar o processo de
criação de aplicações.

Já em [15] o trabalho propõe uma forma de autoria alter-
nativa, chamada JNS, JSON NCL Script, em que o desen-
volvedor cria um documento JSON e o compila para NCL.

O JNS também tem como objetivo reduzir a verbosidade.
Tendo como alvo o usuário final, sejam estes desenvolvedo-
res ou produtores de conteúdo. Oferece-se uma sintaxe mais
limpa, tornando o desenvolvimento de aplicações mais rá-
pido e fácil, provendo uma alternativa a desenvolvedores que
não gostam do estilo de um documento XML. No entanto,
essa alternativa requer o conhecimento de JSON.

Em ambos os trabalhos, Lua2NCL e JNS, utiliza-se de
estruturas de linguagens já existentes, Lua e JSON respec-
tivamente, para a construção dos documentos, o que exige o
conhecimento prévio das linguagens base.

No entanto, são linguagens para diferentes perfis, já que
JSON é bastante usada para aplicações web, e Lua, além
de outras utilizações, vem sendo muito usada nas aplicações
DTV. A linguagem proposta tem sintaxe própria e reduz o
uso de śımbolos como chaves e dois pontos, que são bastantes
usados nas abordagens citadas.

É proposto em [13] um novo perfil para NCL, NCL Raw,
que remove as estruturas de reúso, deixando somente links,
context, port, media e properties.

O projeto NCL Raw foi proposto a fim de melhorar o pro-
cesso de conversão do documento NCL para o modelo do
player Ginga-NCL [16], e, para isso, o perfil remove os açú-
cares sintáticos e as possibilidades de reúso do NCL, para
implementar uma linguagem intermediária, mas que ainda
assim é fácil de entender para pessoas que não têm experi-

ência com programação.
O trabalho apresentado neste artigo se baseia no citado

logo acima para um uso mı́nimo de estruturas sem afetar a
semântica das aplicações e promovendo o reúso.

3. SNCL
Este trabalho propõe a criação da sNCL (simpler NCL),

uma linguagem de domı́nio espećıfico declarativa, voltada
para o desenvolvimento de aplicações multimı́dia para o Sis-
tema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD-T), vi-
sando diminuir a verbosidade do documento final, e fazer
a autoria de tais aplicações por desenvolvedores mais fácil.

A sNCL planeja trazer um modo mais simples na auto-
ria de aplicações para o Ginga-NCL. As aplicações escri-
tas usando a sNCL serão compiladas para a linguagem final
usada no middleware, a NCL, usando como parser a bibli-
oteca Lua Parsing Expression Grammar (LPeg) [10, 1] e
assim fornecer aos desenvolvedores que não querem usar o
estilo de um documento XML, preferindo uma sintaxe mais
parecida com as ĺınguas a que estão familiarizados.

3.1 Proposta de Sintaxe
A linguagem proposta neste trabalho sugere o uso de uma

sintaxe parecida com a da linguagem imperativa Lua, já que
Lua também é usada como uma linguagem de extensão e
script para aplicações de TV Digital, o NCLua. Portanto, o
uso da sintaxe semelhante proporciona aos desenvolvedores
uma familiaridade com a nova linguagem.

Espera-se que essa nova sintaxe propicie uma redução na
verbosidade da aplicação, uma vez que ela não faz uso de
XML, e devido a semelhança dela com a sintaxe de lingua-
gens imperativas, que ela facilite o desenvolvimento para
programadores que estão mais familiarizados com tal sin-
taxe.

A sNCL usa os elementos de NCL, como media, area,
context, e seus atributos como palavras reservadas da ĺıngua,
que simulam um tipo de dado, como int, float. A listagem 1
representa a declaração de uma region, de uma media e de
um descriptor, e dentro da media há também a declaração
de uma area.

1 region bgReg
2 width = "100%"
3 height = "100%"
4 zIndex = "10"
5 end
6 media foto01
7 right = "10%"
8 descriptor = bgDesc
9 source = "../media/foto01"

10 area aFoto01
11 begin = "5s"
12 end = "10s"
13 end
14 end
15 descriptor bgDesc
16 region = bgReg
17 end

Listagem 1: Exemplo da declaração de uma mı́dia
em sNCL

A Listagem 2 apresenta a comparação da declaração de
um elo em NCL (linha 1 á 6) e em sNCL (linha 9 á 13),
nota-se que em sNCL, os elos perdem o atributo id, assim,
não podendo referenciá-lo em um momento futuro, e não há
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a necessidade de explicitar uma base de conectores, pois o
compilador infere e os cria a medida que o parsing é feito,
sendo que, se o programador criar um elo diferente dos pré-
definidos pela linguagem NCL, o processo de compilação é
interrompido, não gerando o documento sNCL final.

1 <link id="media Gol" xconnector="conEx#
onBeginStartNStop">

2 <bind role="onBegin" component="
animation" interface="momentoGol"/>

3 <bind role="start" component="foto2" />
4 <bind role="start" component="img1" />
5 <bind role="stop" component="img2" />
6 </link >
7
8
9 onBegin animation.momentoGol do

10 start foto2
11 start img1
12 stop img2
13 end

Listagem 2: Exemplo de um elo em NCL (linha 1-6)
e do mesmo elo em sNCL (linha 9-13).

3.2 Compilador
Em 2004, introduziu-se a Gramática de Análise Sintática

de Expressão (GASE), ou em inglês, Parsing Expression
Grammar (PEG), por Bryan Ford [8]. Diferentemente das
Gramáticas Livres de Contexto, onde uma expressão pode
resultar em mais de uma árvore, a PEG não possui ambigui-
dade, cada cadeia analisada possui apenas uma árvore que
a representa. O LPeg é uma biblioteca Lua que baseia-se
nesse conceito para auxiliar na análise de PEGs, por isso
será usada para fazer a construção do compilador da sNCL.

O compilador sNCL usará uma tabela de śımbolos, onde
cada elemento NCL é um identificador para uma tabela
Lua que o representa (na Listagem 1, os identificadores são
’foto1’ para a mı́dia, e ’aFoto1’ para a area).

Ao carregar o arquivo com o código sNCL, o compila-
dor permite a declaração prévia de elementos para depois
espećıfica-los, como na Listagem 1, em que o descriptor bg-
Desc é citado na linha 8, para na linha 15 ser especificado.
Assim, problemas como uma media depender de um descrip-
tor que ainda não foi especificado são resolvidos, contanto
que tal descriptor tenha sido previamente declarado, porém,
se isso não tiver acontecido, o compilador tenta continuar,
mas não produz um documento sNCL final, o mesmo acon-
tece quando um elemento não tem identificador, ou quando
é encontrado o mesmo identificador sendo especificado no-
vamente.

Porém, ainda assim tem-se uma fase de varredura da ta-
bela de śımbolos para checagem de tais dependências. No
caso de aninhamento de elementos, o ı́ndice do elemento só
aponta para o local em que as informações sobre ele estão
na tabela de śımbolos, eliminando assim a ocorrência de re-
dundância de memória, como ilustrado na Figura 1.

Depois da construção da tabela de śımbolos e verificação
do cumprimento das dependências entre elementos, faz-se
uma separação entre identificadores dos elementos que com-
põem o elemento head do NCL e dos elementos filhos do
body. A seguir, tais tabelas são devidamente escritas no do-
cumento NCL que é gerado.

Há também o aspecto de importação em NCL, que é re-
solvido em sNCL com a inclusão de outros arquivos sNCL

Figura 1: Exemplo da Tabela de Śımbolos após a
leitura da Listagem 1.

como bibliotecas no começo do arquivo principal, como mos-
tra a Listagem 4. No exemplo, o arquivo bases.sncl contém
as definições para o descritor bgDesc que a media foto2 usa.

1 #include bases
2 media foto2
3 descriptor = bgDesc
4 end

Listagem 3: Exemplo de um trecho de reuso e
importação em sNCL.

O ambiente de testes consiste na compilação de tais do-
cumentos sNCL por um protótipo do compilador espećıfico
para um pacote de testes. O arquivo de sáıda gerado pelo
compilador será então comparado com um arquivo com a
sáıda esperada, previamente escrito pelos desenvolvedores.
Isso é feito para a análise de todos os elementos, assegu-
rando completude, ou seja, que cada elemento seja anali-
sado corretamente e que o documento final NCL seja gerado
de maneira congruente. A Figura 2 ilustra o processo de
desenvolvimento do compilador.

Embora artigos [9] sugiram que essa abordagem gaste mais
tempo (16% a mais), ela também assegura que o código fi-
que mais limpo, com maior qualidade e menos propenso a
erros inesperados por parte do compilador, que não seriam
detectados caso fosse adotado outro modelo, por exemplo, o
modelo de desenvolvimento em cascata, em que a verificação
e validação do software só é realizada no final do processo.

4. DISCUSSÃO
Como o compilador da sNCL ainda está em fase de im-

plementação, há funcionalidades de NCL que ainda não são
resolvidas. Como os conectores, que em NCL não são pré-
definidos, e sim criados pelo autor da aplicação, o que gera
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Figura 2: Exemplo do processo de Desenvolvimento
Orientado a Testes

a possibilidade de uma gama de conectores diferentes. Para
resolver esse problema, sugere-se que o compilador consiga
inferir e gerar automaticamente os conectores a partir dos
elos usados em um documento, tornando a criação dos co-
nectores inv́ısivel ao autor. Porém, o compilador também
permitirá a declaração prévia dos conectores que irão ser
utilizados no elos, para depois defini-los.

Pretende-se, durante a criação da linguagem, a execu-
ção de experimentos para verificar a efetividade da lingua-
gem proposta em reduzir a verbosidade dos documentos e
do tempo de desenvolvimento, fazendo testes com desen-
volvedores, e usando como parâmetros o tamanho do docu-
mento final, o número de palavras, e o tempo comparando-
se com o desenvolvimento de aplicações usando a linguagem
NCL. Pretende-se avaliar a sintaxe da linguagem proposta,
aplicando-se questionários tanto com desenvolvedores expe-
rientes, quanto com pouca experiência no desenvolvimento
de aplicações para TV Digital.

O processo de desenvolvimento do compilador baseia-se
na técnica de Desenvolvimento Orientado a Testes [3], uti-
lizando exemplos de documentos sNCL escritos de maneira
correta e documentos com erros de sintaxe e suas respectivas
sáıdas em NCL. Por meio dos testes, verifica-se automatica-
mente se tais sáıdas estão de acordo com as sáıdas esperadas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os trabalhos relacionados, a sNCL diferencia-

se pela proposta de uma DSL que seja mais familiar para
programadores que preferem uma abordagem imperativa.
Embora o Lua2NCL [7] use a linguagem Lua, ele limita-
se ao uso das tabelas para representar os elementos de NCL,
criando um certo ńıvel de complexidade na compreensão dos
códigos. A sNCL propõe uma maior simplicidade na descri-
ção das aplicações, utilizando uma linguagem de mais alto
ńıvel que não só reduza a verbosidade mas que seja também
de fácil entendimento aos desenvolvedores.

A sNCL manterá as funcionalidades do NCL 3.0, como a
possibilidade de reúso e importação de bases que ficam em
outros documentos sNCL.

Levando em conta que os códigos de aplicações em sNCL
serão transcritos para NCL, este trabalho não apresenta a
sNCL como uma substituta da NCL, que já possui um player
próprio, o Ginga-NCL, mas sim como uma alternativa para
desenvolvedores mais familiarizados com linguagens impera-

tivas.
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ABSTRACT
This paper proposes SXMLua (Styling XML through Lua),
a pre-processor and a library supporting the definition of
stylesheets for XML documents using Lua. SXMLua was
inspired by the CSS language, and, similar to it, allows the
separation between the presentation and the content speci-
fication of XML documents. It also provides (through the
Lua language) facilities that are not natively supported by
CSS, such as variables and functions. Besides presenting
SXMLua, in this paper, we also discuss its use for specifying
stylesheets for interactive digital TV applications using NCL
(Nested Context Language).

Keywords
Stylesheets; XML; NCL; CSS; Lua

1. INTRODUÇÃO
A criação de documentos XML (EXtensible Markup Lan-

guage) é muitas vezes verbosa e redundante—frequentemente
é necessário reusar um conjunto de atributos em diferentes
elementos, em um ou mais documentos [9]. O uso de lingua-
gens de estilo é uma forma de abordar esse problema, uma
vez que elas promovem a separação entre a especificação do
conteúdo e da apresentação de documentos estruturados—
favorecendo assim a modularização e reúso de código.

CSS (Cascading Style Sheet) [6] é uma das linguagens de
estilo mais conhecidas, sendo utilizada principalmente no
desenvolvimento web. A linguagem permite que diferentes
profissionais (e.g., designers e programadores) trabalhem co-
laborativamente, cada um em seu devido ńıvel de abstração.
Embora CSS tenha sido projetado inicialmente para defi-
nir o estilo de páginas HTML, ela também pode ser usada
em outros ambientes, como, por exemplo, para o desenvol-
vimento de interface gráficas [2] ou para o desenvolvimento
de aplicações de TV Digital. Mais ainda, também é pos-
śıvel extrapolar o modelo de CSS, focado especialmente na
especificação de atributos de leiaute, para permitir a espe-
cificação de qualquer conjunto de atributos de documentos
XML em um documento de estilo [8].

Este artigo descreve a ferramenta SXMLua (Styling XML

In: Workshop de Trabalhos em Iniciação Científica (WTIC), 13., 2016, Te-
resina. Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web.
Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2016. v. 2.
ISBN: 978-85-7669-332-1
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through Lua). SXMLua possibilita que conceitos similares
aos de CSS (e.g., atributos, seletores etc.) possam ser utili-
zados para especificar o estilo de documentos XML por meio
da linguagem Lua. A vantagem dessa abordagem é permitir
o uso de construções de Lua na definição do estilo. Algu-
mas dessas construções, e.g., variáveis, laços e funções, não
são suportadas nativamente por CSS. Além disso, SXMLua
também promove o emprego da mesma forma de autoria já
explorada por desenvolvedores web (utilizando documentos
de estilo) em linguagens e ambientes XML que não suportam
nativamente CSS. Como exemplo, neste artigo exploramos o
uso de SXMLua para a especificação de leiautes em ambien-
tes de TV Digital, usando a linguagem NCL (Nested Context
Language) [10].

O restante do artigo está organizado como segue. A Se-
ção 2 apresenta os trabalhos relacionados. A Seção 3 des-
creve a proposta e a arquitetura da ferramenta SXMLua.
A Seção 4 apresenta um exemplo de cenário de uso da fer-
ramenta para a especificação de leiautes para documentos
NCL, para ambientes de TV Digital interativa e no qual
CSS não é suportada nativamente. Além disso, também são
discutidas funcionalidades para a especificação de estilos de
documentos XML não suportadas nativamente por CSS. Por
fim, a Seção 5 traz as conclusões e trabalhos futuros.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
XSLT (EXtensible Stylesheet Language Transformations)[7]

é uma linguagem XML para a definição de transformações
em documentos XML. Um cenário de uso t́ıpico de XSLT é
a definição da apresentação de dados armazenados em do-
cumentos XML na forma de páginas HTML. Assim como
XSLT, SXMLua também pode ser utilizada para a definição
da apresentação de documentos XML. XSLT, entretanto,
utiliza XPath [7] para selecionar os subconjuntos de elemen-
tos da árvore do documento de origem, enquanto SXMLua
usa uma sintaxe, baseada em tabela Lua, similar aos seleto-
res CSS. Enquanto XPath é de fato mais poderoso do que
os seletores CSS, esse último, possivelmente devido à sua
simplicidade, tem sido mais utilizado—principalmente por
usuários não especialistas.

Linguagens dinâmicas para a definição de estilo que esten-
dem as funcionalidade de CSS—e que podem ser compila-
das para CSS—também têm ganhado popularidade nos úl-
timos anos. Geralmente, essa linguagens estendem CSS com
funcionalidades como variáveis, operações matemáticas, fun-
ções, aninhamentos de regras. Exemplos dessas linguagens
são: Less [1], SASS/SCSS [3] e Stylus [4].

Semelhante às linguagens acima, SXMLua também per-
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mite estender CSS com funcionalidades como variáveis e
funções. Como principal diferença, as linguagens acima se
propõem a compilar para CSS enquanto SXMLua se propõe
a gerar o XML final diretamente. Essa abordagem favo-
rece o uso de estilos mesmo em ambientes que não possuem
um interpretador para tais linguagens. Além disso, as lin-
guagens acima são espećıficas de domı́nio espećıfico (DSLs),
enquanto SXMLua é uma DSL em Lua. Nesse sentido, SXM-
Lua pode ser usado tanto por designers, que podem se res-
tringir à sintaxe básica similar à CSS, como por programado-
res, que podem tirar proveito da expressividade de Lua para
facilmente estender SXMLua com novas funcionalidades.

Seguindo um caminho similar à SXMLua, em [5] também
é definida uma DSL para gerar CSS. Assim como SXMLua,
a DSL proposta em [5] permite ao usuário gerar um código
CSS utilizando Lua e seguindo um esquema definido por
tabelas. Assim como SXMLua, ao usar Lua como a lingua-
gem host para a DSL proposta, em [5] também é proposta
uma ferramenta baseada em CSS que pode ser facilmente
estendida em Lua. Como diferença, e similar às linguagens
discutidas acima, a DSL proposta em [5] tem como objetivo
gerar um documento CSS, enquanto SXMLua transforma o
documento XML.

3. SXMLUA
A Figura 1 ilustra o fluxo de trabalho da SXMLua. Como

entrada, SXMLua recebe um documento XML (1) e uma ta-
bela Lua (2), contendo as regras a serem aplicadas no docu-
mento XML. A sintaxe da tabela de regras segue as mesmas
regras sintática de tabelas Lua. As chaves da tabela devem
ser seletores CSS, e o conteúdo de cada campo é uma outra
tabela com um conjunto de propriedades e valores. Como
sáıda, SXMLua produz um novo documento XML (4) apli-
cando as regras definidas na tabela Lua de entrada.

Figure 1: Funcionamento da SXMLua.

O código a seguir mostra um exemplo de tabela de regras:

1 ["rect"] = {

2 width = 150,

3 height = 150

4 },

5 [".mycircle"] = {

6 stroke = "green",

7 fill = "yellow"

8 }

Caso a tabela de regras acima seja aplicada no seguinte
arquivo XML (e.g. input.svg):

1 <svg width="400" height="180">

2 <rect x="0" y="20"/>

3 <rect x="50" y="50"/>

4 <circle class="mycircle" cx="50" cy="50"

r="40"/>↪→

5 </svg>

o resultado será o seguinte XML processado (e.g. out.svg):

1 <svg width="400" height="180">

2 <rect x="0" y="20" width="150" height="150"/>

3 <rect x="50" y="50" width="150"

height="150"/>↪→

4 <circle class="mycircle" cx="50" cy="50"

r="40" stroke="green" fill="yellow"/>↪→

5 </svg>

Há duas formas de utilizar a SXMLua: como uma ferra-
menta standalone ou como uma biblioteca Lua. No primeiro
caso, deve-se passar como argumento um documento XML
e um arquivo Lua contendo a tabela de regras. Esse modo
de uso não requer conhecimentos profundos em Lua, apenas
da sintaxe de criação de tabelas.

No segundo caso, programadores Lua podem usar a bi-
blioteca SXMLua (require "sxmlua") em seus scripts. A
função SXMLua.process é responsável por ler o documento
XML e aplicar as regras definidas na tabela de regras. O
código a seguir mostra como o exemplo anterior poderia ser
utilizado em um script Lua:

1 local SXMLua = require "sxmlua"

2 local tam = 1080

3 local style = {

4 ["rect"] = {

5 width = tam,

6 height = tam/3

7 },

8 [".mycircle"] = {

9 stroke = "green",

10 fill = "yellow"

11 }

12 }

13 SXMLua.process(style, "input.svg", "out.svg")

Usar a SXMLua como uma biblioteca permite que progra-
madores Lua utilizem as construções nativas da linguagem
para realizar computações (e.g., operações matemáticas, va-
riáveis e funções) na definição da tabela de regras. No exem-
plo acima, uma variável Lua está sendo usada para definir
as propriedades width e height.

SXMLua também define o comportamento padrão de al-
guns tipos de dados, em especial, tabelas e funções. Caso um
campo seja uma tabela, SXMLua expande os valores dessa
tabela. Isso permite agrupar um conjunto de propriedades
em uma variável Lua e reusá-las na especificação de mais de
uma regra. Caso o valor de um campo seja uma função, essa
função será chamada (e o valor retornado será atribúıdo a
este campo) para cada um dos elementos selecionados.

Por exemplo, caso o exemplo anterior seja alterado para:

1 local SXMLua = require "sxmlua"

2 local n_rect = 0

3 local tam = 150

4 local colors = {

5 stroke = "green",

6 fill = "yellow"
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7 }

8 local style = {

9 ["rect"] = {

10 colors,

11 width = tam,

12 height = function ()

13 n_rect = n_rect+1

14 return n_rect * 100

15 end

16 },

17 [".mycircle"] = {

18 colors

19 }

20 }

21 SXMLua.process(style, "input.svg", "out.svg")

o arquivo de sáıda gerado será:

1 <svg width="400" height="180">

2 <rect x="0" y="20" width="150" height="100"

stroke="green" fill="yellow"/>↪→

3 <rect x="50" y="50" width="150" height="200"

stroke="green" fill="yellow"/>↪→

4 <circle class="mycircle" cx="50" cy="50"

r="40" stroke="green" fill="yellow"/>↪→

5 </svg>

No exemplo, a tabela colors é reusada na definição das
duas regras "rect" e ".circle". Portanto, todos os ele-
mentos selecionados (os dois retângulos e o ćırculo) terão
os atributos stroke e fill preenchidos. A função definida
pela propriedade height será chamada uma vez para cada
um dos elementos selecionados pelo seletor "rect". Por isso,
o valor do atributo height do primeiro retângulo é igual a
100, enquanto o do segundo retângulo é 200.

3.1 Estendendo SXMLua
Como é posśıvel notar nos exemplos anteriores, por pa-

drão, SXMLua aplica as propriedades da tabela de entrada
Lua como atributos XML dos elementos selecionados. Dessa
forma, SXMLua pode ser utilizado para qualquer documento
XML para separar a apresentação (ou quaisquer outros atri-
butos) do conteúdo de documentos XML.

Em alguns casos, aplicar o estilo ao documento XML não
é tão simples quanto apenas adicionar as propriedades como
atributos XML dos elementos selecionados. Caso necessá-
rio, também é posśıvel customizar como SXMLua aplica as
propriedades definidas na tabela de regras no documento
XML. Isso é feito por meio de uma função definida pelo
usuário, e que deve ser passada como parâmetro para a fun-
ção SXMLua.process. A função definida pelo usuário será
chamada para cada um dos elementos selecionados (em cada
uma das regras), e recebe como parâmetros a tabela com as
propriedades a serem aplicadas e o elemento que foi selecio-
nado.

Duas funções adicionais já estão implementadas na SXM-
Lua: (1) applyAsAttrStyle e (2) applyAsElemProperty.

A função applyAsAttrStyle aplica os estilos e transforma
as propriedades definidas na tabela de regras em um único
atributo style nos elementos que foram selecionados. Essa
função foi especialmente projetada para trabalhar com HTML,
mas também pode ser útil em outras linguagens (e.g. SVG).
Como exemplo, caso a função applyAsAttrStyle seja utili-
zada com o exemplo anterior, a sáıda (arquivo out.svg) será:

1 <svg width="400" height="180">

2 ...

3 <circle class="mycircle" cx="50" cy="50"

r="40" style="stroke: green; fill:

yellow;"/>

↪→

↪→

4 </svg>

A função applyAsElemProperty aplica os estilos transfor-
mando as propriedades em elementos <property>, filhos dos
elementos selecionados e que possuem como atributos name
e value. Essa função foi especialmente projetada para traba-
lhar com NCL. Um exemplo de uso dessa função é discutido
na seção a seguir.

4. EXEMPLO DE USO: SXMLUA + NCL
Em NCL, propriedades visuais de uma mı́dia (<media>)

são definidas por meio de regiões (<region>), descritores
(<descriptor>) ou propriedades (<property>). O exemplo
a seguir (baseado na aplicação interativa “Primeiro João” 1,
ilustrada na Figura 4) explora como definir as propriedades
dos objetos de mı́dia usando SXMLua e seguindo uma abor-
dagem similar à CSS, onde seletores definem quais regras
aplicam-se a quais objetos de mı́dia. Esse exemplo é com-
posto pelo objeto de mı́dia anim (v́ıdeo principal) e quatro
imagens (opções do menu). A listagem a seguir apresenta
um trecho de código da aplicação.

Figure 2: Exemplo de execução da aplicação “Pri-
meiro João”

1 <ncl>

2 ...

3 <body>

4 <media id="anim" ... />

5

6 <media id="imgChoro" class="menu" ... />

7 <media id="imgRock" class="menu" ... />

8 ...

9 </body>

10 </ncl>

O estilo do documento acima pode ser definido pelo código
Lua a seguir.

1Dispońıvel em: http://www.clube.ncl.org.br
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1 local SXMLua = require ("sxmlua")

2 local left = 2.5, dist = 22.5

3 local n_items = 0

4 local menu = { top = "91.7%", width = "11.7%",

height = "6.7%", zIndex = "3" }↪→

5 local style = {

6 ["#anim"] = {

7 width = "100%",

8 height = perc_diff("100%", menu.height)

9 zIndex = "2"

10 },

11 [".menu"] = {

12 menu,

13 focusIndex = function ()

14 n_items = n_items+1;

15 return n_items

16 end,

17 left = function()

18 return

(left+(n_items-1)*dist).."%"↪→

19 end

20 },

21 ...

22 }

23 SXMLua.process(style, "11menu.ncl", "out.ncl",

SLAXML.applyAsElemProperty)↪→

No código acima é posśıvel observar algumas funcionalida-
des de SXMLua. Na linha 12, a tabela menu é utilizada para
reusar atributos estáticos dos elementos que fazem parte do
menu. Nas linhas 13–19, funções Lua são utilizadas para de-
finir os atributos focusIndex e left. Na linha 23, a chamada
SXMLua.process usa a função SXMLua.applyAsElemProperty

que, ao processar o documento original, gera o documento:

1 ...

2 <media id="anim" .../>

3 <property name="width" value="100%"/>

4 <property name="zIndex" value="2"/>

5 <property name="height" value="93.3%"/>

6 </media>

7 <media id="imgChoro" class="menu" ... />

8 <property name="focusIndex" value="2"/>

9 <property name="left" value="2.5%"/>

10 <property name="top" value="91.7%"/>

11 <property name="width" value="11.7%"/>

12 <property name="height" value="6.7%"/>

13 <property name="zIndex" value="3"/>

14 </media>

15 <media id="imgRock" class="menu" ... />

16 <property name="focusIndex" value="3"/>

17 <property name="left" value="25%"/>

18 ...

19 </media>

20 ...

5. CONCLUSÃO
Este artigo discute a ferramenta SXMLua. SXMLua é

um pré-processador XML e uma biblioteca que permite a
definição de estilos de documentos XML em Lua. Usando a
notação de tabelas Lua, SXMLua possibilita a definição de

estilos de forma similar à CSS. Mais ainda, SXMLua tam-
bém possibilita o uso da expressividade de Lua para a defi-
nição desses estilos. O processador pode rodar tanto do lado
do servidor quanto do cliente (quando um interpretador Lua
estiver dispońıvel no cliente). Um exemplo desse último é
NCL, que utiliza Lua como linguagem de script.

Atualmente, a SXMLua suporta apenas parte dos seleto-
res CSS. Sendo assim, um dos trabalhos futuros é suportar
todos os seletores. Outros trabalhos futuros que destaca-
mos são: estender a proposta para incluir regras aninhadas,
funcionalidade suportada em outras linguagens como Sass
e Stylus; e estudar o uso de recursos de cascata como os
presentes em CSS/HTML para SXMLua/NCL.

Além disso, nossos testes iniciais indicam que em alguns
casos o documento XML final gerado pode ser considera-
velmente maior que o documento original. Em ambientes
com pouca largura de banda dispońıvel, como é o caso da
transmissão de aplicações interativas de TV Digital ou no
do Rádio Digital, em que a largura de banda é ainda mais
reduzida, a utilização da SXMLua no cliente pode ser uma
abordagem interessante para economizar recursos. Assim,
pretendemos fazer uma análise quantitativa com experimen-
tos envolvendo aplicações reais para avaliar a redução de
recursos que nossa ferramenta pode proporcionar.

Finalmente, salientamos a necessidade de avaliar a usabi-
lidade da nossa DSL em Lua com usuários com diferentes
ńıveis de especialização (designers e programadores), e estu-
dar o posśıvel ganho da produtividade que SXMLua oferece.
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ABSTRACT
This paper proposes a methodology for quality evaluation
of broadband service in mobile operators. The proposed
methodology considers recommendations and techniques de-
fined by ANATEL, but also specifies additional elements to
enable fair performance comparison among service providers.

To validate the proposed methodology, this paper presents
the results of its application in a case study in Porto Alegre
city, where the broadband service was evaluated for the ma-
jor carriers (Claro, Oi, Tim and Vivo). The results suggest
the feasibility of using the proposed methodology, not only
for measuring the quality of service, but also to compare
performance between service providers. Finally, besides the
characterization of the quality for each operator, in certain
situations the results exposed a counter-intuitive behavior
in the correlation between signal strength indicators and
throughput.

Keywords
Active Network Monitoring, Anatel, SMP, 3G, Quality of
service

1. INTRODUÇÃO
A infraestrutura de acesso à Internet banda larga é essen-

cial para o desenvolvimento e competitividade dos páıses.
Um estudo feito pela Cisco [2] estima que, até 2020, 75%
do tráfego da Internet móvel será consumido por serviços
de v́ıdeo, 56% a mais do que em 2015; logo, assegurar a
banda passante necessária para suportar o intenso tráfego e
garantir quesitos de QoS (do inglês Quality of Service), defi-
nidos pela União Internacional de Telecomunicações (UIT),
e ainda o QoE (do inglês Quality of Experience) do consu-
midor final, são de grande importância. As operadoras de
telefonia precisam se adaptar e atender às diversas exigên-
cias, não somente da ANATEL, como também dos contratos
firmados com o usuário. Para isso, se faz necessário o uso de
ferramentas de medição de redes, a fim não só de obter da-
dos brutos, mas também relacionar e consolidar tais dados
de acordo com o que os órgãos fiscalizadores exigem.

In: Workshop de Trabalhos em Iniciação Científica (WTIC), 13., 2016,
Teresina. Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e
Web. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2016. v. 2.
ISBN: 978-85-7669-332-1
c©SBC – Sociedade Brasileira de Computação

2. TRABALHOS RELACIONADOS
Na literatura, algumas metodologias focam nos serviços

de banda larga fixa e outras na banda larga móvel para a
aferição de qualidade prestados pelas operadoras. Em um
estudo realizado pela União Européia [5], buscou-se analisar
a qualidade do serviço de Internet banda larga fixa ofere-
cido em todos os páıses pertencentes a esse grupo. Nesse es-
tudo foram utilizados unidades dedicadas de monitoramento
(SamKnows WhiteBoxes) especialmente configuradas para
esse fim, as quais foram colocadas nas casas de voluntários
previamente selecionados.

Outro trabalho ralacionado foi realizado pela Federal Com-
munications Commission (FCC) [4]. Nesse trabalho, buscou-
se mensurar a qualidade do serviço de Internet móvel ofe-
recido pelas operadoras nos Estados Unidos. Um aplicativo
para celular, desenvolvido pela SamKnows, foi disponibi-
lizado para download aos consumidores desse serviço. Ao
contrário da metodologia anterior, que incorpora em sua de-
finição métodos para seleção de voluntários, esta consolida
dados originários de equipamentos pertencentes a qualquer
consumidor interessado em contribuir para avaliação do de-
sempenho da rede.

Diferente dos trabalhos citados anteriormente, o presente
artigo foca na comparação das operadoras com base não só
em métricas primárias mas também na utilização de indica-
dores aderentes ao formato especificado pela ANATEL.

3. INDICADORES DE QUALIDADE ANA-
TEL

A partir do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), da
resolução no 575/2011 e no 574/2011 feitas pela ANATEL,
foram criados oito indicadores de rede para medir a quali-
dade do serviço de banda larga prestado pelas operadoras,
sendo a Entidade Aferidora de Qualidade de Banda Larga
(EAQ) responsável por todo o processo de composição des-
ses indicadores.

As métricas ANATEL são definidas nas próximas subse-
ções. O foco deste trabalho será nos indicadores que en-
volvem o Serviço Móvel Pessoal (SMP), designados como
SMP10 e SMP11, relacionados à vazão da rede de dados.

3.1 Taxa de transmissão instantânea (SMP10)
A taxa de transmissão instantânea é utilizada para ava-

liar a velocidade de download e upload no momento em que
o usuário está utilizando a Internet. O cálculo dessa taxa
parte do pressuposto que, a cada instante, podem ocorrer
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variações na velocidade da conexão. Dessa maneira, é pre-
ciso extrair um indicador que represente uma medida de
localização do centro da amostra, evitando assim que uma
discrepância muito grande entre os valores coletados seja
mascarada.

3.2 Taxa de transmissão média (SMP11)
A taxa de transmissão média é baseada nos resultados ob-

tidos na medição da taxa de transmissão instânea, porém é
feita a média aritmética simples dos valores das medianas
diárias como porcentagem da velocidade contratada. O ob-
jetivo de se obter a média desses valores se dá ao passo que
o ideal para o cliente não é ter um serviço de Internet ra-
zoável na maioria das vezes e sim, que também o serviço
oferecido na média, seja condizente ao contratado para que
a experiência do usuário não seja frustrante.

4. METODOLOGIA
A metodologia foi definida de forma a permitir a compa-

ração justa entre diversas operadoras. Para validar a meto-
dologia proposta foi feito um estudo de caso na cidade de
Porto Alegre onde foram comparadas as quatro principais
operadoras do Brasil (Vivo, Claro, Tim e Oi).

Essencialmente, a metodologia propõe: (i) utilizar celula-
res idênticos para minimizar variáveis; (ii) contratar planos
de celulares com bandas equivalentes; (iii) utilizar um apli-
cativo que permita agendamento e configuração de testes;
(iv) utilizar os celulares em conjunto em regiões diferentes
da cidade; (v) localização das antenas as quais os celulares
estão conectados.

Os experimentos foram distribúıdos de forma a abranger
grande parte da cidade de Porto Alegre, como mostra a Fi-
gura 1, com a localização exata de onde os mesmos ocor-
reram. A fim de eliminar flutuações de desempenho que
diferentes celulares poderiam causar devido ao processador,
antena e versões de sistema operacional, foram utilizados
quatro celulares idênticos da marca Motorola versão Atrix
com sistema operacional Android 2.2 operando com tecno-
logias 2G até 3.5G. Os quatro celulares (sondas) ficaram um
dia em cada local executando os experimentos definidos, que
serão explicados na seção 4.2.

Figura 1: Mapa de Porto Alegre com a localização de onde
ocorreram os testes.

O plano pré-pago foi escolhido pois, segundo a Teleco [7],
até dezembro de 2015, 71,58% dos celulares no Brasil eram
pré-pagos. Assim, por terem uma maior abrangência entre
a população e terem um menor custo, os chips utilizados nos
celulares deste trabalho também são pré-pagos. Os chips uti-
lizados nos celulares deste trabalho também são pré-pagos.
Os planos de Internet variam para cada operadora tanto
pelo preço quanto pela franquia. A Tabela 1 mostra um re-

sumo dos planos contratados, em agosto de 2014, para os
testes com informações retiradas dos sites das operadoras e
também do regulamento que é disponibilizado junto à con-
tratação do serviço.

Tabela 1: Planos pré-pagos de Internet móvel contratados

Upload (Kbps) Download (Mbps) Franquia (Mbytes) Peŕıodo Preço (R$)
Claro 128 1 150 Quinzenal 6,90

Oi 128 1 100 Mensal 9,90
Tim 100 1 100 Diário 1,99
Vivo 50 1 200 Mensal 11,90

O número de medições realizadas por dia foram limitados
pela menor franquia disponibilizada nos planos pré-pagos
de cada operadora. Levou-se em consideração também a ne-
cessidade de renovações de contratos devido à redução de
velocidade imposta pelas operadoras quando se atinge o li-
mite da franquia de forma a se obter um número equivalente
de experimentos para cada operadora.

4.1 Ferramenta de Monitoração Ativa de Re-
des

Existem muitas ferramentas dispońıveis no mercado para
o monitoramento e medição de redes, sejam elas móveis ou
fixas. Alguns softwares que oferecem esse tipo de serviço são
gratuitos e outros pagos.

Em virtude dessa variedade, Petry [6] buscou avaliar três
ferramentas para monitoramento de redes levando-se em con-
sideração a intrusividade, tempo de medição e os resultados
obtidos para latência, throughput TCP e UDP. As ferramen-
tas escolhidas por Petry [6] foram o Simet1, o Speedtest2 e
o Netmetric. O Simet e o Speedtest são ferramentas gratui-
tas bastante difundidas e de grande utilização, o Netmetric
é um sistema desenvolvido pelo grupo de pesquisa PRAV
(Projetos em Aúdio e Vı́deo) da UFRGS.

Em seu trabalho, Petry [6] mostra que as ferramentas ob-
têm resultados equivalentes. Com algumas vantagens para
o Netmetric, que mostrou-se superior em vários aspectos,
como menor banda consumida nos testes, que é fundamen-
tal para o monitoramento de redes móveis. Escolheu-se a
ferramenta Netmetric, também, pela possibilidade de fazer
diversas configurações no tipo de teste que se quer realizar e
o recurso de configuração de agendas, ou seja, é posśıvel de-
terminar o ińıcio e o fim de uma bateria de testes de maneira
controlada.

Embora se tenha optado pelo Netmetric, a mesma me-
todologia pode ser utilizada com ferramentas similares tais
como o Simet, Speedtest, iperf, owamp, ping, etc., sem perda
de generalidade.

4.2 Agendamento dos experimentos
Como cada experimento demanda aproximadamente 5 Me-

gabytes, e considerando que o plano mais restritivo permitiu
100 Megabytes por dia, foi posśıvel realizar 20 medições por
dia. Escolheu-se distribuir as medições em três faixas de
horário, cada qual com uma agenda configurada no sistema
Netmetric. Na primeira agenda, as medições se iniciam às
10h e acabam às 12h com testes de 30 em 30 minutos. Na
segunda agenda, as medições se iniciam às 12h e acabam
às 14h com testes de 10 em 10 minutos. Nessa agenda a
frequência de testes é maior, pois esse é um peŕıodo sabida-
mente de maior movimento. Na terceira agenda, as medições

1Dispońıvel em: <http://simet.nic.br/>
2Dispońıvel em: <http://www.speedtest.net/host.php>
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se iniciam às 14h e o horário de término depende da região
onde o celular se encontra, isso é, para regiões residenciais
o horário de fim é às 19h com medições de 1 em 1h e para
regiões comerciais o horário de fim é às 16h com medições
de 30 em 30 minutos.

Cabe destacar que a frequência das medições fazem parte
da metodologia proposta e foram definidas de forma emṕı-
rica. Tais agendas foram definidas por meio de uma uma
otimização que considerou as limitações dos planos contra-
tados bem como o custo-benef́ıcio das medições ativas de
redes. Em um trabalho futuro, pretende-se aprofundar esse
aspecto em uma função de otimização que busque minimi-
zar a intrusividade na rede ao mesmo ponto que maximize
a acurácia dos indicadores obtidos.

5. RESULTADOS
Esta seção será dividida em diferentes subseções para apre-

sentar os resultados obtidos. Primeiramente, serão apresen-
tados os resultados dos indicadores SMP10 e SMP11 para
cada operadora. Posteriormente, será efetuada uma aná-
lise de correlação entre a força do sinal e o throughput. Os
testes foram realizados entre os dias 6 de agosto e 10 de
setembro de 2014. Vale ressaltar que foram usados intenci-
onalmente dados defasados no tempo com o objetivo de não
causar qualquer desconforto com as operadoras, além disso,
a metodologia proposta é atemporal.

5.1 Análise das taxas de velocidade instantâ-
nea e média

Nas tabelas que seguem, as células em vermelho indicam
que o valor está abaixo do estabelecido pela ANATEL e
as verdes indicam que a meta foi atingida, lembrando que
as metas que estavam em vigor nos dias dos testes eram
de 30% da taxa de transmissão contratada para velocidade
instantânea e 70% da taxa de transmissão contratada para
velocidade média. Para inferir tais conclusões, a metodolo-
gia precisaria ser aplicada de forma continuada e a análise
apontaria, ao longo do tempo, a operadora de melhor de-
sempenho.

Cabe destacar que a frequência das medições fazem parte
da metodologia proposta e foram definidas de forma emṕı-
rica. Tais agendas foram definidas por meio de uma otimi-
zação que considerou as limitações dos planos contratados
bem como o custo-benef́ıcio das medições ativas de redes.
Em um trabalho futuro, pretende-se aprofundar esse aspecto
em uma função de otimização que busque minimizar a intru-
sividade na rede ao mesmo ponto que maximize a acurácia
dos indicadores obtidos.

5.1.1 Zona Central 1
Esse teste aconteceu no dia 6 de agosto de 2014. Os quatro

celulares ficaram em uma loja no térreo de um prédio no
ińıcio da Rua dos Andradas, como mostra a Figura 2. Trata-
se de uma região com muitos prédios, o que pode acarretar

em perda de desempenho. É um local de intensa circulação
de pessoas, no centro da cidade. As agendas começaram a
medir às 10h e terminaram às 16h. Nesse caso, realizou-se
um experimento cada 10 minutos na segunda agenda (das
12h às 14h), visando aumentar a acurácia nesse horário, pois
espera-se um aumento de utilização da rede 3G, fato que
tende a gerar uma maior variabilidade nos indicadores de
desempenho.

Em média, foram feitos doze testes para cada operadora.
Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 2.

Figura 2: Mapa do centro de Porto Alegre com a localização
da sonda e antenas.

Tabela 2: Consolidação dos resultados com base no cálculo
ANATEL para a Zona Central 1

Planos (Kbps)
SMP10
Taxa
Instantânea (Kbps)

SMP11
Taxa Média
% velo−instantanea

velo−plano

Upload Download Upload Download Upload Download
Claro 128 1000 113,49 1156,9 88,6% 115,7%

Oi 128 1000 12,9 86,1 10,1% 8,6%
Tim 100 1000 92,8 362,8 92,8% 36,2%
Vivo 50 1000 275,24 1322,62 550,4% 132,2%

5.1.2 Zona Central 2
Esse teste aconteceu no dia 8 de agosto de 2014. Os qua-

tro celulares ficaram no primeiro andar de um condomı́nio,
em uma residência na Rua Lúıs de Camões. Nesse bairro,
o predomı́nio de casas é maior com apenas alguns prédios,
entretanto, a região é de morro, estando as antenas da Claro
e Oi em um ńıvel acima da residência e as antenas da Vivo
e Tim abaixo da mesma. As agendas começaram a medir às
10h e terminaram às 19h. Nesse caso, como é uma região re-
sidencial, os testes foram distribúıdos de forma mais esparsa
na terceira agenda, isto é, ocorriam de uma em uma hora.

Em média, foram efetuados quinze testes por operadora.
Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Consolidação dos resultados com base no cálculo
ANATEL para a Zona Central 2

Planos (Kbps)
SMP10
Taxa
Instantânea (Kbps)

SMP11
Taxa Média
% velo−instantanea

velo−plano

Upload Download Upload Download Upload Download
Claro 128 1000 137,4 1700,9 107,4% 170,1%

Oi 128 1000 318,0 233,2 248,4% 23,3%
Tim 100 1000 522,6 694,5 522,6% 69,4%
Vivo 50 1000 47,02 978,8 94,1% 97,8%

Observa-se que as operadoras Claro e Vivo atenderam a
todas as exigências para as taxas de velocidade média e ins-
tantânea, a operadora Claro conseguiu bons ı́ndices de velo-
cidade tanto para upload quanto para download. Vale notar
que as operadoras que tiveram melhor desempenho foram as
mesmas em comparação aos testes realizados no centro de
Porto Alegre.

5.1.3 Análise preliminar dos indicadores ANATEL
Analisando de maneira conjunta as Tabelas 2 e 3, verifica-
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se que dos 16 indicadores listados, 6 não foram atendidos
(cada tabela possui oito indicadores e, de acordo com a
ANATEL [1], basta que apenas um dos sentidos entre upload
ou download esteja abaixo da meta para que se caracterize o
descumprimento). No entanto, este estudo contemplou ou-
tros cinco locais na cidade de Porto Alegre, não detalhados
por limitações de espaço. Os testes ocorreram da mesma
forma que os dois descritos acima. Considerando as sete zo-
nas, com dois indicadores por operadora, foram totalizados
56 valores medidos, dos quais 22 não atenderam a meta, ou
seja, um ı́ndice de 39,29% de descumprimento.

Conforme será ilustrado a partir da próxima seção, a me-
todologia proposta neste trabalho permite que se busque
a compreensão dos motivos que corroboram para essa taxa
tão representativa, através da análise da métrica primária de
QoS (throughput) que gerou os indicadores SMP10 e SMP11
em relação às condições do meio f́ısico nos momentos dos tes-
tes (potência do sinal de rádiofrequência).

5.2 Correlação entre força do sinal e through-
put

Nessa subseção é apresentada uma análise sobre a relação
entre os indicadores. Para isto, os dados de cada operadora
foram agrupados por agenda, mostrando uma visão total da
cobertura de cada operadora na região de Porto Alegre.

A Figura 3 e Figura 4 mostram que o sinal, de certa forma,
acompanha a oscilação da velocidade que se atinge. Utilizou-
se somente as operadoras Vivo e Tim por questões de espaço.
Nota-se também que nem sempre um sinal forte implica uma
alta taxa de transferência, pois existem outros fatores que
determinam/limitam a velocidade que se pode atingir, tais
como a quantidade de usuários que estão compartilhando a
banda no momento e também fatores inerentes à tecnologia
3G, como modulação do sinal, interferência e disponibilidade
de canais, entre outros.

Figura 3: Gráfico Throughput down x Sinal para operadora
Vivo

Figura 4: Gráfico Throughput down x Sinal para operadora
Tim

Para mensurar a correlação, foi utilizado o coeficiente p
de Spearman. Os resultados dos coeficientes de correlação
obtidos, com o aux́ılio da linguagem R foram de 0.56 para
operadora Vivo e 0.62 para operadora Tim. Pode-se concluir
que existe correlação entre as variáveis em questão, e é sig-
nificativo, pois p-value é menor que o ńıvel de significância
estipulado (= 0,05) em todos os casos, logo, deve-se rejeitar

a hipótese nula, isso é, existem evidências suficientes de que
as amostras comparadas possuem correlação.

Para Cohen [3], valores do coeficiente de correlação entre
0,10 e 0,29 podem ser considerados fracos, valores entre 0,30
e 0,49 podem ser considerados moderados e valores entre
0,50 e 1 podem ser interpretados como fortes. Logo, pode-
se dizer que a relação entre throughput down e sinal é de
moderada a forte. Esse resultado se manteve para as outras
operadoras.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho abordou a proposição de uma meto-

dologia, alinhada às recomendações da ANATEL, para me-
dição de qualidade para o serviço de banda larga móvel das
operadoras de telefonia celular. Os testes realizados em um
estudo de caso na cidade de Porto Alegre evidenciam que
a metodologia é efetiva e que permite não apenas a avalia-
ção de desempenho para uma operadora em particular, mas
também permite a realização de uma comparação justa e
padronizada entre operadoras.

Por fim, o estudo realizado evidenciou um comportamento
interessante e, eventualmente, contra-intuitivo entre os indi-
cadores de intensidade de sinal e taxa de dados. A correla-
ção moderada entre os indicadores permitiu identificar situ-
ações onde uma melhor intensidade de sinal não implica em
uma melhor taxa de transferência. Nesses casos a metodo-
logia fornece uma informação valiosa que permite ao opera-
dor de rede investigar outras situações que podem implicar
em degradação do serviço tais como interferência, conges-
tionamento da rede celular, disponibilidade de frequências
e modulações utilizadas acabam por interferir no desempe-
nho do serviço. Em trabalhos futuros, pode-se estabelecer
um padrão mapeável entre força do sinal e indicadores de
qualidade de alto ńıvel, com o objetivo de aprimorar as fer-
ramentas de diagnóstico utilizadas pelas operadoras.
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ABSTRACT 
It was developed, prior to this research, a computational tool to 
support communication for people with extreme motor 
impairment, which is a solution involving a virtual keyboard and 
an eye-tracking device. This paper proposes a manner to increase 
the user’s writing speed using a prediction solution. The solution 
predicts the word that the user is currently writing, showing 
interesting suggestions based on his writing history (more 
frequently used words appear first, similar to what we have in 
smartphones). The solution was designed from scratch, using 
Lucene.NET, an Information Retrieval library on .NET 
Framework, since no other available option would fit into our 
specific situation. The project has been tested apart of the 
communication tool and, on average, it predicts the correct word 
within 3.05 characters written, regardless of the length, 
decreasing therefore, the quantity of characters to be written in a 
sentence in approximately 41%. The solution is applicable not 
only to the computational tool described, but in many other 
alternative keyboard solutions.   

Keywords 
Alternative Communication; Assistive Technology; Word 
Prediction. 

1. INTRODUÇÃO 
Mecanismos de predição de palavras são extensamente utilizados 
com o intuito de agilizar processos de digitação. De relevância 
ainda maior são para sistemas de entrada de dados dedicados a 
pessoas com deficiência. Os mecanismos de predição de palavras 
procuram se antecipar às ações do usuário fazendo previsões 
baseadas em informações passadas. A possibilidade de contornar 
erros de digitação, com o oferecimento de sugestões a partir de 
trocas de um ou mais dos caracteres digitados pelo usuário, é uma 
característica comum nos mecanismos. Diversas são as propostas 
de algoritmos e ferramentas para predição de palavras, com 
variações quanto às formas de se representar os 

documentos/dicionários a serem pesquisados. Lucene é um 
projeto open source da Apache, que usa VSM (“Vector Space 

Model”) para representar documentos e oferece biblioteca de alto 
desempenho para recuperação de informação, inclusive para 
geração automática de sugestões. Por conveniência e ampla 
aceitação, bem como para atender os requisitos estabelecidos, 
Lucene foi escolhida como base para o desenvolvimento da 
solução tratada neste artigo. 

2. TRABALHO RELACIONADO 
Foi desenvolvida, anteriormente a este trabalho, uma ferramenta 
computacional para suporte à comunicação para pessoas com 
severas limitações motoras, envolvendo um teclado virtual e um 
dispositivo de eye tracking. A versão atual dessa ferramenta, 
apresentada neste volume na seção do WFA, embora operacional, 
precisa evoluir e propiciar facilidades que possam permitir 
velocidade ainda maior na comunicação e diminuir o esforço do 
usuário. 

O projeto abordado neste artigo é reflexo da necessidade de 
aumento de velocidade de escrita da ferramenta acima citada.  

3. DESENVOLVIMENTO 
A partir de uma busca em artigos e estudos (evidenciados na 
bibliografia) acerca de algoritmos de sugestões de  palavras, 
pôde-se enumerar os seguintes requisitos para a ferramenta de 
predição de palavras a ser desenvolvida: 1 – A ferramenta deve 
oferecer sugestões de palavras conforme ela é digitada pelo 
usuário, oferecendo a sugestão correta o mais rápido possível 
(com o menor número possível de caracteres). 2 - A ferramenta 
não deve depender de serviços externos (serviços de sugestão 
online, por exemplo). Assim, foram procuradas soluções já 
implementadas relacionadas a sugestão de palavras, para que 
fosse possível atender esses requisitos e gerar uma solução 
funcional para o problema proposto.  

3.1 Soluções 
Três soluções bastante utilizadas em implementações de 
ferramentas de sugestão de palavras são: Banco de dados 
relacional, uso de autocomplete como serviço, e implementação 
por meio da biblioteca Lucene e/ou de suas ramificações. Apenas 
a terceira opção mostrou-se viável a nossos objetivos, uma vez 
que as demais apresentam impedimentos ou fatores 
complicadores para o cumprimento de todos os requisitos 
estabelecidos de maneira satisfatória. Muitas tecnologias 
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utilizadas atualmente para busca de sugestões (principalmente na 
web) utilizam a biblioteca Lucene como base de funcionamento. 
Estudos de caso de alguns desses projetos mostram a efetividade 
do projeto Lucene no contexto de sugestões automáticas de 
palavras [3].  

3.2 Exploração da biblioteca Lucene 
O funcionamento da biblioteca Lucene se dá basicamente da 
seguinte forma: quando uma palavra é acrescentada pelo usuário, 
por meio de uma inserção, ela é indexada pela biblioteca através 
do processo de indexação e armazenada em um  banco de índices. 
Na próxima vez que o usuário começar a digitar a mesma palavra, 
uma query é gerada com os primeiros caracteres em digitação, 
que são processados pelo processo de busca de índices. Esse 
processo encontra o índice equivalente às palavras com aquele 
determinado prefixo e a Lucene retorna à aplicação tais índices 
decodificados em informações inteligíveis. 

3.3 Desenvolvimento da solução de sugestões 
Para que as palavras indexadas na ferramenta pudessem ser 
diferenciadas por frequência de uso, foi idealizado que cada 
palavra tivesse um peso associado, que fosse incrementado toda 
vez que essa palavra fosse inserida novamente. Sendo assim, cada 
nova palavra seria indexada com seu peso inicial associado “1”, e 

a cada uso repetido da palavra, esse índice teria seu peso 
associado incrementado, fazendo a diferenciação das palavras por 
frequência de uso.                                                                                                 

O armazenamento dos índices pode se dar por meio de dois tipos 
de base de dados distintas: em memória RAM (RAMDirectory ou 
RAMD), ou em disco rígido (FSDirectory ou FSD), a depender 
da necessidade e implementação. Testes de estresse no sistema 
mostraram que havia possibilidade de lentidão na recuperação de 
sugestões utilizando apenas FSD, fazendo com que fosse 
idealizada uma arquitetura mista de bases de índices (FSD e 
RAMD) em conjunto. A necessidade de realização de processo 
de normalização de pesos (que pode tomar tempo e prejudicar a 
dinâmica de predição de palavras) levou a uma evolução da 
arquitetura que passou a utilizar também de um RAMD 
temporário e um modelo de processamento concorrente. 

Quando há um gatilho para normalização, o RAMD é duplicado. 
A duplicata executa o processo de normalização enquanto o 
diretório original continua a executar buscas de índices para o 
usuário. Quando a normalização no diretório temporário termina, 
este é espelhado para o diretório utilizado pelo usuário, e o 
temporário é destruído. Já quando o programa é inicializado, uma 
thread referente à janela (GUI) é criada e posta em execução. 
Sempre que o usuário insere um caractere, uma thread é aberta 
para acesso ao banco de índices (tanto para busca quanto para 
indexação), e após o encerramento da operação de busca ou 
inserção, essa thread é destruída. Se durante uma indexação 
ocorrer um gatilho para normalização, uma terceira thread é 
aberta para executá-la. Assim que a normalização for encerrada, 
o banco de índices a ser utilizado na aplicação é substituído pelo 
banco normalizado, e a thread de normalização é destruída.  

4. RESULTADOS 
Durante todo o desenvolvimento da aplicação, foram feitos testes 
específicos para atender aos requisitos estabelecidos no início do 
projeto. 

4.1 Ambiente de testes 
Hardware e software utilizado para testes: Processador: Intel Core 
i5 460M (2.53ghz 2 núcleos, 4 threads); Memória RAM: 8Gb 
DDR3 1066Mhz Dual-channel; Disco rídigo: 1TB 32MB Cache 
5400RPM SataII; Placa Gráfica: AMD Radeon HD 6470M 
512MB GDDR3; Sistema operacional: Windows 10 Pro; 
Ferramenta de depuração: Microsoft Visual Studio 2013. 

4.2 Testes de eficiência de sugestões 
Esse teste serve para aferir a eficiência da ferramenta em relação 
à velocidade de escrita, ou seja, quantos caracteres o usuário 
efetivamente deixará de digitar, utilizando as sugestões 
automáticas para formar um mesmo texto. 
Para esse teste, três obras da literatura brasileira (de domínio 
público) de um mesmo autor foram escolhidas. A ideia então foi 
processar essas obras e, após isso, inserir na ferramenta 
fragmentos de determinada obra (algumas frases e parágrafos), a 
fim de contabilizar o número de caracteres digitados em função 
do número de caracteres desses fragmentos. Esse processo tem 
como base o fato de que um mesmo autor utiliza-se comumente 
de um conjunto restrito de palavras em suas obras, de forma que 
os livros processados serviriam como um histórico de digitação, 
e um trecho de determinado livro simularia uma escrita cotidiana 
similar a esse histórico. Os três livros foram processados na 
ferramenta de sugestões e sentenças diversas de cada livro foram 
escolhidas arbitrariamente para serem digitadas na ferramenta. 
Por meio desses testes, obteve-se que, em média são necessários 
3.05 caracteres digitados para se completar uma palavra de 
qualquer tamanho, sendo necessário, portanto, digitar 
aproximadamente 59% de uma palavra para que se obtenha a 
sugestão correta. 

5. CONCLUSÃO 
A aplicação não necessita conectividade com a internet e 

utiliza-se de poucos recursos de hardware, fazendo dela uma 
solução poderosa de sugestões, aplicável não só à ferramenta de 
comunicação foco deste projeto, como também em diversas 
outras aplicações de teclados. 
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ABSTRACT 
Enuresis is defined as frequently involuntary urination in children 
in ages whose control should already exist. It is estimated that 
about 5-10% of the world's children present nocturnal leakage or 
difficulty in urination during the day. Thus, various treatments 
have been proposed, one being the behavioral therapy, which aims 
to modify inappropriate behavior patterns that contribute to the 
persistence of enuresis. A mobile application will enable the real-
time monitoring and analysis of children's activities compared 
with the downtime. This work aims to develop a context-aware 
application that will help in the treatment of children aged 5 to 10 
years with enuresis during behavioral therapy. The contribution of 
this research is to verify the effectiveness of the context-aware 
applications in the behavioral treatment of enuresis through data 
collection and analysis with children in several countries. 

Keywords 
Context-Aware Computing; Mobile Computing; Enuresis. 

1. INTRODUÇÃO 
A enurese é definida pela International Children’s Continence 

Society (ICCS) como a perda involuntária de urina, intermitente, 
durante o sono. Segundo Butler et al (2005) [1] e Yeung et al [2] 
a condição de enurese é experimentada por 5 a 10% das crianças. 
Se não for superada de forma natural até os 5 anos, poderá 
persistir na adolescência e na vida adulta, ainda que com 
incidência menor (1-2%). Esse distúrbio, quando ignorado ou mal 
curado, pode acarretar problemas psicológicos para as crianças e 
caso esse quadro se estenda à vida adulta, poderá atrapalhar a 
pessoa em suas atividades e convívio social. 

A enurese possui algumas classificações como pode ser visto no 
Projeto Diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia [3]. Dentre 
elas, existe a enurese noturna monossintomática (ENM) que se 
caracteriza pela micção involuntária durante o sono, sendo que 
nenhum sintoma miccional ou vesical diurno é associado, nem 
anomalias neurológicas e do trato urinário. Existem diferentes 
tratamentos para a ENM, dentre eles a terapia comportamental, 
que consiste na modificação de padrões de comportamento 
inapropriado, que contribuem para a persistência da enurese. 

Um grande problema nesse tratamento é a dificuldade em manter 

as crianças motivadas a seguir as orientações da terapia, que 
muitas vezes assemelham-se a um castigo (e.g., não beber água, 
não comer...). Para haver um efetivo incentivo que motive a 
criança a seguir a terapia comportamental, torna-se necessária a 
coleta de informações sobre o cotidiano da criança, de modo a 
realizar o incentivo adequado dependendo do comportamento 
informado. Uma maneira de obter essas informações é por meio 
de um aplicativo móvel, gamificado, e adaptado ao contexto das 
crianças. Diante dessa situação e do crescente uso de 
smartphones, esse trabalho propõe um aplicativo móvel que 
auxilie no tratamento e acompanhamento da enurese em crianças 
de 5 a 10 anos, por meio do monitoramento do contexto da 
criança e adaptação às necessidades identificadas. Princípios de 
gamificação são utilizados para ampliar o aspecto lúdico da 
solução, dado o público-alvo. Com isso, pretende-se incentivar a 
criança a seguir uma nova rotina comportamental e auxiliar os 
pais e médicos responsáveis no monitoramento da criança que se 
encontra sob tratamento.  

O artigo possui a seguinte estrutura: Seção 2 apresenta alguns 
conceitos básicos para a pesquisa. A Seção 3 apresenta trabalhos 
relacionados. A Seção 4 descreve a solução proposta. A Seção 5 
indica os trabalhos futuros. 

2. ENURESE NOTURNA 
Esta seção apresenta alguns conceitos sobre enurese e discute 
soluções móveis existentes para apoiar esse tratamento. 

A enurese pode ser classificada de duas formas segundo a 
Sociedade Brasileira de Urologia [3], quanto à evolução e quanto 
aos sintomas. Quanto à evolução a enurese pode ser primária ou 
secundária. A enurese primária ocorre quando a criança sempre 
teve enurese, isto é, nunca teve um período prolongado de 
continência noturna. Já a enurese é classificada como secundária 
quando a criança volta a apresentar episódios de enurese após um 
período de controle miccional de pelo menos seis meses. Quanto 
aos sintomas, podem ser divididos em duas classificações, 
monossintomática e não monossintomática. A monossintomática 
ocorre quando a enurese não se associa a nenhum sintoma 
miccional ou vesical diurno nem anomalias neurológicas e do 
trato urinário. Já a não monossintomática está associada a 
sintomas diurnos como micções infrequentes, polaciúria, 
urgência, incontinência de urgência, e outros.  

Para lidar com a enurese várias terapias foram desenvolvidas, 
dentre elas há a terapia medicamentosa, a terapia com alarme 
noturno, a terapia comportamental, entre outras. Neste trabalho o 
foco está na terapia comportamental. A terapia comportamental, 
que é o alicerce de todos os tratamentos, tem como objetivo 
modificar padrões de comportamento inapropriados, que 
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contribuem para a persistência da Enurese. As técnicas 
comumente aplicadas são: Reforço Positivo, Treinamento do 
Controle de Retenção, Micção Noturna Programada e 
Treinamento Motivacional. O reforço positivo é a técnica 
abordada neste trabalho. 

O reforço positivo baseia-se no auto monitoramento das eventuais 
perdas, com premiação das noites secas. Normalmente, usa-se o 
“mapa de estrelas” ou outra forma de pontuação. Embora seja uma 

forma simples de se manter controle sobre a evolução da enurese, 
não traz isoladamente melhora significativa do problema. Deve 
estar sempre associada a outros procedimentos, igualmente 
passíveis de pontuação, como aumento da ingestão de líquidos 
durante o dia, limitação de líquidos após o jantar, micções diurnas 
regulares (no máximo a cada três horas) e esvaziamento vesical 
antes de dormir. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Com os avanços tecnológicos e a ascensão das tecnologias 
móveis, as possibilidades de desenvolvimento de novas aplicações 
cresceram. Dessa maneira, vários aplicativos foram desenvolvidos 
para as mais diversas áreas, inclusive para a área médica. No 
campo de tratamento da enurese, existem dezenas de aplicativos 
desenvolvidos para apoiar o acompanhamento e monitoramento 
da evolução do quadro do paciente. Em [4], os autores realizaram 
um mapeamento dos melhores aplicativos para smartphone no 
iTunes, Android Play Store e BlackBerry, cujo objetivo é fornecer 
algum suporte no tratamento da enurese. Segundo seus critérios, 
os aplicativos My Dryness Tracker [5], Bedwetting Tracker,[6] e 
HapPee Time[7] tiveram a melhor avaliação para utilização. 

O My Dryness Tracker visa auxiliar no monitoramento da enurese 
ajudando tanto o médico como o paciente na hora de reportar os 
casos de enurese. Esse aplicativo possui lista de verificação de 
enurese, diário miccional, timeline de progresso do tratamento, 
relatório para auxílio do médico, e outras. De modo similar, o 
Bedwetting Tracker permite controlar a atividade urinária da 
criança durante o dia e à noite, e monitorar a ingestão de líquidos.  

O HapPee Time é o que apresenta maior semelhança com o 
trabalho aqui proposto, e acompanha os hábitos alimentares da 
criança, oferecendo prêmios para certos tipos de comportamento, 
como comer fibras ou beber líquidos. 

Fazendo um comparativo entre os trabalhos, percebe-se que as 
soluções existentes visam primariamente ser um diário de 
acompanhamento do comportamento da criança. Elas não apoiam 
a interação direta com a criança e apresentam formas de incentivo 
limitadas. Por exemplo, o Bedwetting apresenta como incentivo 
apenas um gráfico animado para a criança acompanhar sua 
evolução. Dessa forma, o aplicativo aqui proposto, que chamamos 
de AllPee, visa apoiar o acompanhamento diário do 
comportamento das crianças com enurese noturna, por meio de 
incentivos e gamificação, e usando da sensibilidade ao contexto 
para perceber mudanças no ambiente da criança e prover 
adaptações de mensagens e sugestões de acordo com o contexto. 

4. ALLPEE: DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
Este trabalho apresenta o AllPee, um aplicativo móvel sensível ao 
contexto que auxilia o tratamento da enurese noturna em crianças 
de 5 a 10 anos de idade. AllPee captura as ações e tarefas 
realizadas pela criança ao longo do dia, como por exemplo urinar 
durante o dia, beber líquido, ter uma dieta balanceada, urinar 
antes de dormir e incontinência durante o sono. 

4.1 Modelo de Contexto 
Para a modelagem de contexto, utilizamos como base o proposto 
em [8] e [9]. As informações de contexto pertencem às categorias 
indivíduo, tempo e atividade. Na categoria indivíduo, duas 
entidades foram consideradas: ‘Criança’ e ‘Avatar’. Avatar é um 

personagem virtual que interage com a criança e influencia, de 
maneira lúdica, a identificação das tarefas que a criança deve 
realizar, de acordo com mudanças em seu contexto, motivando-a 
no tratamento comportamental.  

Na categoria Atividade, as seguintes foram identificadas para a 
Criança: Acordar, Fazer Xixi, Jantar, Dormir, Fazer Xixi na 
Cama, Beber Líquido. Para o Avatar, duas atividades foram 
identificadas: Beber Líquido e Fazer Xixi.  

Na categoria Tempo, os horários das atividades das crianças 
influenciaram diretamente no contexto e o aplicativo irá reagir de 
forma diferente de acordo com o tempo. Também é importante o 
monitoramento e avaliação para inserção dos dados de forma 
tardia pois a criança poderá esquecer de inserir a informação.  

Como exemplo de regra de adaptação ao contexto, se a criança 
não urinar durante o dia a cada 3 horas o Avatar muda de 
fisionomia, aparentando estar com vontade de urinar e estimula a 
criança a urinar. 

4.2 Arquitetura 
Para o aplicativo foi desenvolvido um motor de contexto 
responsável por capturar e processar as informações inferidas 
sobre as regras de contexto, sendo que o motor de contexto está 
implementado no aplicativo, figura 1. Também foi criado um 
módulo web onde foi implementada a camada de dados na 
Internet. A camada de dados é responsável por manter o histórico 
das atividades da criança. A comunicação entre o aplicativo e o 
módulo web ocorrerá sempre que houver acesso à Internet 
disponível no smartphone, quando a Internet não estiver 
disponível, os dados capturados são armazenados localmente e 
sincronizados posteriormente com o módulo web. 

O aplicativo foi desenvolvido utilizando a plataforma de 
desenvolvimento Cordova e PhoneGap que possibilita o 
desenvolvimento e disponibilização de um mesmo código para as 
plataformas Android, Apple e Microsoft possibilitando um 
alcance de mais de 99% dos smartphones. O aplicativo foi 
desenvolvido com os conceitos de localização e globalização, 
possibilitando a sua tradução para diversos idiomas e utilização 
em vários países. Atualmente o aplicativo foi traduzido para 
Português e Inglês. 

O módulo noite foi desenvolvido para monitorar o 
comportamento durante as horas que antecedem o horário de 
dormir da criança até o momento em que a criança acorda. O 
monitoramento inclui, quais alimentos ela ingeriu antes do jantar, 
se ela ingeriu ou não muito líquido antes de dormir, etc. O 
módulo noite também é responsável por monitorar se a criança 
urinou ou não na cama durante o sono.  

O módulo dia foi desenvolvido para monitorar o comportamento 
da criança durante suas atividades diárias. Nesse módulo são 
monitoradas ações como, por exemplo, se a criança está indo ao 
banheiro regularmente e se ela está bebendo líquido regularmente 
durante o dia, etc 

Foi desenvolvido um Avatar que irá de forma lúdica interagir com 
a criança e reagir ao contexto de atividades baseado em cada 
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entrada informada e ao contexto de tempo baseado na ausência de 
interação da criança com o aplicativo. A entidade do Avatar 
representa o comunicador de forma lúdica e gamificada com a 
criança. Caso a criança pratique as suas recomendações, o Avatar 
ficará alegre, caso a criança não pratique, o Avatar ficará triste e 
até em alguns casos doente, reagindo assim ao contexto do 
tratamento. As telas do aplicativo podem ser visualizadas nas 
figuras 2 e 3, no qual são demostradas algumas interações que o 
aplicativo realizará com a criança. No entanto, essas telas são 
apenas o protótipo sem a utilização do avatar que trará uma 
melhor forma de interação do aplicativo com a criança. 

Aplicativo móvel

Módulo Noite

Adiquirir 
Contexto

Servidor WEB API

Processar 
Contexto

Notificar
Contexto

Banco de dados

Módulo Dia

Banco de dados

 

Figura 1. Arquitetura ALLPEE 

4.2.1 Módulo Noturno 
O módulo noturno inicia o tratamento durante o jantar, no qual o 
contexto da atividade jantar é capturada, nessa etapa é importante 
que a criança não beba café, chocolate ou sucos cítricos e não 
coma comida com muito sal. Ao salvar as informações o 
aplicativo inicia o contexto de tempo pois a criança deverá ir 
dormir no mínimo duas horas após jantar. Caso a criança tenha 
seguido todos as recomendações, 50 moedas serão dadas como 
forma de bonificação pelo bom comportamento. O Avatar irá ficar 
feliz sempre que a criança seguir as recomendações. 

A segunda atividade consiste no monitoramento da hora de 
dormir, que deve ser duas horas após o jantar e a criança é 
incentivada a não beber líquido nesse período e ir ao banheiro 
urinar. Ao informar os dados, o contexto da atividade é avaliado e 
caso a criança siga todas as recomendações 5 moedas são dadas a 
criança. O Avatar irá parabenizar a criança e irá dormir. 

A terceira atividade consiste em descobrir se a criança urinou ou 
não na cama, entretanto enquanto as duas atividades anteriores 
podem ser independentes de algum histórico, a terceira atividade 
analisa o histórico da criança e a sequência diária na qual o 
objetivo final é ficar 30 dias sem urinar na cama.  

A análise através dos contextos de atividade e tempo são 
importantes para determinar se uma criança está ou não evoluindo 
no tratamento da enurese. A cada noite seca consecutiva a criança 
é bonificada com moedas reforçando o tratamento 
comportamental. Caso a criança tenha uma noite molhada a 
mensagem de reforço sempre é positiva. 

 
Figura 2. Telas do aplicativo do módulo noturno 

4.2.2 Módulo Diurno 
A enurese diurna inicia o tratamento logo que a criança acorda e o 
contexto de Tempo tem papel importante durante o tratamento ao 
longo do dia. Não há necessidade de análise de histórico dos dias 
para o tratamento comportamental, porém todas as informações 
são armazenadas em banco de dados e poderão ser analisadas 
posteriormente.  

 

Figura 3. Telas do aplicativo do módulo diurno 

A criança ao acordar deverá informar que horas acordou e se já 
urinou. Caso a criança tenha urinado a mesma irá ganhar 10 
moedas e o Avatar irá ficar feliz, entretanto caso a criança não 
tenha o Avatar irá ficar em posição de quem está apertado para ir 
ao banheiro.  

A segunda atividade deverá ser realizada durante todo o dia a cada 
três horas no máximo. Caso a criança não informe que foi ao 
banheiro no prazo de três horas, o contexto de tempo irá emitir 
um alerta para que ela vá ao banheiro urinar. O Avatar também irá 
reagir ao contexto de atividade e passará a apresentar a fisionomia 
de que está apertado para ir ao banheiro. Caso a criança persista 
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sem ir ao banheiro o Avatar mudará a sua fisionomia 
apresentando um aspecto adicional de tristeza. Para cada vez que 
a criança for ao banheiro dentro do período de três horas, a 
mesma será bonificada com 10 moedas. 

Muitas crianças ficam sem beber líquido para não terem que ir ao 
banheiro, no nosso modelo de contexto adicionamos um segundo 
monitoramento alertando a criança para beber líquido a cada seis 
horas. Caso a criança não beba líquido no prazo de seis horas o 
Avatar irá reagir ao contexto e sua fisionomia apresentará um 
aspecto de sede. A criança também será bonificada com 10 
moedas se beber líquido a cada seis horas. 

5. Trabalhos futuros 
A avaliação será executada em 3 etapas. Primeiro apresentaremos 
o aplicativo para especialistas, médicos urologistas, que poderão 
sugerir melhorias técnicas. A segunda etapa da avaliação é 
executar o piloto com 10 pais de crianças que fazem tratamento 
no Hospital das Clinicas de Salvador, que irão avaliar o aplicativo 
e apontar melhorias quanto a usabilidade no dia a dia. A terceira 
avaliação será com 50 crianças que irão testar o aplicativo e o 
objetivo dessa avaliação será avaliar a frequência de uso das 
crianças e incentivos para o uso contínuo. 

Este artigo apresentou o Allpee, um aplicativo para auxiliar no 
tratamento comportamental da enurese noturna utilizando 
informações contextuais e estímulos positivos que motivam a 
criança a persistir no tratamento de forma continuada. Sendo que 
o histórico de dados armazenados possibilitará a criação de um 
Dataset que poderá ser avaliado através de técnicas de Machine 
Learning para efetuar novas pesquisas sobre enurese e o 
tratamento comportamental. 

Como trabalhos futuros pretende-se aprimorar o aplicativo para 
que ele se torne mais intuitivo para ser utilizado por uma criança, 
além de implementar um módulo de supervisão para que os pais 
possam confirmar se as informações fornecidas pela criança estão 
corretas. Também será realizado um teste piloto com profissionais 
da área de saúde para que se possa ter uma melhor ideia de quais 
direcionamentos devem ser tomados para melhoria do aplicativo e 
quais abordagens devem ser utilizadas para realização de testes 
com crianças. 

Outra melhoria que poderá ser realizada é a integração do 
aplicativo com sensores de aproximação utilizando beacon para 
detecção automática de proximidade ao banheiro que possibilitará 
ter uma nova forma de validar a informação disponibilizada pela 
criança. 
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ABSTRACT
Case Recommender is a Python implementation of a number
of popular content-based and collaborative recommendation
algorithms which use implicit and explicit feedback. The
framework aims to provide a rich set of components from
which developers can construct a customized recommender
system. One differential of the framework is the possibil-
ity to combine multiple recommenders in a post-processing
ensemble approach to produce more accurate results. Case
Recommender can be used for rating prediction and item
recommendation tasks, and it includes different metrics and
procedures for validation and evaluation.

Keywords
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1. INTRODUCTION
The growth of on-line content available to users has made

finding and consuming relevant items a challenge that users
have to deal with everyday. In response to this problem, rec-
ommender systems have been created, which are an informa-
tion filtering technology that can be used to predict prefer-
ence ratings of items, not currently rated by the user, and/or
to output a personalized ranking of items/recommendations
that are likely to be of interest to the user [7].

In order to obtain such interests, profiling mechanisms
have been developed, which consist of acquiring, represent-
ing and maintaining pieces of information relevant (and/or
irrelevant) to the user. In the particular case of obtain-
ing user’s preferences, the three most known techniques are
based on explicit feedback, implicit feedback and hybrid ap-
proaches. Implicit information is collected indirectly dur-
ing user navigation with the system while visiting a page,
mouse movement and clicks on various links of interest [4].
Regarding explicit feedback, the data is intentionally pro-
vided, i.e., the users express themselves in some direct way
(e.g. filling in forms or rating a content). This type of in-
formation is considered more reliable, since the user is the
one who provides the topics of interest, but the cost of this
procedure is the effort of the individual, who is not always
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willing to cooperate with the system [7]. Finally, the hybrid
approach consists of applying the implicit and explicit feed-
back together, in order to obtain a greater number of user
information [7].

Traditionally, recommender systems employ filtering tech-
niques and machine learning information to generate appro-
priate recommendations to the user’s interests from the rep-
resentation of his profile. However, other techniques, such as
Neural Networks, Bayesian Networks and Association Rules,
are also used in the filtering process [2]. The most used types
of filtering are currently: Content-Based (CBF), responsible
for selecting information based on content filtering of ele-
ments, e.g., e-mail messages filtered out as trash for contain-
ing unwanted words; Collaborative Filtering (CF), based on
the relationship between people and their subjective regard-
ing the information to be filtered. The selection of electronic
messages based on the relationship between sender and re-
cipient is an example of that. Besides, there is a Hybrid
approach that combines the content-based and the collabo-
rative filtering methods. [7].

Although there are useful libraries which can be used
to implement, evaluate and extend classical recommenders,
such as Apache Mahout1, MyMediaLite2, LensKit3, among
others, the viability of a framework which is able to contain
multiple recommender algorithms available using a variety of
data sources is unknown. Such framework, indeed, should
be able to deal with the effects of using large volumes of
data considering hardware configuration, and the impact of
model updates in the recommender performance.

In this paper we describe a new framework called Case
Recommender, which contains a variety of content-based
and collaborative recommender algorithms, as well as en-
sembling approaches for combining multiple algorithms and
data sources. In addition, it provides a set of popular eval-
uation methods and metrics for rating prediction and item
recommendation. As a result, it can be used to conduct
fair and comprehensive comparisons between different rec-
ommendation algorithms. The framework is published in
PyPi4, a international repository of software for the Python
programming language, as a GNU GPLv3 License, making
it easy for third parties to contribute with additional imple-
mentations and features.

This paper is structured as follows: Section 2 addresses
the related work; Section 3 describes the framework pro-

1https://mahout.apache.org/
2http://www.mymedialite.net/
3http://lenskit.org/
4https://pypi.python.org/pypi/CaseRecommender/
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posed in this work; Section 4 reports Case Recommender
architecture; Section 5 presents details of the license and
distribution of the code; finally, Section 6 is devoted to final
remarks and future works.

2. RELATED WORK
A number of frameworks for recommender systems have

been proposed by the scientific community, involving dif-
ferent programming languages, such as C/C++, Java, C#,
Python, among others. One of the most popular and com-
plete frameworks is the open-source recommendation library
MyMediaLite, which has been developed since 2011 and con-
tains a variety of recommender algorithms for rating predic-
tion and item recommendation. However, it lacks content-
based filtering approaches, besides its design which embar-
rasses new developers to extend it with new features.

Other libraries, such as EasyRec5, Mahout, LensKit and
RiVal6 have also been proposed, but most of them contain
only a small set of recommendation approaches. Similarly
to MyMediaLite, most of them do not provide content-based
recommenders. In addition, none of them provides ensemble
techniques that allow developers to combine multiple recom-
menders. Table 2 summarizes the features available in each
considered recommender library.

In this sense, Case Recommender was developed to pro-
vide flexibility and extensibility in research environments,
while maintaining high performance. Its primary concern
is to maximize usefulness for research and education, in-
stead of large-scale commercial operations. The framework
is also designed to support a wide variety of recommenda-
tion approaches, including content-based and collaborative
filtering.

3. CASE RECOMMENDER
Case Recommender addresses two common scenarios in

content-based and collaborative filtering: rating prediction
and item recommendation, using either explicit and/or im-
plicit feedback. It offers state-of-the-art algorithms for these
two tasks and validation and evaluation metrics to measure
the recommender algorithms accuracy. Our framework is
implemented in Python with scientific environments for nu-
merical applications such as Scipy7 and NumPy8. Using
these free and open-source libraries, it can be used on the
most popular operating systems. To install Case Recom-
mender on Mac OS X or Linux, chances are that one of the
following two commands will work for developers and users
(with admin privileges):

easy install CaseRecommender

or alternatively:

pip install CaseRecommender

Windows users who do not have the easy install command
must first install it before installing the library. For this,
they need to check the pip and setuptools on Windows tu-
torial9 for more information about how to do that. Once
5http://www.easyrec.org/
6http://rival.recommenders.net/
7https://www.scipy.org/
8http://www.numpy.org/
9http://docs.python-guide.org/en/latest/starting/install/win/

they have it installed, it is possible to run the same com-
mands above.

An important feature in the design of our framework was
to enable the computation of recommendations in large-
scale. Case Recommender is currently being rewritten to
support optimized calculations using known Python scien-
tific libraries. Another feature is to support sparse and large
datasets in a way that there is as little as possible overhead
for storing data and intermediate results. Moreover, our
framework aims to support scaling in recommender systems
in order to build high-scale, dynamic and fast recommenda-
tions over simple calls.

Another feature of the framework is its extensibility and
flexibility, as developers can implement new recommenda-
tion algorithms while using the available data structures and
routines. According to the application scenario, developers
can choose between using one of the available recommender
algorithms, or combining multiple recommendations using
one of the available ensemble techniques [3, 2]. Table 1 shows
the recommender algorithms in the framework.

Table 1: Case Recommender Algorithms.
Approach Item Recommender Rating Prediction

Neighborhood
Based

UserKNN UserKNN

User Attr KNN User Attr KNN
ItemKNN ItemKNN
Item Attr KNN Item Attr KNN

Matrix
Factorization

BPR MF MF

SVD
ItemNSVD1
UserNSVD1

Ensemble Tag-Based
Average-Based -
BPR Learning

Case Recommender contains a generic interface for rec-
ommender systems implementations, among them the col-
laborative and content-based filtering approaches such as
neighborhood-based (NB) and matrix factorization (MF)
models, which are already available for use. The recom-
mender interfaces can be easily combined with more than
15 different pairwise metrics already implemented, like co-
sine, tanimoto, pearson and euclidean, using Scipy basic
optimized functions10. Moreover, it offers support for us-
ing similarity functions such as user-to-user or item-to-item
and allows easy integration with different input domains like
databases, text files or python libraries.

4. ARCHITECTURE
The proposed framework consists of a set of classes and

methods for generating and evaluating recommendations in
rating prediction and item recommendation scenarios. Fig-
ure 1 illustrates all components involved.

There are three main tasks in Case Recommender: data
representation, recommendation and evaluation. The fol-
lowing subsections detail each of them.

10http://docs.scipy.org/doc/scipy-
0.14.0/reference/generated/scipy.spatial.distance.pdist.html
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Table 2: Comparison of free/open source recommender system toolkits.
Toolkits Case Recommender EasyRec Mathout LensKit RiVal MyMediaLite Crab
Version 0.0.6 0.99 0.12.2 2.2.1 0.2 3.11 0.1
Last update Jul 2016 Nov 2013 Jun 2016 Nov 2015 Aug 2015 Dec 2015 Jan 2012
Actively Developed X - X X - X -

License GPL 3 GPL 3 Apache 2.0 LGPL 2 Apache 2.0 GPL 3 BSD
Language Python Java Java Java Java C# Python
Scalable X - X X - X X
Rating Prediction X X X X X X X
Item Recommender X - - X - X X
CF Techniques X X X X X X X
CBF Techniques X - - - - - -
Ensemble Techniques X - - - - - -

Figure 1: Case Recommender Architecture.

4.1 Representing Data
Case Recommender is mainly a framework, designed to

be used by other applications. We provide command-line
interfaces, classes and functions that offer most of frame-
work’s functionality. The framework allows developers to
deal with different datasets and not having to develop their
own programs to execute recommender functions.

The input of rating prediction algorithms expects the data
to be in a simple text format:

u id i id rating

where u id and i id are integers referring to users and items
IDs, respectively, and rating is a floating-point number ex-
pressing how much the user likes an item. The separator
between the values can be either spaces, tabs, or commas.
If there are more than three columns, all additional columns
are ignored.

The item recommendation approaches behave similarly to
the rating prediction approaches. The main difference is
that in most of the item recommendation algorithms the
user can omit or ignore the third column, which corresponds
to the feedback value. However, there are some algorithms
that may or not use the feedback value in both scenarios.

4.2 Recommender Engines
The proposed framework contains a recommender engine

composed of several algorithms described in the literature,

such as user and item-based kNN and matrix factorization.
It provides an assortment of components that may be plugged
together and customized to create an ideal recommender for
a particular domain.

4.2.1 Rating Prediction
Ratings are a popular kind of explicit feedback. Users

assess how much they like a given item (e.g. a movie or
a news article) on a predefined scale, e.g. 1 to 5, where 5
could mean that the user likes the item very much, whereas
1 means the user strongly dislikes the item [4]. Rating pre-
diction algorithms estimate unknown ratings from a given
set of known ratings and possibly additional data like user
or item attributes. The predicted ratings can then indicate
to users how much they will like an item, or the system can
suggest items with high predicted ratings. Our available
prediction algorithms are mentioned in Table 1.

4.2.2 Item Recommendation
In the item recommendation task, the system constructs

a list of items which are more likely to be preferred by a
given user. Usually in the item recommendation scenario
the user’s feedback is implicit, which means that his pref-
erences on items are unobservable [5]. For example, in the
movie recommendation task, the number of times a user
watches a movie is observable (i.e., implicit feedback) but
not his explicit preference rating about the movie (i.e., ex-
plicit feedback). Recommendation models are then built
based on some pre-defined preference assumptions, e.g., the
more times a user watches a movie, the more he/ she likes it.
Such assumptions may not accurately describe users’ pref-
erences. Moreover, the observed user-item interaction data
are generally sparse, which makes the preference modeling
even more challenging. As a result, existing solutions often
deliver unsatisfactory recommendation accuracies.

4.2.3 Ensemble Approaches
Case Recommender provides an extensible platform for

ensemble approaches which allow developers to combine dif-
ferent recommender algorithms using different input data.
Its flexibility allows developers to build complex architec-
tures for better accuracy depending on the application sce-
nario. Such ensemble approaches, as they are integrated in
the framework, allow their evaulation with fair comparisons
against individual filtering approaches. Our implementation
provide a clear interface, where the ensemble strategies re-
ceive the results of previous probe runs (whether required),
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and the set of results from previous trained recommenders.

4.3 Validation and Evaluation Metrics
Case Recommender contains routines for recommendation

evaluation, including measures such as root mean square
error (RMSE) and mean average error (MAE) for the rat-
ing prediction task. For the item recommendation task, the
available metrics are precision-at-N (prec@N), recall-at-N
(recall@N) and mean average precision (MAP). For both
scenarios, internal K-fold cross-validation is supported to
validate the experiments.

The framework also contains the All But One [1] protocol
for the construction of the ground truth using K-fold-cross-
validation. Given the data set, the system randomly divides
it into the same K subsets and for each sample it uses n−1,
these subsets of data for training and the rest for testing.
The training set tr is used to test the recommendation tech-
nique and in the test set Te the system randomly separates
an item for each user to create the truth set H. After that,
the remaining items form the set of observable O, which is
used to test the algorithm.

In order to compare the results with statistical signifi-
cance, the two-sided paired t-test [6] is available in Case
Recommender.

4.4 Usage
For each of the two recommendation scenarios, Case Rec-

ommender comes with a command-line instructions that al-
low users to train and evaluate all available recommenders
on data provided in text files. When a new recommender is
added into the framework, it is automatically detected, so
developers do not have to manually add new features into
the programs, only use the command import in Python. The
main instructions are available at Github11.

5. LICENSE AND DISTRIBUTION
Case Recommender is freely available under GNU GPLv3

license. The GPL grants the recipients of a computer pro-
gram the rights of the Free Software Definition12 and uses
copyleft to ensure the freedoms are preserved whenever the
work is distributed, even when the work is changed or added
to. The GPL is a copyleft license, which means that derived
works can only be distributed under the same license terms.

We chose this license because it allows programs to be
distributed and reused, keeping, however, the author’s rights
in order to not allow this information to be used in a way
that limits the original freedoms.

Our project is hosted at Github repository and it is avail-
able for the scientific community to use, test and contribute.
Future releases are planned which will include more features
and an evaluation tool with several plots and graphs to help
developers to better understand the behavior of their rec-
ommender algorithms. The source code is freely available
at Github11.

6. FINAL REMARKS
In this paper, we presented a framework to recommender

systems, called Case Recommender. The goal of this frame-
work is to integrate and facilitate the experiments and de-
velopment of new recommender techniques for different do-

11https://github.com/ArthurFortes/CaseRecommender
12https://www.gnu.org/licenses/

mains. Case Recommender contains a recommender engine,
that contains content-based and collaborative approaches
based on neighborhood and matrix factorization models for
rating prediction and item recommendation scenarios. In
addition, the framework contains ensemble algorithms, val-
idation and evaluation metrics to improve and measure the
quality of the recommendation.

The main advantages of our framework are extensibility
and flexibility, once it enables developers to use and de-
velop different recommender algorithms in both scenarios
of recommendation and also allows different ways of usage
of methods and classes during the recommendation process.
Moreover, the framework stands out for containing recent
content-based filtering algorithms and ensemble approaches,
differently from the other recommender toolkits cited in this
paper.

We will continue Case Recommender’s development in
several directions: implementing new recommendation al-
gorithms, evaluation and validation metrics and porting the
framework for other programming languages. We also plan
to add additional recommendation tasks and types of input,
e.g. item prediction from other kinds of implicit feedback
like viewing times or click counts, or tag recommendation.
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ABSTRACT 
 
People can lose motor capabilities for a variety of reasons, like 
accidents and infirmities. In extreme situations, as found in 
patients diagnosed with ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis),  
individuals lose full motor capabilities, only being able to move 
their eyes[1]. As a consequence, communicating, for these 
individuals, becomes a challenge. The use of eye-tracking devices  
associated with virtual keyboards can solve this issue, however, 
the difficulty for choosing the characters could derail this 
solution. This research had the purpose of studying, conceiving, 
implementing and testing communication alternatives using eye-
tracking, which wouldn’t demand effort to choose characters with 
precision. The solutions were conceived based on patterns of eye 
movements. During tests, it was noticed that the writing speed 
had to be improved, and to achieve it, an autocomplete feature has 
been added to the application. An implementation is currently 
functional, grouping the best decisions and insights so far, and 
according to the stablished requirements. The tool, as it is, can be 
used with a low-precision eye-tracking camera, achieving 
acceptable levels of writing speed and a high learning curve. 

Keywords 
Alternative communication; Assistive technology; Eye-tracking; 
Word prediction.  

1. REQUIREMENTS 
 

The project was inspired by an acquaintance diagnosed with ALS, 
so most of the stablished requirements come from his demands  
and known communication issues.  

The requirements are as follows: The characters must be selected 
with eye movements only; The selection must not depend on 
blinks (since on advanced stages of the disease, people may not 
be able to control blinking);  

The solution must be cheaper than the ones already available; The 
interface must be intuitive and easy to use; The interface must not 
be tiresome to the eyes (because of extended use); The solution 
must provide a resting screen in case the user doesn’t want to 
write anymore; The solution must provide ways to play alarms (in 
case the user needs to call someone). 

2. METHODOLOGY 
 

In the available solutions, the selection of a specific symbol is 
normally accomplished by a blink, when looking right at it, or 
through a timer (i.e., after a couple seconds looking at the same 
symbol, it is selected). Both solutions aren’t very interesting 

because both would demand a precise camera, the first one would 
demand a blink and the second could bottleneck the writing speed 
after some experience with the tool. Thus, to fulfill the 
requirements and work around these issues, nine large regions  
were idealized to distinguish the direction of the gaze, and a 
certain combination of movements among these regions would 
generate a character, instead of a timer or a blink.  

The characters are disposed according to the most frequently used 
characters in Portuguese, and according to the alphabet order too 
(for fast association). The main idea is as follows (see Figure 1): 
there’s a text box in the middle of the screen, where the inserted 

characters are shown.  

The selection of each character requires a round-trip eye 
movement, starting and ending in the center (for example, the 
character ‘E' is generated when looking up and returning to the 
center; the character ‘D’ is generated looking up, then left, then 

back to the center, as shown in Figure 1).  

Because of this system, not all the characters and symbols would 
fit to 24 different movements, so a secondary keyboard was 
designed and would be achievable through a timer (the second 
keyboard holds the least used characters in Portuguese).  

According to the requirements and scratches, and adopting a 
model of iterative and incremental development, solutions would 
be designed, implemented and tested, adding further features on 
demand. 
 

 
Figure 1. User interface and the movements to select the 

character 'D'. 
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3. RESULTS AND DISCUSSIONS 
 

Because of convenience and maintainability, the first versions 
were developed using Javascript and HTML5. The camera used 
within the tests was the Eye Tribe Tracker 
(https://theeyetribe.com/). Considering that one of the goals of 
this project is to develop a cheap solution, not very dependent on 
the precision of the camera, this device was chosen for its low 
price (and therefore, not a very high precision). Thus, it was 
possible to observe the dependency between the application and 
precise sensors.  

This camera can identify the approximate place on the screen 
which the person is currently looking at. It’s important to note that 

the solution works with any eye-tracking device.   
To avoid tiring the user, the interface was changed from the 
original idea to a cleaner and darker one (see Figure 2), 
maintaining the small characters around the text box as a 
reference for the movements that generate them.  

 

 
Figure 1. User interface. 

Besides this basic structure, some more features have been added 
in order to attend some of the users’ needs and to improve writing 

efficiency. Blocking screens were added to rest (see Figure 3) and 
to read full text (see Figure 5), and accessing them is possible 
through two different complex movements, the first one is 
accessed looking up, right, down, left and up to the center (see 
Figure 4), while the second one is accessed looking up, left, down, 
right and up to the center (see Figure 6). 

 

 

Figure 3. Rest blocking screen 

 

 
 

Figure 4. Movement to access the rest blocking screen. 

 

 

Figure 5. Reading blocking screen. 

 

 

  

Figure 6. Movement to access the reading blocking 
screen. 

 

 

 

In order to be able to increase the speed of the writing with the 
user ability, the process of writing is independent of timers, a 
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character is written when the user finishes the motion. Making the 
communication faster depending on the user. The eye movements 
must be short and fast, the shortest e fastest movements should be 
avaible for the most common characters. 

The next thing to figure was a way to play an alarm when needed, 
and since there were not many movements left to explore, the idea 
of writing something specific to trigger an alarm was the most 
interesting one.  

This combination of characters should not be a word, because 
sometimes the user might want to write it and not to ring the 
alarm, and it must be easy to insert, since in a moment of urgency , 
the alarm must be rung as quickly as possible.  

To fulfill these requirements, the combination “jj” was chosen to 
play a ringbell, while “jjj” was chosen to play a very loud alarm 
and the solution now completely fulfills its goals and 
requirements. 

Some tests were made and some interesting results could be 
found: users not familiarized with the tool could select up to 20 
characters (roughly four words) per minute, whilst within 20 
minutes of continuous use, users could select up to 34 characters 
(roughly six words) per minute. It’s obvious that the writing speed 

is very low and, although the solution works, improvements had 
to be made. 

After several brainstorms, the solution to improve the writing 
speed was chosen: Implement a suggestion feature, similar to the 
ones found on smartphones, word prediction mechanisms (auto 
complete and suggestions) are used with the objective of 
increasing the user tipping speed [2], which would suggest words 
based on the written prefix and would rank the most usual words 
to be suggested first. 

The word prediction mechanisms should anticipate the user 
actions, making prediction from the user previous data. The past 
can be recent, instants before the first characters were tipped or 
the context information were obtained, analyzing word in the 
current phrase or text [3].  

Older information, for example, frequency of use of words tipped 
by the user or relevant people, are also important. The possibility 
of correct miss tipping mistakes, by offering the suggestions with 
one or two miss tipped characters by the user is also a common 
characteristic in the mechanisms.  

An extensive search throughout available solutions exposed that 
none of them could directly be applied to our system, but adapted 
and refined beforehand. The chosen solution was to develop an 
autocomplete feature using Lucene[4], a free and open-source 
information retrieval software library, because of its capabilities 
and vast community and documentation. 

 Because of convenience and to integrate the application with the 
camera application (designed in .NET Framework), the feature 
was implemented in C#, as well as the whole solution, previously 
developed in Javascript and HTML5, was transliterated to the 
same language. 

 Once the suggestion solution was built and tested, it had to be 
integrated to the communication tool. To do so, three things had 
to be figured out: how many suggestions should be shown, where 
to show them, and how to accept one. 

To solve these issues, the solution was to use a composition of 
three adjacent corners, showing therefore, up to four suggestions  

in the center of the screen, so that the user can choose one without 
looking at any of the corners.  

Figure 5 shows the suggestions to the prefix “pa” and figure 6 
explains the movement to accept one of them (the others follow a 
similar movement). 

 

 

Figure 7. Suggestions to the prefix "pa". 

 

 

 

Figure 8. To accept the suggestion "parte", this movement 
must be executed. 

 

Considering a pre-built base containing ranked words for 
suggestion (i.e. interesting suggestions will appear as soon as 
possible), we could achieve interesting results when analyzing a 
sentence written using the right suggestions as soon as they 
appeared.  

The Figure 9 shows a graphic representing the number of 
characters per sentence, comparing the written ones and the ones 
that are actually in the sentence (the more suggestions the user 
accept, less characters will have to be selected to form a sentence). 
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Figure 9. Graphic representing number of characters per 

sentence 

  

Tests with users after 20 minutes of training with the tool and 
without the word prediction showed an average of 34 characters 
per minute, or six words per minute. With the word prediction, 
this value almost doubled. 

On average, 3.05 characters are needed to generate the correct 
suggestion among the four, which means that, writing 
approximately 59% of the word is enough to achieve the correct 
suggestion, increasing therefore, the writing speed. 

The tests previously described were accomplished using the 
following environment: Processor: Intel Core i5 460M (2.53ghz 
2 cores, 4 threads); RAM: 8GB DDR3 1066Mhz Dual-channel; 
Hard drive: 1TB 32MB Cache 5400RPM SataII; Graphics Card: 
AMD Radeon HD 6470M 512MB GDDR3; OS: Windows 10 
Pro; Debugging Tool: Microsoft Visual Studio 2013; Eye-
tracking device: The Eye Tribe Tracker. 

 

4. CONCLUSION 
 

Taking into account the current results, the initial objective of 
building a tool to help the communication of people with severe 
motor limitations, using “eye tracking” devices with low 
precision was successful, and its results are quite satisfactory. 

Currently the tool is being tested in order to analyze how different 
people adapt to the tool, the learning curve, the medium speed of 
writing, and gather opinions from the subjects.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All of this data being collected will be used in order to further 
improve the tool.  

Looking in the incremental side of the model, new functionalities  
can be added to the tool in the future, with the objective of either 
improving the speed or the accessibility of the tool, or adapting it 
to help people with similar needs.  

An example of a recently added functionality is the 
implementation of the suggestion solution.  

The prediction tool increases considerably the writing speed of 
the user, and the extensive use of the application will improve the 
accuracy of the suggestions, based on user previous data, adapting 
itself for the user vocabulary. 

The link of the repository with the tool is available bellow: 
https://drive.google.com/file/d/0B2STwzp26nphenRQWEgtVkh
PZU0/view 

The tool can be tested by using the mouse, emulating the eye 
movements of the user. When using eye tracking devices, the 
devices are used to move the mouse cursor of the PC.  
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ABSTRACT 
The Internet of Things (IoT) paradigm is associated to the concept 
of Ambient Intelligence, in which a set of smart objects interact 
and exchange data, with the common goal of using data collected 
from the context to automate everyday activities. In the context of 
working places, the Internet of Things can improve the 
effectiveness of the overall work as well as the convenience and 
quality of interaction between people, and between people and 
devices. In this paper, we introduce the mobile Android 
application GreatRoom, which uses wireless tags (beacons) 
distributed in places and/or objects, in order to detect the presence 
of users nearby and automatically create both Virtual Rooms for 
sharing files - especially in the context of meetings, seminars and 
workshops – and a check-in list of the participants.  

Keywords 
Internet of Things; Smart Office; Ambient Intelligence; Android 
application; Virtual Groups; File Sharing.  

1. INTRODUÇÃO 
O conceito de Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) foi 
inicialmente introduzido por Kevin Ashton em 1999 [1]. A ideia 
inicial propunha a utilização de tags do tipo Radio-Frequency 
Identification (RFID) para que os objetos pudessem ser 
identificados em um ambiente, permitindo assim que os objetos 
interagissem entre eles para resolver um objetivo comum, 
considerando o contexto em que estão inseridos [1]. Com isso, os 
objetos passaram a carregar partes lógicas da aplicação com eles, 
o que lhes permitiram dar sentido à sua situação local e interagir 
com os seus usuários de forma mais intuitiva, levando ao conceito 
de objetos inteligentes [2].  

Os objetos inteligentes são, portanto, objetos do cotidiano que 
passam a ser capazes de entender e reagir ao ambiente em que 
estão inseridos. Tais objetos podem ser vistos como blocos de 
construção para a Internet das Coisas [2]. Ao interagirem juntos, 
de forma combinada ou complementar, estes objetos produzem 
um ambiente inteligente, que pode ser definido como aquele que é 
capaz de adquirir e aplicar conhecimentos sobre si próprio e sobre 
as pessoas, a fim de melhorar a experiência destas no ambiente 
[3]. Esses ambientes inteligentes podem ser aplicados em diversos 
domínios para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Já são 
realidade ambientes inteligentes em casas, escritórios, sistemas de 
transporte público e estacionamentos [4], projetados para uso do 
público geral. A aplicação da IoT especificamente em ambientes 

de trabalho visa trazer a otimização dos processos de negócios, 
bem como a melhoria das condições de trabalho dos empregados e 
da eficácia global do trabalho realizado [5]. Além disso, 
possibilita aumento da conveniência e da qualidade da interação 
entre pessoas, e entre pessoas e dispositivos [6].  

Com o objetivo de trazer essas vantagens para o contexto de salas 
de reuniões e de conferências em empresas ou escritórios, esse 
artigo apresenta GreatRoom1, uma aplicação móvel baseada em 
proximidade, para automatizar a criação de grupos virtuais e 
facilitar o compartilhamento de arquivos e criação de lista de 
presença durante reuniões. Os resultados apresentados são parciais 
e a aplicação está atualmente na fase de testes e ajustes.  

2. AMBIENTES DE TRABALHO 
INTELIGENTES 
Ambientes de trabalho inteligentes, ou Smart Offices, são um tipo 
de aplicação indoor de Inteligência Ambiente e Internet das 
Coisas, semelhante ao conceito de Smart Home, porém aplicada 
em um ambiente industrial ou comercial, com o objetivo de 
facilitar as interações dos usuários, seguindo os processos de 
negócios estabelecidos para tal ambiente [7].  Este tipo de 
ambiente deve possuir mecanismos que regem o comportamento 
do meio ambiente, de forma sensível às informações coletadas do 
mesmo. As aplicações desses ambientes limitarão sua intervenção 
a quando forem necessários [8], por exemplo, realizar uma 
determinada ação ao identificar um sinal de um dispositivo ou ao 
detectar a presença de um usuário. 

No contexto de Internet das Coisas, esses ambientes normalmente 
estão conectados com aplicações que exigem interações ativas ou 
interações sensíveis entre múltiplos dispositivos, sensores, 
sistemas de software e usuários; gerando soluções que são capazes 
de apoiar as pessoas em suas vidas diárias [8]. Uma das 
possibilidades para isso é o reconhecimento e acionamento 
imediato de recursos, a partir da entrada de um usuário em um 
novo ambiente. Dessa forma, um ambiente de trabalho inteligente 
baseado em Internet das Coisas pode permitir que objetos 
conectados ao usuário se comuniquem com objetos de outros 
usuários, bem como com os objetos - permanentes ou temporais - 
situados nesse ambiente [6]. Particularmente, sensores, atuadores 
e redes que interconectam o ecossistema de objetos são pré-
requisitos que devem estar presentes na infraestrutura de um 
ambiente inteligente [8].  
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Esse ecossistema de “coisas” deve possuir características 
específicas [9]: (i) incorporação: os serviços são integrados 
diretamente nos objetos e esses objetos devem participar de uma 
rede contínua para que possam trocar dados entre eles; (ii) 
consciência de contexto: os objetos podem coletar os dados do 
contexto em que o sistema está inserido para se adaptar às suas 
mudanças; (iii) personalização: as alterações realizadas pelo 
sistema devem levar em consideração as preferências de seu 
usuário além de verificar os dados do contexto; (iv) 
adaptabilidade: os objetos devem mudar seu comportamento de 
acordo com as entradas fornecidas pelo seu usuário; e (v) 
antecipação: os objetos podem antecipar os desejos do usuário 
podendo utilizar para isso seu histórico de ações do dia-a-dia. 
Smart Offices são exemplos de ambientes em que essas 
características são aplicadas, com a finalidade de facilitar as 
interações recorrentes de seus usuários [5].  

3. GREAT ROOM 
3.1 Visão Geral 
GreatRoom é uma aplicação Android freeware, baseada em 
proximidade, para a criação de salas virtuais no contexto de Smart 
Offices. Estas salas são definidas a partir da proximidade dos 
usuários com beacons e tem como objetivos compartilhar 
arquivos e gerar a lista de presença dos participantes de uma 
reunião. Para realizar a autenticação e verificar a autenticidade de 
um usuário, é usada a API do Facebook como único meio de 
acesso ao aplicativo. Com o usuário autenticado, o servidor 
gerencia as salas e os conteúdos que esse usuário pode ter acesso. 
O uso da infraestrutura do GreatRoom elimina a necessidade de 
autenticação de funcionários por digital, senhas ou crachás, de 
forma que é possível verificar a movimentação de entrada e saída 
de cada pessoa, em diferentes tipos de ambientes da empresa, bem 
como a sua permanência em reuniões, workshops e afins.  

GreatRoom utiliza a tecnologia de beacons como uma forma de 
sensoriamento para monitorar a entrada e saída de pessoas de um 
ambiente, utilizando os smartphones dos usuários como atuadores 
no ambiente. Dessa forma, os beacons habilitam a construção de 
uma rede interconectada entre os dispositivos. Beacons são 
dispositivos que emitem sinais de broadcast com identificação 
única, que é utilizada para localizar os objetos dentro de um 
ambiente. As principais vantagens desta tecnologia são prover 
uma comunicação segura baseada em proximidade, maior 
precisão na geolocalização em ambientes internos e a 
compatibilidade com dispositivos lançados a partir de 2012 [10]. 

A aplicação está implementada de forma que é pressuposta a 
existência de beacons cadastrados no servidor, que possam captar 
e gerenciar novos dispositivos móveis que possuam a aplicação 
instalada. Embora a aplicação não disponha de nenhuma API 
específica, está prevista a inserção do componente Application 
Server do middleware WSO2 para realizar a comunicação dos 
sensores e atuadores com a aplicação. Está previsto ainda o 
desenvolvimento de um módulo gerenciador de "coisas" que se 
comunica com o servidor para verificar a disponibilidade dos 
objetos de um ambiente. Dessa forma, é facilitada a inserção ou 
remoção de recursos e a extensão da ferramenta para novos 
serviços. 

A Figura 1 apresenta um esquema da infraestrutura doGreatRoom. 
De forma sucinta, o aplicativo executando no smartphone do 
usuário detecta e se conecta automaticamente ao beacon ao seu 
alcance através do bluetooth. Para tornar o usuário participante de 
uma sala, o aplicativo troca mensagens com o serviço Web, que 
armazena as informações na nuvem. Uma sala virtual é 

identificada pelas mensagens broadcast enviadas pelo beacon. A 
partir dessas mensagens será possível também identificar novos 
objetos inteligentes que futuramente possam fazer parte dessa 
sala.  

Para a comunicação com o serviço Web, a aplicação utiliza o 
padrão de mensagens Publisher-Subscriber para minimizar o uso 
da largura de banda de rede e aumentar a confiabilidade da 
entrega das mensagens. Esse princípio é importante para 
aplicações de Internet das Coisas, devido aos recursos limitados 
dos dispositivos móveis. O serviço Web foi implementado usando 
PHP e JSON, tanto pela facilidade de desenvolvimento quanto 
pela praticidade de comunicação entre essas linguagens. A 
primeira comunica-se facilmente com o banco de dados e a 
segunda, com a plataforma Android. Ao necessitar consultar o 
banco de dados, a aplicação envia uma solicitação ao serviço 
Web. Este, por sua vez, trata  o pedido, se comunica com o banco 
de dados e retorna a informação desejada, a qual posteriormente 
será traduzida para o formato .JSON, esperado pela aplicação . 

 

Figura 1. Infraestrutura de funcionamento de GreatRoom 

3.2 Arquitetura 
A arquitetura do aplicativo Android GreatRoom é composta de 
três componentes principais: comunicação, serviço e apresentação 
(Figura 2). No Componente de Comunicação, o módulo 
Identificador Beacon capta os sinais emitidos pelo beacon e 
identifica se o sinal enviado pertence aos beacons pré-cadastrados 
no sistema. O módulo Identificador EF verifica a Entidade Física 
(EF) associada a um beacon para que as informações associadas a  
essa entidade possam ser passadas para o Web Service, o qual é 
responsável por realizar o cadastro de novas entidades associadas 
aos beacons no Banco de Dados e responder às interações dos 
usuários com a aplicação GreatRoom. Após a verificação 
realizada pelos serviços de computação em nuvem, o módulo 
Conversor EV é capaz de realizar o mapeamento das informações 
de uma EF para Entidades Virtuais (EV) que serão inseridas em 
objetos para serem manipulados pela aplicação. 

No Componente de Serviços, o módulo Identificador de Serviços 
recebe os objetos mapeados no sistema e faz a identificação de 
suas funcionalidades, que são inseridas como forma de serviço 
para que possam ser utilizadas de forma generalizada em 
diferentes tipos de ambientes. O módulo Disponibilizador de 
Serviços expõe os serviços para torná-los acessíveis a outras 
partes do sistema. 
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Figura 2. Arquitetura do ambiente GreatRoom 

 

No Componente de Apresentação, o módulo Gerenciador de 
Usuários realiza o controle das funções executadas pelo usuário 
além de gerenciar as permissões dos objetos disponíveis para cada 
tipo de usuário. O Gerenciador de Grupos controla os usuários e 
arquivos que pertencem a um determinado grupo; enquanto o 
módulo Gerenciador de Arquivos fornece as funções relacionadas 
a manipulação de arquivos da aplicação. Por sua vez, o 
Gerenciamento de Objetos possibilita o controle de objetos a 
partir da aplicação. Finalmente, o módulo de Interfaces é 
responsável por receber as interações do usuário e responder de 
acordo com essas interações, através da interface gráfica.  

3.3 Interface Gráfica 
Em sua fase atual, a implementação das interfaces do GreatRoom 
ainda não corresponde totalmente ao projeto visual feito para a 
aplicação, mas sua evolução está em curso. A Figura 3 mostra três 
das interfaces da aplicação. A primeira corresponde à Tela Inicial, 
onde são listadas as principais funcionalidades: listar grupos 
disponíveis, buscar grupo, visualizar os grupos dos quais o 
usuário participa e enviar um arquivo para um destes grupos. Para 
acessar essa tela o usuário deve realizar o login na aplicação a 
partir de sua conta no Facebook. Para visualizar todos os grupos 
detectados pelo dispositivo, o usuário deve selecionar o botão 
“Todos os Grupos” que se encontra na “Tela Inicial”. Nessa nova 

tela (Figura 3b) são listados os grupos ao alcance e é possível ver 
detalhes sobre cada grupo: se o usuário é participante de um grupo 
ou não, a quantidade de participantes dos grupos, a data de criação 
e o nome do criador do grupo e a quantidade de arquivos enviados 
para o grupo.  

Ao selecionar um grupo específico, o usuário pode alternar entre a 
aba Arquivos e a aba Pessoas. Na lista de arquivos de um 
determinado grupo há a indicação icônica da extensão do arquivo, 
o título do mesmo e o nome do participante que o enviou (Figura 
3c). É possível enviar um arquivo diretamente para o grupo, a 
partir do botão com símbolo de “+” na parte inferior direita da 

tela. Na tela de listagem de pessoas de um grupo é possível enviar 
arquivos para uma pessoa que esteja na lista além adicionar 
pessoas que estejam próximas do local de reunião do grupo. 

 

Figura 3. Interfaces de GreatRoom: a) tela inicial, b) lista de 
grupos disponíveis e c) lista de arquivos em um grupo 

3.4 Cenário de Uso 
Há diversas possibilidades de cenários no contexto de ambientes 
de trabalho que podem se beneficiar da formação de grupos 
baseada em localização. A aplicação GreatRoom foi concebida 
para ser utilizada em um ambiente complexo, interagindo com 
diversos dispositivos e pessoas, no contexto de reuniões, 
seminários e apresentações, onde frequentemente são necessários 
múltiplos acessos a diversos tipos de arquivos compartilhados 
entre os participantes. Suponha-se o cenário em que pessoas que 
trabalham para empresas A, B e C se encontram no prédio da 
empresa B, para um workshop resultado de um projeto conjunto 
entre as três. Os funcionários da empresa A e C possuem diversas 
restrições de acesso à intranet e aos documentos da empresa B. 
Porém, os grupos de trabalho são formados de acordo com os 
interesses e papéis, durante as diversas discussões do dia. Assim, 
diferentes conjuntos de documentos e arquivos de áudio são 
gerados e devem ser acessados pelos participantes de cada grupo 
de trabalho, independente da empresa para a qual trabalham. 
Além disso, os grupos são rotativos e as pessoas são redistribuídas 
a cada 2 horas, criando novos grupos de trabalho. Este cenário é 
ilustrado na Figura 4, onde é possível ver pessoas discutindo e 
trabalhando juntas em três ambientes e grupos. 

Com o uso do GreatRoom, após a criação de salas virtuais 
associadas aos beacons, os usuários que se encontram no raio de 
cada beacon são automaticamente incluídos nas salas criadas, 
mediante uma confirmação como medida de segurança. Conforme 

Aplicativo Android –  

smartphone (atuador) 

Web Service 

Internet 
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a Figura 4 ilustra, dois grupos de pessoas constituem o Grupo A. 
As pessoas se encontram fisicamente em lugares diferentes do 
prédio e ainda assim compartilham documentos dentro da mesma 
sala virtual, conectados ao Beacon 1. Enquanto isso, o Beacon 2 
está associado à criação do Grupo B. Nesse contexto, GreatRoom 
é útil tanto para gerar uma ata automática da presença dos 
participantes em cada grupo de trabalho, quanto para o 
compartilhamento e envio de arquivos, anotações e sugestões 
pertinentes à equipe e às apresentações e discussões realizadas. 

A aplicação GreatRoom identifica se um usuário está no campo de 
alcance de um beacon, i.e., está presente na área definida para 
uma determinada sala, e realiza o check-in do usuário na lista de 
presenças (Figura 3c, aba Pessoas na interface de Grupo). A partir 
daí, o usuário se torna participante de uma sala virtual e poderá 
enviar ou acessar os materiais referentes àquela sala. Tais 
materiais podem ser arquivos de áudio (.mp3, wma), documentos 
de texto, planilhas ou apresentações (.pdf, .txt, .doc, .odt, .xsl, 
.ods, .ppt, .odp ), imagens (.jpg, .png, .gif) e arquivos 
compactados (.zip, .rar). O objetivo é que o usuário tenha 
interação mínima com o sistema, e que determinadas ações sejam 
feitas de forma transparente, garantindo que os serviços sejam 
oferecidos da forma mais natural possível. 

 

Figura 4. Cenário de uso de Great Room 

4. TRABALHOS RELACIONADOS 
Considerando o contexto local do usuário, o aplicativo 
MobilisGroups [11] possibilita a criação, gestão e uso de grupos 
em dispositivos móveis, suportando restrições temporais, bem 
como espaciais para a visualização e permanência em um grupo. 
No entanto, diferentemente do GREatRoom, a aplicação funciona 
de maneira restrita, manual e não possui integração física com o 
ambiente, nem possibilidade de automatização.  

Quanto ao uso de dados associados a um contexto local, Zickau et 
al [12] propõem uma arquitetura para um ecossistema em nuvem 
que permite acesso a dados com base em informações de 
localização de dispositivos, no domínio de saúde. Porém, a 
aplicação tem como objetivo somente o controle de acesso a 
dados e não utiliza sensores, nem automatiza o compartilhamento 
de arquivos entre grupos como o GreatRoom.  

Comumente aplicações que se baseiam em proximidade e utilizam 
sensores para determinar o posicionamento mantém o foco no 
oferecimento de serviços ou informações com base na navegação. 
Indoor Mapping Web Interface [13] também apresenta uma 
solução baseada em beacons para determinar a posição de 

dispositivos dos usuários em ambientes inteligentes. Nesse caso, 
entretanto, o objetivo é dar suporte à navegação e prover controle 
de acesso a ambientes internos com base em suas plantas, tais 
como hospitais e universidades. Portanto, o foco de cada um 
destes aplicativos é diferente da proposta do GreatRoom 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Internet das Coisas aplicada a ambientes de trabalho visa 
aumentar a eficácia do trabalho global realizado, assim como a 
melhoria da conveniência e da qualidade da interação entre 
pessoas, e entre pessoas e dispositivos [6]. GreatRoom é uma 
iniciativa no sentido de trazer essas vantagens para o dia-a-dia das 
pessoas, de forma simples, transparente e útil.  

A aplicação GreatRoom encontra-se atualmente em fase de testes. 
Foi realizada uma inspeção de usabilidade e testes funcionais, 
porém a aplicação necessita de melhorias, para que possa 
implementar adequadamente um ambiente de Internet das Coisas. 
Há ainda a necessidade de avaliar outros aspectos, como o 
consumo de bateria dos dispositivos e as restrições de acesso aos 
recursos. Também é necessário avaliar a experiência do usuário 
considerando a interação transparente entre aplicativo e 
dispositivos para a criação de grupos e compartilhamento de 
arquivos. Adicionalmente, seria interessante avaliar a interação 
calma entre sistemas e usuários, garantindo que não haja 
interrupções desnecessárias. Este tipo específico de avaliação 
pode ser realizado a partir da adaptação de métricas de avaliação 
destes aspectos para sistemas ubíquos [14]. 

Embora GreatRoom possa identificar diferentes objetos a partir 
dos beacons distribuídos pelo ambiente, sua comunicação ainda 
está limitada a mensagens broadcast. Nas próximas etapas de 
desenvolvimento será implementada a identificação e registro de 
novos beacons de forma automática. Além disso, pode ser 
desenvolvida uma versão do aplicativo para iOS, para permitir a 
interoperabilidade da aplicação e maior número de usuários.  
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ABSTRACT
This work presents a tool that allows users to synchronize
live videos from multiple sources such as YouTube or any
other video streaming sources. The proposed approach to
proceed the multiple camera video synchronization is based
in crowdsourcing techniques, using the power of a crowd of
collaborators to synchronize videos, requiring from each user
the sync of only a pairs of videos. Additional sync relations
are inferred from the known contributions, using transitivity
properties and an appropriate structure for this inference,
the Dynamic Alignment List.

Keywords
live video; synchronization; crowdsourcing

1. INTRODUCTION
Multiple camera video synchronization is a research area

within multimedia. Automatic video synchronization (AVS)
is a form to synchronize multiple video streams. AVS can
be done analysing video segments [6] or audio ones [5]. In
Schweiger et.al.[3] we find these and other approaches in the
area. One main contribution of this paper is the description
of the challenges for automatic synchronization algorithms:
wide baselines, camera motion, dynamic backgrounds and
Occlusions.

We propose in this work the use of crowdosurcing tech-
niques to synchronize these videos, instead of an automatic
one. Crowdsourcing [1] in our scope refers to the use of the
crowd as part of a computational problem that can be solved
easily by a human than by a machine. The ”easily” word can
mean that the human approach: is cheaper, faster or can be
done more efficiently by humans.

In video synchronization, we know that humans can ful-
fil all challenges presented by [3]. A person can identify
if two videos are synchronized or not independently of oc-
clusions, change of the background, camera motion or view
point changes. The main challenge is how to use the human
abilities to synchronize the videos, and permit that other
persons can benefit from these contributions. So our tool
uses the power of the crowd to synchronize live streaming
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videos and provide a form that other persons that want to
watch those videos can receive both videos and synchroniza-
tion info.

The remaining of this paper is presented as follows: sec-
tion 2 explains our approach to synchronize videos; section
3 details our tool; and section 4 presents our final remarks.

1.1 D.A.L.
To synchronize the video streams we use an synchroniza-

tion technique presented in [4]: the Remote Temporal Cou-
plers for aligning videos. It allows us to synchronize inde-
pendent videos from multiple sources and to infer unknown
relations from videos. We implemented the technique under
our Dynamic Alignment List structure.

A DAL derivates from a matrix m x n, with m and n
natural numbers, where m=n is the quantity of videos that
can be synchronized at that moment. Each position of the
matrix represents the relation of two videos (the coupler),
in other words, the value necessary to align them, in our
synchronization scenario. This value is calculated using:
∆i,j = begin(idi,0) − begin(id0,j), para0 < i, j 6= m, where
begin(x) is the time where an asset X begins its presenta-
tion. A ∆i,j > 0, implies that the asset in the column starts
∆i,j before the asset in the line. Case ∆i,j < 0, the oppo-
site happens and case Deltai,j = 0, both starts at the same
time.

As previously said, the list is derived from a matrix, pre-
senting different aspects. Firstly, it does not presents all
cells of a matrix. In the matrix, ∆i,j is equal to Deltaj,i, so
we don’t need to store both relations, and with that, only
the superior part of the relations are stored. Secondly, each
”cell” of the list, presents multiple properties to help in the
management of the crowd contributions. As each relation
can contain multiple contributions, we need to calculate a
mean of these contributions to set as the actual ∆. Lastly,
each relation has a new dimension: a list with all contribu-
tions for that relation, that identifies the value of the con-
tribution and the user that made it (if we want to identify
who made it).

Figure 1, shows the representation of a DAL. There we
have 5 assets (videos in our scope) labelled: A, B, C, D
and E. Each asset represents a struct with the assets: URI,
label, duration and a list of relations with the other assets.
Following the asset A we find its relations with the other
assets: AB, AC, AD and AE. We do not need to represent
AA because ∆A,A is always 0. Taking teh relations from
B, we have: BC, BD and BE. Again, ∆B,B = 0. Thus, we
do not represent BA, because we previously represented AB,
and as said before, we can find BA by negating AB (∆A,B =
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Figure 1: DAL with 5 Assets (A,B,C,D,E)

−∆A,B). And this will happens to the other relations.
In the end of the DAL, we have the contributions for each

asset (represented in the figure by a cloud due to figure di-
mensions). Each relation can receive multiple contributions,
and are stored in the list. These contributions are processed
(means) and generate the value of ∆ for its relations. Fields
such as confidence factor and number of contributions are
used to know how robust those contributions are, and if its
necessary more contributions to verify the synchronization.

2. LIVESYNC
Live synchronization includes the scenario where a viewer

has access to an event that is live streamed by more than
one Content Provider. These content providers are inde-
pendent, so their videos do not have initial resources that
allow their automatic synchronization to viewers, requiring
a video analysis to generate synchronization points (Cou-
plers). This synchronization fits as a problem that can be
solved by using the power of the crowd. This occurs because
videos are generated independently, without synchronization
points and without previous description of what is about to
be shown in screen, neither how can it be correlated to other
videos. This way, human perception is used in real time to
generate unknown synchronization points.

As example for this scenario, we can take a public man-
ifestation. In the event, multiple people can take their cell
phones and start streaming the event. In their house, other
people can watch the videos. However, the multiple videos
from different sources will be asynchronous. We need a way
to synchronize these UGV. We use the crowd to achieve it.
To this objective we group all videos in a MashUp appli-
cation that connects to a Coupler Server that contains all
synchronization data. Both synchronizing and playing the
videos are made using this mashup, that can receive videos
from multiple sources.

2.1 Method
In a live presentation, it is assumed that content must be

consumed right after its generation. It is of extreme impor-
tance that the synchronization method can be performed in
playback time, to allow the integration of live content.

The way synchronization is performed in live video poses
a single requirement: in a live situation, there is no need to
analyse an entire video to find synchronization points, only
an estimated stream delay must be considered. This occurs
because the event is happening in real time (live), sources are
also live and, therefore, the lack of synchronization during
playback is caused by video streaming delays. In this specific
case, synchronization through the crowd may be achieved
by using tools that allow a user to manipulate time from
videos: he can, for instance, keep pausing videos alternately
, until he feels they are synchronized. This is a consequence

of having a reduced search space, when limited to stream
delays between videos.

However, not all viewers are required to be part of the
crowd to achieve synchronization. If a synchronization made
by a single member of the crowd is accepted as accurate, it
can be transferred to the remaining viewers, this way each
one will have his content locally synchronized.

One way of live synchronization can work is as follows: a
person selects and synchronizes two videos with the help of
a manipulation tool. This becomes a candidate synchroniza-
tion point. Several people can do the same, and the results
can be based on multiple synchronizations. Having these
synchronization points defined, synchronization information
can be sent to other viewers interested in watching those
videos. As simple example, take two independent sources
that are transmitting an event. A mash-up system allows
the user to watch both videos at the same time is his de-
vice. However the videos are asynchronous and the user
notes that. He then access the option to synchronize the
videos. After he achieve a synchronous result, implicitly his
contribution is sent to a server that will feed other users that
choose to watch the same videos with the synchronization
specification. If the user thinks the content is not synchro-
nised yet, he can synchronize it himself and send another
contribution.

2.2 Main Functionalities
The main functionalities provided by our tool are:
Synchronized Live Video Player: The tool permits

users to watch multiple videos synchronized. He selects from
a list of sources the videos he wishes to watch and them they
are synchronized using information provided by other users.
: If a pair of videos does not have any information about

their synchronization, users are invited to contribute and
synchronize the videos.
Synchronization Infering: In some cases that there

is no direct information about the synchronization of two
videos, the tool is able to infer the synchronization about
them, based on the contributions of other videos. We use
the transitive attribute of video synchronizations, where if
we know AB and BC synchronization info (couplers), we
can infer AC. To infer this value we travel trough the DAL,
finding the unknown relations (for example, CE), and try
to find a path of known relations where we can infer CE.
Taking the DAL in Figure 1, we can infer CE if we know:
AC and AE. This a two steps route, but we try all possible
routes when inferring, in a way that we fill as much relations
as possible.
Video Aggregation: Although the focus of the LiveSync

tool is on synchronization, we allow users to add new stream
sources to the application. He only needs to set the video
source, and the video will be added to the DAL and list
of videos. However, we don’t do any filtering about the
added video, this means that the user can add any video to
the application, even ones that contains none relation with
the other videos. In future versions we plan to add options
where other users can mark the video as not related, and
then remove them.
Multiple Platform Support: One keypoint of our tool

is the use of other platforms as video sources. The videos
that we play to users and that are synchronized, are not
provided by us, but by other live video stream platforms.
To be compatible with our tool, two requisites are required:
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Figure 2: Modelo simplificado do live-sync

1. Remote Player: we need that the platform allows em-
beddable players on third pages, allowing us to control
the player with its basic functionalities such as: play,
pause and stop;

2. Uptime Support: a second and fundamental requisite
is an API that allows us to retrieve the video Uptime.
Video uptime is the time since the beginning of the
video that is presented on the video player. This is
fundamental to create and replicate the couplers gen-
erated in synchronization process.

Serverless Architecture: Serverless architectures refer
to applications that significantly depend on third-party ser-
vices and putting much of the application behavior and logic
on the front end. Such architectures remove the need for
the traditional server system sitting behind an application
[2]. More of this characteristic will be addressed in the next
topic: Architecture.

Multiplatform: LiveSync is a Web Based application
designed and developed in compatibility with HTML5 stan-
dard to its front-end (MashUp Player) component. It allows
our application to run on multiple browsers, operational sys-
tems and devices.

Active X Passive Contributions: Two branches of the
LiveSync are currently on our repositories. They differ only
in one aspect: who defines what videos are to be synchro-
nized: the crowd or the application? The active version
allow users to navigate freely through the videos, synchro-
nizing them when they wish to. The focus of this branch is
to allow users to contribute if they want to. On the other
hand, in the Passive branch the server gives the crowd ex-
actly what video they will synchronize. The focus here is
to rapidly synchronize all videos, so the focus isn’t to make
users watch the videos, but force them to synchronize all
the base for other porpoises. The active branch is the focus
here, but can easily converted to the passive one.

2.3 Architecture
The LiveSync tool has three main components (Figure 2):

the Content Providers (Video Sources), the Coupler and the
Mashup Player.

2.3.1 Content Providers
Content Providers are third-parties videos streamers plat-

forms. There are multiple Live Video Stream applications in
the market, such as YouTube Live, LiveStream, TwitCast,

Twitch and Ustream. One of our objective was to allow
the use of different platforms as video sources, so we maxi-
mize the number of videos for an event and allow the use of
already in market platforms.

A Content Provider needs two requisites to be compatible
with LiveSync: a Remote Player and Uptime Support. As
each stream platform uses their own protocols, we opt to
use their embeddable players into a MashUp application.
These players must allow us to play, pause and stop the video
stream. The second requisite, Uptime Support, is necessary
to find the couplers among the videos. Uptime is the time
passed since the beginning of the live stream until the video
part being presented in the player at the moment of the call.

At this time, LiveSync supports two video stream plat-
forms: the YouTube Live (https://goo.gl/DEM9eW) and
WebSocket Stream (http://goo.gl/GYnGpg). YouTube live
allows live stream from both desktop and mobile devices,
making possible users to stream any event they wish with
low effort: they only need to install the software and to have
a YouTbe account. WebSocket Stream is an open source
project that allows developers to implement live stream ser-
vices with websockets and canvas and WebGl technologies.
It works in any browser and was used for our first tests
where we needed full control of the stream, something that
YouTube Live doesn’t support.

To add an video source form a Content Provider, it nec-
essary only the video ID from YouTube Live or the video
stream URI from the WebSocket Stream. These are added
as assets to the LiveSync and can be accessed or synchro-
nized.

2.3.2 Coupler
The Coupler is responsible for storage, distribution and

calculation of synchronization points among video streams
from the Content Providers.

A coupler is composed of a DAL instance and Log files.
This goes in direction of the Serverless Architecture. We
wanted an architecture that needed low resources (another
justification for using third party stream services) and easy
deployment. All that is necessary do execute the coupler is a
NODE.JS (https://nodejs.org/en/) server instance. This is
possible because the Coupler is fully developed in JavaScript
and compatible with the HTML5 standards. To deploy the
Coupler, we use a Backend as a Service or ”BaaS” platform,
more specifically we use the Heroku (www.heroku.com) one,
that permits free use of NODE.JS instances.

It stores synchronization information only during the du-
ration of the event, so its stance is finished with the end of
the videos and all data is lost. In the current scope, the sync
info is only necessary during the event, after it, there is no
need to store the information. For reasons of testing and us-
ing the filmed videos from YouTube we create log files that
contains all contributions made by the crowd. If it is impor-
tant to maintain all contributions and data for post analyses
and further use, unstable version of the LiveSync is being
configured to use a fully transactional database. We use a
fully transactional database because we want to maintain
track of all contributions made by the crowd, an important
aspect in crowdsourcing and that is also supported by the
DAL.

Other aspect of the Coupler is that it is responsible for
the distribution of synchronization couplers. When a user
chooses two videos, a message is sent from the MashUp to

Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (Vol. 2): Workshops e Sessão de Pôsteres

114



Figure 3: Modelo simplificado do live-sync

the coupler, containing the required relation. The coupler
then answer with the required information. If the relations
is unknown, it answer soliciting the user to synchronize and
contribute with those two videos.

The last function of the Coupler, is to calculate the syn-
chronization points among Videos. Each relation (∆A,B)
may contain several contributions, then it is necessary to
calculate a value to that relation based on the contributions.
In the current version we calculate a Geometric Mean of the
contributions to find an ideal value. This however may not
be the best value, because the more accurate the sync is,
the better the results are, so older contributions must have
a lighter weight, something that does not happen in cur-
rent version. The other calculation made by the coupler,
is to infer unknown relations based on the afore mentioned
transitive relation.

The communication between Coupler and MashUp is made
through Websocket communication. The MashUp creates a
WebSocket channel with the Coupler, and requests the sync
information or sends contributions from the crowd. A simple
protocol is used in JSON messages: act:value, data:object.
The act field contains the action to be made and the data
contains an object to complement the action. As example
we have an act to send a new contribution (”contribution”)
that is complemented with a new relation that contains the
assets involved, the value and an id to that contribution.

2.3.3 MashUp Player
Mashups are applications generated by combining content,

presentation or other applications functionalities from dis-
parate sources. They aim to combine these sources to create
useful new applications or services (the offer and consump-
tion of data between two devices) to users [?]. In LiveSync
we combine videos coming from different sources and plat-
forms with the synchronization information from the coupler
to reproduce a synchronous presentation of these videos.

The MashUp Player (Figure 3) is responsible for both pre-
senting video synchronously and collecting the synchroniza-
tion. Figure 3 represents the interface of the MashUp.

On the top we have all information necessary to the user.
He can aggregate new videos using the ADD NEW VIDEO
options, SYNCHRONIZE the videos if he thinks the videos
are not synchronized or he can just select the videos he
want to watch. When just playing two selected videos from
the videos list, each video player creates an instance for the
player that is compatible with that source (YouTube or Web-
Socket). It is invisible to the user where the video is coming
from.

When the user adds a video, an input text is shown to
him, and he can add the video URI (WebSocket) or video ID

(YouTube). The page reloads and the new video is listed in
the video list for everyone that connects to the application.
When the video is added by the user, an message is sent to
the Coupler, containing the action to add a new asset to the
DAL, and the specification of it, such as label and URI.

The last functionality of the MashUp is to synchronize the
videos. When the user clicks on SYNCHRONIZE, a new
mode of the application is revelled showing the synchroniza-
tion tools. We use a Play ’n Pause approach to synchronize
the videos. After the user thinks the videos are synchro-
nized, clicking the DONE button, his contribution is sent to
the Coupler and stored in the DAL for further processing of
the relation.
Play ’n Pause: If two videos with a certain degree of

similarity, are presented to an individual from the crowd,
he can possibly notice that one video is ahead of the other.
This way, he can pause the video that is ahead on time
while the other remains playing, until reaching a point of
synchronization. Then, the user can resume playback of the
first video. This process can be repeated until an individual
feels like both videos are being presented synchronously. On
[https://goo.gl/HTzecL], readers can see the play and pause
technique being used to synchronize two live streams from
from Two YouTube servers.

3. FINAL REMARKS
The LiveSync tool allows users to watch live video streams

from multiple sources synchronized. If the videos are not
synchronized, user can contribute and synchronize them-
selves the videos and help building the synchronization, in
a crowdsourced approach, believing that using human per-
ception is better than using automatic approaches in this
specific case.

Our tool however presents some limitations that shall in
the futures be suppressed, such as the number of events that
we can follow. Now, each instance of Coupler and MashUps
can handle only one event, in other words, we can’t cover two
independent live events at the same time with one instance,
for that porpoise we need more than on instance of each
service. Also, new stream services must be added to increase
our compatibilities.

Github [https://github.com/rmcs87/liveSync] contains all
code for LiveSync.
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ABSTRACT
Network management is already an extensively investigated
topic in academia, as well as implemented in countless com-
mercial and Open Source solutions. However, the network
management scene is rapidly becoming more complex, not
only because of the growth of telecommunication networks,
but also from the advent of new technologies such as Soft-
ware Defined Networks (SDN) and Network Function Vir-
tualization (NFV)[6, 3]. In this context, service providers
are faced with a challenge in the form of implementing large
scale strategies for obtaining accurate measurements about
the quality of the provided services. This paper describes
the NetMetric tool, a solution which employs active mea-
surement techniques to determine fundamental indicators of
the IP network performance. This document presents the
tool in its general architecture, its high scalability aspects,
as well as a brief case study to depict operation.

Keywords
Active Network Monitoring, Quality of Service

1. INTRODUÇÃO
O rápido crescimento das conexões de banda larga, prin-

cipalmente sobre redes móveis, caracteriza um cenário de-
safiador para implementação do gerenciamento eficiente de
infraestrutura para provedores. Para se ter uma noção desse
crescimento, em 2015 a taxa de penetração da banda larga
móvel chegou a 87% da população para páıses desenvolvidos
[4]. Para atender essa grande demanda, mantendo o custo
operacional controlado, os provedores estão investindo em
tecnologias emergentes tais como Redes Definidas por Soft-
ware (SDN) e Virtualização de Funções de Rede (NFV). No
entanto, o uso de novas tecnologias em um cenário de missão
cŕıtica e de alta demanda tende a tornar a previsibilidade do
desempenho da rede ainda menor. Nesse sentido, as solu-
ções para aferição da qualidade da rede desempenham um
papel fundamental para que os provedores de serviço consi-
gam aferir e gerenciar os serviços prestados.
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Embora ao longo dos últimos anos o tema de gerencia-
mento tenha recebido bastante atenção dos pesquisadores
e da indústria, existem diversas questões importantes em
aberto [8]. No sentido de padronizar a forma como as redes
IP são aferidas, o Internet Engineering Task Force (IETF),
por meio de um grupo de trabalho chamado IP Performance
Metrics (IPPM), trata especificamente de normas e reco-
mendações para viabilizar a medição justa de redes IP [5].

A ferramenta NetMetric1 é um sistema que lança mão
de técnicas de medição ativa, de forma aderente aos padrões
emitidos pelo IPPM, para realizar a medição de desempenho
em uma rede IP de larga escala. O NetMetric é resultante de
um projeto de P&D, executado pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), e que está no seu sétimo ano
de desenvolvimento cont́ınuo. A capacidade da ferramenta
de operar em ambientes de larga escala foi evidenciada por
meio da sua utilização para medição de qualidade na rede
de produção de uma das maiores operadoras de telefonia
móvel do Brasil. No entanto, por questões de confidenciali-
dade, não é posśıvel apresentar a caracterização detalhada
da rede. Cabe destacar que a licença da ferramenta ainda
não está definida. Atualmente esse tema está em negociação
entre a UFRGS e a empresa financiadora do projeto, para
disponibilização de forma gratuita.

2. ARQUITETURA
A arquitetura do NetMetric, de acordo com a Figura 1, é

composta por três grandes módulos de software com funções
distintas e complementares entre si: (i) o agente, ativamente
responsável pelas medições, (ii) o refletor, que auxilia a ob-
tenção de indicadores primários de rede com recursos espe-
cializados, e (iii) o Manager of Managers (MoM), a interface
centralizada de gerenciamento do sistema. Nesta seção, cada
um desses elementos será detalhado.

2.1 Agente
O agente é o módulo do NetMetric executado em termi-

nais fisicamente conectados à rede de interesse, designados
como sondas. Em função do seu posicionamento, o agente é
elemento responsável por injetar o tráfego de medição ativa
na rede em que está inserido. A partir da observação das
respostas enviadas pelas pontas de destino, deriva métricas
objetivas relacionadas ao tipo de tráfego gerado. Um exem-
plo é o teste que visa a simular a requisição de uma página

1Um v́ıdeo de demonstração pode ser visto em
https://www.youtube.com/watch?v=RZDpHVQLDQQ
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web por um usuário regular de Internet - o agente efetiva-
mente faz uma requisição a uma Uniform Resource Locator
(URL) alvo e baixa todo conteúdo necessário para que se
visualize a página provida nesse endereço, computando vo-
lumes e atrasos demandados no processo.

Além da avaliação do conteúdo de sites, o agente é ainda
capaz de extrair métricas de transferência de arquivos, com
os protocolos Hypertext Transfer Protocol (HTTP) e File
Transfer Protocol (FTP), de coletar métricas relativas ao
serviço Domain Name Service (DNS), de extrair indicadores
de apoio ao diagnóstico, como rota ou potência do sinal de
celular, ou mesmo de observar como um serviço de streaming
de v́ıdeo se comporta nas condições de rede dispońıveis. O
agente NetMetric é atualmente compat́ıvel com os sistemas
operacionais Linux e Android, plataforma na qual é capaz
ainda de realizar testes para os serviços de Short Message
Service (SMS) e Multimedia Message Service (MMS).

2.2 Refletor
O segundo grande módulo do NetMetric é chamado refle-

tor, responsável por permitir a execução de testes ponto a
ponto com controle dos dois terminais. Nesse sentido, o re-
fletor possui recursos dedicados, como o isolamento das me-
dições das várias sondas ao escalonar o envio de datagramas
de cada tráfego nos intervalos dos demais. Esta caracteŕıs-
tica também está presente na entidade gerente da arquite-
tura Unified Active Measurement Architecture (UAMA) [2],
proposta para a medição de indicadores primários de rede
de maneira escalável. Muitos outros recursos do gerente
UAMA permanecem ativos na entidade refletora do NetMe-
tric, como a modelagem do tráfego de medição em rajadas
configuráveis e a possibilidade de se adicionar plugins para
extrair novas métricas sem a necessidade de alterar o nú-
cleo da aplicação. Tais plugins permitem que, a partir de
um mesmo tráfego, sejam derivadas medidas compat́ıveis
com recomendações da IPPM, tais como variação de atraso
e perda de pacotes [5], ou mesmo com trabalhos do estado
da arte em medições ativas, como a técnica de medição de
atraso unidirecional proposta por Stangherlin [7].

O módulo refletor é implementado para o sistema opera-
cional Linux, e normalmente é posicionado estrategicamente
em servidores de alta capacidade dentro da rede da opera-
dora que utiliza o NetMetric. Tal fato permite a extração de
um panorama menos vulnerável a problemas alheios à rede
da própria operadora.

   Refletor Agente

MoM

1. Solicitação de agenda

4. Disparo de rajada (download)
5. Resposta da rajada (upload)

8. Envio de resultados

6. Resposta da Medição

7. Testes Externos 
(DNS, FTP, etc.)

3. Solicitação de Medição

2. Agenda de testes

Figura 1: Arquitetura do NetMetric, com seus três grandes
módulos e o fluxo de comunicação entre os mesmos

2.3 MoM
Agente e refletor, no entanto, não possuem interfaces vol-

tadas para a interação com usuários. O contato do opera-
dor com a ferramenta é feito pelo terceiro grande módulo do
NetMetric, o MoM, um subsistema para plataforma web que
oferece os recursos de gerenciamento de sondas e servidores
refletores, configuração de testes e visualização de resulta-
dos, funcionalidades que serão detalhadas na Seção 3. Além
de suas funções centrais, o MoM conta com recursos que fa-
cilitam a compreensão e a usabilidade da ferramenta como
um todo, como painéis de status das sondas e possibilidade
de agrupá-las conforme critérios definidos pelos usuários.

O MoM possui ainda a capacidade de interagir com sis-
temas de gerenciamento fornecidos por terceiros. Entre as
informações disponibilizadas estão os últimos resultados ob-
tidos por cada sonda, através de um ramo próprio de Ma-
nagement Information Base (MIB) acesśıveis pelo protocolo
Simple Network Management Protocol (SNMP), através do
qual também são enviadas sinalizações em formatos de traps
sobre eventos gerais do sistema (quedas de sondas, por exem-
plo). O MoM é capaz ainda de importar dados, como o faz
para coordenadas geográficas de antenas celulares através
de arquivos Comma-Separated Values (CSV) extráıdos de
bancos de dados da própria operadora usuária. O MoM é
implementado utilizando o framework Ruby on Rails e uma
base de dados PostgreSQL, a qual contém todas as configu-
rações e resultados coletados pelo sistema.

2.4 Comunicação
A comunicação entre os módulos do NetMetric se dá atra-

vés de troca de informações no formato Extensible Markup
Language (XML), capaz de carregar pares chave-valor hie-
rarquizados e de maneira aderente ao protocolo Simple Ob-
ject Access Protocol (SOAP), utilizado entre agente e re-
fletor. Os dados transitam criptografados entre todos os
elementos, através de canais HTTP Secure (HTTPS) com
autenticação mútua, feita através de cadeias de certificados
confiáveis. Conforme a Figura 1, um fluxo t́ıpico de comu-
nicação entre os elementos segue os passos listados abaixo:

1. Uma sonda contendo o agente NetMetric solicita sua
agenda de testes, um roteiro contendo as configurações
detalhadas das medições que deve executar.

2. O MoM fornece à sonda a agenda solicitada.

3. No caso de haver na agenda um teste envolvendo o
refletor, a sonda envia ao mesmo uma solicitação pelo
canal de controle, contendo as configurações de como
o tráfego de medição (passos 4 e 5) deve ser modelado.

4. O refletor dispara em direção à sonda uma rajada de
medição, ou seja, um tráfego aderente ao protocolo de-
finido pelo modelo UAMA, usando Transmission Con-
trol Protocol (TCP) ou User Datagram Protocol (UDP)
no ńıvel de transporte. As informações gravadas pelas
duas pontas nos pacotes deste tráfego descrevem o link
de download do ponto de vista da sonda.

5. O agente responde com um tráfego simétrico, permi-
tindo a extração de informações sobre seu link de upload
e o transporte dos dados de download coletados.

6. O refletor, com as informações dos dois sentidos do
link, utiliza os plugins UAMA para calcular o valor
das métricas suportadas, enviando a resposta à sonda.

7. Se houver testes de serviços externos configurados na
agenda, a sonda irá realizá-los.
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8. Por fim, a sonda irá juntar os resultados vindos do re-
fletor (passo 6) com aqueles coletados dos testes exter-
nos (passo 7) e enviá-los para o MoM, que irá armazená-
los e torná-los dispońıveis em seus relatórios

Uma caracteŕıstica importante de todo o processo é que,
uma vez que o agente tenha obtido a agenda de testes junto
ao MoM, todos os módulos são capazes de atuar de ma-
neira independente entre si, ou seja, se eventualmente um
deles ficar indispońıvel, os testes continuarão sendo realiza-
dos com os recursos restantes. Ainda que falte conectivi-
dade ao MoM, por exemplo, o agente continuará cumprindo
a agenda previamente obtida, e reterá os resultados para
quando houver a normalização do módulo problemático.

3. OPERAÇÃO
Conforme mencionado na subseção 2.3, o MoM é o mó-

dulo responsável pela interação do usuário com a ferramenta
NetMetric. O sistema foi projetado com a prerrogativa de
ser escalável, ou seja, sua dinâmica de operação prevê re-
cursos que permitem o crescimento do número de sondas
na planta de medição. Além disso, as rotinas internas dos
elementos suportam tais recursos, a exemplo do que ocorre
com o microgerencimento de testes no módulo agente. Esta
seção tratará detalhadamente desses aspectos.

3.1 Agendamento de testes
A entrada primária do NetMetric é a configuração da

agenda de testes - nessa etapa, o operador irá definir quais os
testes serão realizados por uma sonda ou um grupo de son-
das, a frequência com que deverão ocorrer, ou mesmo ajustes
finos de temporização, que incluem a opção por quais faixas
de horário e dias da semana as medições serão de fato reali-
zadas. Os testes pasśıveis de execução para cada agenda são
definidos pelo conjunto de perfis de que forem adicionados à
mesma. Um perfil de teste é uma configuração atômica, que
deve ser feita previamente à criação da agenda, com parâme-
tros adequados para cada tipo de métrica que o NetMetric é
capaz de extrair. Um teste web, por exemplo, deve respeitar
uma configuração de timeout, que limita o tempo máximo
de cada operação, e naturalmente deve conter uma lista de
sites a serem percorridos.

tempo 
(minutos)

0 5 10 15 20

fragmentável não-fragmentável

Figura 2: Fluxo de execução de testes com alternância entre
agenda não-fragmentável e fragmentável

No entanto, a grande quantidade de testes que pode ser
designada para um agente implica na necessidade de que
tal módulo possua estratégias internas para administrá-los
sem negligenciar nenhum teste programado e respeitando
as temporizações configuradas - considerando ainda a pre-
missa fundamental de que os testes devem ser serializados,
para que o tráfego de um não influencie nos resultados dos
demais. Para isso, foi arbitrada uma hierarquia de testes,
dividindo-os entre não-fragmentáveis e fragmentáveis. Tes-
tes não-fragmentáveis são aqueles cujos resultados depen-
dem de procedimentos mais longos (o download de um ar-
quivo, por exemplo) e que, portanto, tem maior potencial de

desperd́ıcio de tempo de teste se interrompidos. Testes frag-
mentáveis, pelo contrário, são aqueles cujo processo atômico
de medição é mais rápido (como a resolução de um nome
DNS). Sendo assim, a fragmentação permite que se inter-
rompa um ciclo de testes sem maiores prejúızos em relação
ao tempo demandado pelo elemento que se está cancelando,
e que a agenda seja retomada posteriormente do ponto onde
parou. Isso permite a distribuição das múltiplas medições
configuradas nos intervalos dos testes não-fragmentáveis.

Na Figura 2, é representada uma sequência temporal, di-
vidida em minutos, mostando a alternância entre duas agen-
das. Uma delas, em traço cont́ınuo, contém somente testes
não-fragmentáveis e possui o peŕıodo de disparo configurado
em cinco minutos - ou seja, após o ińıcio de um ciclo de me-
dição, o próximo só deverá começar após esse intervalo ser
transcorrido. A duração aproximada de cada ciclo é de dois
minutos - algo equivalente a um teste de download em cinco
URLs, cada qual com o timeout de 24 segundos. Já a agenda
fragmentável, em padrão tracejado, possui disparos distan-
ciados por uma hora, sendo a duração estimada do seu ciclo

irrelevante neste primeiro momento. É posśıvel notar que,
no tempo zero, essa segunda agenda dispara (evento sinali-
zado por um triângulo). Um minuto depois, o ćırculo repre-
senta o disparo da agenda não-fragmentável, que irá ocupar
os recursos de rede pelos próximos dois minutos. Ao final
desse tempo, o controle será devolvido para a agenda frag-
mentável, que irá retomar seu ciclo do ponto onde o mesmo
foi interrompido. O processo se repetirá no minuto seis, no
minuto onze, e assim sucessivamente, de tal maneira que
a frequência da agenda não-fragmentável será respeitada e
que a fragmentável terá todos os intervalos dispońıveis para
evoluir em sua sequência de testes.

3.2 Relatórios
A sáıda preferencial do NetMetric é feita pelos relatórios

gerados pelo MoM. Através deles, os resultados de todos
os testes realizados pelas sondas podem ser visualizados em
vários formatos, como tabelas, gráficos de linha, barras e se-
tores. Nesta seção, alguns destes relatórios serão ilustrados
através de um estudo de caso, onde sua visualização com-
binada permitiu o diagnóstico de uma situação de exceção
na rede monitorada. As datas dos relatórios são protegidas
pelo motivo citado na Seção 1.

Figura 3: Alteração abrupta de comportamento percebida
para as métrica de qualidade de experiência de v́ıdeo
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Em dado momento, como ilustrado pela Figura 3, o in-
dicador de qualidade de experiência para streams de v́ıdeo
1080p, representado por uma avaliação Mean Opinion Score
(MOS), caiu de 5 para 2,47. Esses valores são estimados
através da técnica proposta por Costa Filho [1], sendo deri-
vados de árvores de decisão binária cujas entradas são mé-
tricas primárias de rede (vazão de dados, atraso e perda).
Logo, a degradação de tais métricas deve ser investigada.

Um instrumento para esse fim é o gráfico de distribuição
de número de saltos, ilustrado na Figura 4. Nesse gráfico, as
linhas que representam os três indicadores primários estão
associadas, no eixo horizontal, a um número de saltos da
rota entre agente e refletor no momento de suas extrações.
Por exemplo, consolidando-se a média de todas as medições
de rota que tiveram quatorze saltos (conforme o eixo hori-
zontal)2, o atraso bidirecional resulta em 149 ms, de acordo

com a curva de Round Trip Time (RTT). É posśıvel obser-
var que este valor é maior em relação a outras contagens de
saltos, onde ficava na casa dos 20 ms. Há uma degradação
percept́ıvel também na métrica de vazão de dados (through-
put), que passou de 14,5 Mbps para 2 Mbps. Essas duas
alterações são capazes de impactar negativamente no indi-
cador MOS, e podem estar associadas ao crescimento do
tamanho da rota no peŕıodo observado.

Figura 4: Gráfico de distribuição de contagem de saltos para
a sonda com alteração dos indicadores

Analisando textualmente as rotas, através do relatório ta-
bular de acompanhamento (omitido aqui por questões de
limitação de espaço), foi posśıvel observar que, no momento
da mudança de comportamento, a rota se alterou para pas-
sar por endereços IP fora do Brasil, cruzando um link de
alta latência. Com isso, a operadora usuária do NetMetric
conseguiu diagnosticar que uma alteração prévia de confi-
guração em um de seus backbones estava levando a rota a
ser desviada por um caminho de contingência, causando as
anomalias detectadas. Tal exemplo ilustra a capacidade da
ferramenta NetMetric de perceber alterações no desempenho
da camada de transporte, independente do local de origem
da degradação. Essa visão possibilita uma aferição de de-
sempenho de forma mais próxima ao que o usuário final de
fato experimenta, podendo esse dado ser usado como gatilho
para investigação em outras fontes de informação, tais como
a utilização de links (obtida pela gerência SNMP tradicio-
nal), ou análise de logs e consumo de recursos em dispositivos
de interconexão.

2É posśıvel ainda saber que foram consideradas 16 medições
para a extração da média, conforme a barra que se projeta
no gráfico a partir do valor 14 no eixo horizontal.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho apresentou a ferramenta NetMetric,

destacando as suas caracteŕısticas para utilização em redes
de larga escala. A operação continuada do NetMetric em um
ambiente de operadora permitiu verificar que a plataforma
viabiliza a aferição de qualidade em ambientes de grande
porte, ao mesmo tempo em que mantém estável a com-
plexidade de operação da solução. Como trabalho futuro
pretende-se avaliar a viabilidade técnica de migrar a solução
atual para um contexto de micro-serviços ou ainda virtua-
lização leve baseada em containers. Com isso pretende-se
tirar proveito da crescente infraestrutura de virtualização
dispońıvel no ambiente de operadoras, permitindo o moni-
toramento de um maior número de pontos, mas sem a ne-
cessidade de alocação de hardware dedicado.
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ABSTRACT
Our proposed web tool called OWL-S ComposerW aims to
develop heterogeneous semantic compositions in a visual
manner. Its main objective is to interoperate SOAP and
RESTful web services to embed into devices. This tool was
evaluated in two fold: a case study and a questionnaire filled
by developers. Our results stated that OWL-S ComposerW
is considered useful and achieves its main proposal to visual
compose heterogeneous services.
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1. INTRODUÇÃO
O uso de serviços web para a realização das mais diversas

tarefas não pára de crescer. Isso vem ocorrendo por conta
da facilidade em integrar uma aplicação com outras já exis-
tentes, mesmo que tenham sido desenvolvidas em linguagens
diferentes. Este aumento no uso de serviços web ocorre de-
vido às vantagens relacionadas à interoperabilidade, na qual
a comunicação entre sistemas acontece de forma transpa-
rente[8, 3].

Embora um determinado serviço web possua funcionali-
dades que podem ser úteis para resolver um problema espe-
ćıfico, existem situações em que este único serviço atômico
resolve parcialmente o requisito, não sendo suficiente para
satisfazer a requisição completa do usuário. Neste momento,
serviços web mais complexos podem ser gerados a partir de
outros mais simples, atendendo aos requisitos propostos[2].
A esta combinação denomina-se composição de serviços web.

O plug-in OWL-S Composer[8] foi desenvolvido em 2008
pelo grupo FORMAS[5] e seu objetivo foi proporcionar ao
usuário a possibilidade de realizar composições de forma vi-
sual, a partir de serviços web que utilizam o protocolo SOAP.
Para isto, o plugin recebe a indicação sobre os serviços web,
gera o arquivo com a descrição semântica OWL-S correspon-
dente e a partir destes serviços semânticos permite realizar
combinações entre eles, tendo como resultado um novo ser-

In: Workshop de Ferramentas e Aplicações (WFA), 15., 2016, Teresina.
Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web. Porto
Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2016. v. 2.
ISBN: 978-85-7669-332-1
c©SBC – Sociedade Brasileira de Computação

viço web semântico com a funcionalidade desejada. Este
processo elimina tarefas manuais para a descrição das com-
posições, as quais podem ser demoradas e complexas. Ape-
sar de sua finalidade ser de grande importância, o processo
utilizado pelo plug-in apresenta falhas e dificuldades que des-
motivam a sua utilização.

Uma das principais limitações do plugin OWL-S Compo-
ser[8] é a ausência de compatibilidade com serviços constrúı-
dos sob uma abordagem RESTful. Além disto, dificuldades
são enfrentadas pelo usuário desde o momento em que ocorre
sua integração com o Eclipse IDE[6] até a geração de uma
composição. Um dos momentos que estas dificuldades po-
dem ser observadas é durante o processo de construção do
diagrama visual. Para finalizar a criação de uma composi-
ção utilizando este plugin, mesmo após a interligação dos
serviços através do diagrama, é necessário selecionar diver-
sos parâmetros manualmente, tais como: inputs e outputs.
Assim, são realizadas duas ações com a finalidade de identi-
ficar as interligações entre os serviços, o que torna ineficiente
este processo.

Visando reduzir os problemas expostos e também expan-
dir os benef́ıcios do OWL-S Composer para permitir a in-
teroperabilidade entre dispositivos da Internet das Coisas,
o presente projeto propôs uma ferramenta, em versão Web
denominada OWL-S ComposerW. Seu principal objetivo é
oferecer ao usuário a possibilidade de criar composições se-
mânticas heterogêneas de uma maneira visual com um nú-
mero reduzido de etapas, a fim de interoperar serviços web
que utilizam o protocolo SOAP e HTTP, este último sob
uma abordagem RESTful. Além disto, o OWL-S Compo-
serW permite incorporar a Web Semântica com a descrição
OWL-S dos serviços web. Desta maneira é posśıvel gerar
e compor visualmente serviços web semânticos, especifica-
mente OWL-S em conjunto com o RESTful grounding[7], e
executá-lo de forma rápida, fácil e intuitiva. A ferramenta
OWL-S ComposerW tem como pré-requisito para sua uti-
lização apenas um navegador web instalado, contribuindo
com o processo de implantação da web semântica em servi-
ços web.

2. OWL-S COMPOSERW
O OWL-S ComposerW visa facilitar o desenvolvimento

de composições semânticas heterogêneas como meio de inte-
roperar serviços web SOAP e RESTful de maneira visual
(Figura 1), realizando automaticamente o mapeamento e
descrição dos serviços web em OWL-S.

O OWL-S ComposerW utiliza algumas bibliotecas que fo-
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Figure 1: Ferramenta OWL-S ComposerW e seu Di-
agrama de Composição Visual

ram incorporadas à ferramenta. Ajustes e melhorias foram
realizadas em cada uma das bibliotecas com o intuito de
permitir o funcionamento do OWL-S ComposerW, ou seja,
a execução de composições visuais via Web.

2.1 Bibliotecas incorporadas na OWL-S Com-
poserW

Dentre as principais bibliotecas utilizadas, destacam-se a
OWL-API[12] e a implementação do RESTful grounding[13].

2.1.1 OWL-S API
A OWL-S API[12] é uma biblioteca Java que permite im-

plementar e executar serviços web semânticos com descrições
OWL-S. A última versão (3.1) implementa a OWL-S 1.2,
a qual permite realizar estas tarefas para serviços SOAP.
Através da sua utilização é posśıvel realizar composições se-
quenciais, paralelas, dentre outras.

Apesar do seu grande potencial e utilização, esta API foi
descontinuada. O domı́nio inativo é referenciado no código
fonte da API como, por exemplo, nos links das ontologias
base: service.owl, profile.owl, process.owl e grounding.owl.
A desativação fez com que as versões disponibilizadas no pas-
sado deixassem de funcionar, propagando o problema para
todas as ferramentas que a utilizam deixando-as inoperantes.
Isto inclui o plugin OWL-S Composer, o módulo JAX-SA
(Java Axis Semantic Annotation)[1] e também a implemen-
tação do RESTful grounding[13]. Ajustes foram realizados
com o intuito de viabilizar a execução desta biblioteca.

2.1.2 Implementação do RESTFul Grounding
A biblioteca do RESTful grounding[13] preenche uma la-

cuna existente na OWL-S API, visto que, por padrão, ape-
nas serviços baseados em SOAP são implementados. Através
desta biblioteca é posśıvel descrever semanticamente os ser-
viços Web baseados em uma abordagem RESTful. Ajustes
foram necessários com o intuito de revitalizar esta biblio-
teca fazendo a atualização de todos os links necessários a
sua execução dentro da ferramenta proposta.

2.2 Arquitetura Proposta
O OWL-S ComposerW foi desenvolvido na linguagem Java

e projetado para prover suas funcionalidades através da Web
utilizando JSF.

A biblioteca Joint.JS [11] permite a criação de diagramas
e gráficos interativos. A mesma foi utilizada em dois mo-
mentos: a primeira durante a criação do diagrama referente
à composição visual e a segunda na etapa de testes dos servi-

ços criados com a ferramenta, a qual representa a quantidade
de serviços atômicos presentes na descrição OWL-S.

Figure 2: Arquitetura do OWL-S ComposerW

2.3 Composição Visual
A composição de serviços tem como finalidade permitir o

reuso de serviços já existentes, agilizando a criação de novas
funcionalidades. Em composições com um grande número
de entradas e sáıdas, utilizar processos de forma não visual
torna esta tarefa complexa, inviabilizando sua composição.

O OWL-S ComposerW utiliza a estratégia de aplicar co-
res representativas para cada tipo de objeto mostrado ao
usuário. Como pode ser observado na Figura 3, o diagrama
visual do OWL-S composerW permite ao usuário distinguir
qual o tipo do serviço que ele está utilizando de acordo com
sua cor.

Figure 3: Diagrama de Composição Visual do OWL-
S ComposerW

Serviços SOAP são representados por um quadrado verde,
serviços RESTful por um quadrado cinza e as composições
aparecem representadas por um quadrado amarelo. Além
disto, os inputs são representados por ćırculos verdes e os
outputs por ćırculos vermelhos, o que torna intuitiva a iden-
tificação dos mesmos.

2.4 Contribuições
Dentre as principais contribuições deste projeto, pode-

se destacar: a Recuperação da OWL-S API, recuperação
da implementação RESTful Grounding, desenvolvimento de
uma biblioteca para converter WSDL em OWLS-S e publi-
cação Web da ferramenta.

2.4.1 Recuperação da OWL-S API
Um dos grandes desafios deste projeto foi realizar modi-

ficações na OWL-S API para deixá-la independente do seu
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domı́nio oficial e, com isto, reabilitar as suas funcionalida-
des. Devido ao fato de que o domı́nio oficial não está mais
dispońıvel, as dificuldades iniciaram na busca por uma ver-
são não modificada, uma vez que não existe um repositório
ativo. Foi encontrada apenas a versão 3.0, sendo que a úl-
tima disponibilizada foi a 3.1.

2.4.2 Recuperação da implementação RESTful groun-
ding

Em consequência ao problema relacionado à OWL-S API,
a implementação do RESTful grounding[13] também não
funcionava mais. Em seu desenvolvimento foi utilizada a
OWL-S API 3.1. Como a versão encontrada e modificada
neste projeto foi a 3.0, houve a necessidade de se criar novas
classes e ajustar parâmetros de entrada e sáıda em outras
para corrigir os problemas causados pelas diferenças entre
as versões citadas.

2.4.3 Descrição automática de Serviços Web Semân-
ticos

Diferentemente do plugin OWL-S Composer, esta nova
ferramenta não faz uso do JAX-SA[1] para realizar a descri-
ção automática dos serviços web, visto que não houveram
atualizações desde 2013 e suas funcionalidades estão indis-
pońıveis devido a desativação da OWL-S API oficial. Para
esta função o OWL-S ComposerW implementou sua pró-
pria classe de tradução de WSDL para OWL-S, a qual se
comunica diretamente com a OWL-S API modificada neste
projeto.

2.4.4 Ferramenta Web
A disponibilização do OWL-S ComposerW é uma das prin-

cipais contribuições deste projeto por tornar posśıvel a com-
posição via Web de serviços heterogêneos. A ferramenta está
dispońıvel no endereço http://www.owl-s-composerw.ufba.br.

3. AVALIAÇÃO
A ferramenta OWL-S ComposerW foi avaliada sob dois

aspectos: um estudo de caso e um formulário aplicado aos
desenvolvedores de aplicações.

3.1 Estudo de Caso
Neste estudo de caso foram descritas as etapas necessá-

rias para criação de um serviço composto. O cenário ana-
lisado possui dois serviços web, os quais realizam operações
de conversão de temperatura. O primeiro deles, Celsius-
ToKelvin, tem como parâmetro de entrada o grau celsius e
retorna o grau kelvin correspondente e o segundo, KelvinTo-
Fahrenheit, recebe grau kelvin como parâmetro de entrada
e retorna o grau fahrenheit correspondente. O objetivo é re-
alizar a composição para obter um novo serviço, CelsiusTo-
Fahrenheit, o qual deve receber o grau celsius como entrada
e retornar o grau fahrenheit correspondente.

Para exemplificar a capacidade que a ferramenta possui
para geração de composições heterogêneas, o serviço web
CelsiusToKelvin utiliza o protocolo SOAP e o serviço web
KelvinToFahrenheit utiliza uma abordagem RESTful.

3.1.1 Criação dos Serviços web
Esta etapa de criação de serviços web é externa à fer-

ramenta para permitir que os desenvolvedores tenham uma
maior flexibilidade no desenvolvimento dos serviços RESTful
e SOAP. A criação do serviço web RESTful CelsiusToKelvin

utilizou o framework Jersey[4], o qual implementa o JAX-
RS[9] e simplifica o desenvolvimento de um serviço RESTful.
Já na implementação do serviço web SOAP, KelvinToFah-
renheit foi utilizado o Apache Axis[10], recomendado pelo
W3C e padrão do Eclipse IDE.

3.1.2 Conversão WSDL para OWL-S
A primeira fase do processo corresponde à transforma-

ção da descrição sintática (WSDL) em descrição semântica
(OWL-S). Esta função pode ser acessada através do menu
lateral esquerdo do OWL-S ComposerW clicando no item
Ações e, em seguida, Conversão de Serviços.

Neste momento o usuário deve indicar a localização do
Serviço Web SOAP (WSDL) e clicar no botão ”Analisar”para
que sejam listadas as operações disponibilizadas pelo serviço.
Em seguida, basta selecionar a operação desejada, informar
o local onde este serviço será hospedado e clicar no botão
”Gerar Serviço Web Semântico”. A localização é importante
para que os serviços possam ser encontrados na etapa de
composição. Ao final, é iniciado automaticamente o down-
load da descrição semântica gerada.

3.1.3 Conversão da WADL para OWL-S
Nesta atual versão, a ferramenta OWL-S ComposerW está

preparada para realizar conversões automáticas espećıficas
para serviços web SOAP. Por conta desta limitação a des-
crição semântica OWL-S para o serviço KelvinToFahrenheit
foi criada manualmente. Esta funcionalidade já está prevista
para a próxima versão da ferramenta.

3.1.4 Composição Visual
A segunda fase tem como objetivo gerar um novo serviço

web a partir da combinação dos serviços web semânticos ge-
rados na etapa anterior. Esta ação é realizada com o aux́ılio
de um diagrama interativo (figura 1), onde o usuário insere
os serviços semânticos e efetua a interligação de seus inputs
e outputs.

Após a interligação dos serviços no diagrama o usuário
deve indicar o local onde o serviço web semântico será hos-
pedado, informar o nome do arquivo e clicar no botão ”Ge-
rar Composição”. A transferência da descrição semântica
gerada referente à composição é iniciada automaticamente.

3.1.5 Testando os Serviços Web Semânticos Gerados
A terceira e última etapa é o momento em que são re-

alizados testes de execução dos Serviços Web Semânticos
gerados. É posśıvel testar tanto serviços atômicos quanto as
composições geradas.

A verificação de um serviço web semântico criado com o
OWL-S ComposerW é realizada pelo usuário, o qual indica a
localização do serviço e informa a entrada para o teste. Feito
isto, clica-se no botão ”Executar”. Ao final, é exibido um
diagrama que representa a quantidade de serviços atômicos
presentes e, logo abaixo, o resultado do teste.

3.2 Questionário
A fim de avaliar a ferramenta OWL-S ComposerW em

relação às suas principais funcionalidades e caracteŕısticas
relacionadas ao desenvolvimento de composições de serviços
web semânticos descritos pela OWL-S, um questionário foi
aplicado e respondido por 16 desenvolvedores de aplicações.

De acordo com a Figura 4, observa-se que 93,75% dos
avaliadores já desenvolveram utilizando serviços web, sendo
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Figure 4: Conhecimento dos Avaliadores

que 25% do total possuem pouco ou nenhum conhecimento.
Quando se trata de Composição de Serviços Web e Web Se-
mântica, expecificamente falando da OWL-S, o percentual
de avaliadores que possuem pouco ou nenhum conhecimento
sobe para 62,5%. Isso mostra que o tema abordado neste tra-
balho ainda é pouco difundido. Apesar disso, esta avaliação
permitiu avaliar a capacidade que a ferramenta possui para
introduzir o tema.

3.2.1 Resultados
Conforme Figura 5, a ferramenta OWL-S ComposerW

apresentou um resultado positivo nos principais questiona-
mentos realizados aos avaliadores.

Figure 5: Respostas dos Avaliadores quanto a ferra-
menta

Sobre a interface, os avaliadores foram questionados se a
mesma possui botões e menus que facilitam o desenvolvi-
mento da composição de serviços web. Os dados coletados
mostraram que 81,25% dos avaliadores classificaram como
”muito boa”, 12,5% classificaram como ”boa”e apenas 6,25%
classificaram como ”fraca”.

Os avaliadores também foram questionados se o ambiente
permite lidar com a composição de serviços Web desde a
sua criação até a execução desta composição e se os menus
disponibilizados facilitam esta criação. O resultado mostrou
que 56,25% classificam como ”muito boa”e 43,75% classifi-
cam como ”boa”. Embora todas as respostas sejam positivas,
este é um ponto a ser observado uma vez que a excelência é
importante para incentivar o uso da ferramenta.

Com relação ao layout e sobre a usabilidade, o resultado
positivo mostra que foi acertada a decisão por abandonar o
formato de plugin utilizado pelo OWL-S Composer e pas-
sar para uma ferramenta Web pelo fato de que é posśıvel
fornecer melhores formas de interação, além de dispensar
instalação por parte do usuário.

A análise global dos avaliadores mostrou que o OWL-S
ComposerW satisfez positivamente os desenvolvedores no
processo de compor serviços semânticos de forma visual.
Apesar de existir pontos a serem observados e melhorados,

nenhum resposta negativa foi registrada. 81,5% dos avalia-
dores classificaram como ”muito boa”e 18,75% como ”boa”.

4. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
Este projeto apresentou a ferramenta OWL-S Compo-

serW, cujo objetivo é desenvolver composições semânticas
heterogêneas de uma maneira visual, a fim de interoperar
serviços web desenvolvidos em SOAP e RESTful.

Suas principais contribuições são: recuperação da OWL-
S API, recuperação da implementação RESTful grounding,
implementação da classe de tradução de WSDL para OWL-S
e, por fim, a ferramenta OWL-S ComposerW em si dispońı-
vel no endereço http://www.owl-s-composerw.ufba.br.

Duas limitações foram observadas nesta versão da OWL-
S ComposerW. A primeira limitação é referente a conversão
automática RESTful-WADL para OWL-S que nesta versão
está sendo realizada manualmente. A segunda limitação é
disponibilizada somente a estrutura de controle sequence. As
demais já estão previstas para a próxima versão.
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ABSTRACT
One of the biggest problems faced by the elderly population
is the occurrence of falls. To help in the detection of such
situations, sensors can be used. Based on this, firstly, it was
created fAlert, an app that runs in a smartphone and uses
accelerometer and microphone to detect falls. However, for
a more precise drop detection, the smartphone would be lo-
cated in the user’s chest. Due to the limitations of this, we
not only evolve it to run in a smartwatch but also improve
the way of fall detection. This evolution, called WatchA-
lert, uses the same sensors, accelerometer and microphone,
and adds the gyroscope. Thus, WatchAlert performs the
detection of falls with a less invasive and more natural way.

Keywords
Detecção de Quedas, Smartwatches, Idosos, Dispositivos Mó-
veis

1. INTRODUÇÃO
Sistemas de cuidados de saúde (healthcare) tem se po-

pularizado com a evolução das tecnologias de informação e
comunicação (TIC). Os diversos tipos de sistemas de aux́ılio
podem vir a ter um público bastante heterogêneo, porém es-
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sas aplicações têm se tornado importantes para a assistência
à população idosa. Por exemplo, um dos maiores problemas
enfrentados pelos idosos é a ocorrência de quedas [8]. Um
em cada três idosos caem pelo menos uma vez ao ano [1]. Ao
sofrer uma queda, o idoso pode vir a ter sérias consequên-
cias como traumas ou fraturas. Estudos comprovam que ao
passar dos anos a probabilidade de uma pessoa vir a cair
tende a aumentar [8].

Além da tendência do aumento de quedas, outro fator
preocupante é que os danos podem vir a ser mais graves. O
tempo em que a pessoa é socorrida é um fator crucial para
reduzir os danos e, em alguns casos, pode vir a ser determi-
nante para salvar vidas. Como observado emEm busca de
amenizar a gravidade de quedas, vários estudos vem sendo
conduzidos ao longo dos anos visando propor soluções que
auxiliem na detecção de quedas e na assistência aos usuários
[2, 3, 6, 10].

Para o cenário de detecção de quedas, várias tecnologias
vem sendo utilizadas com este propósito [10]. As soluções
mais adotadas atualmente consistem no uso de sensores, tais
como câmera, acelerômetro, giroscópio e magnetômetro [10].
Assim, esses sensores podem integrar soluções de monitora-
mento de quedas baseadas em visão computacional [2] ou
em sensores vest́ıveis [8].

No intuito de atingir um largo espectro de usuários, muitas
das soluções propostas vem sendo baseadas em dispositivos
do cotidiano, tais como smartphones [10]. Além de ser um
artefato comum a realidade dos usuários, ele dispõe de uma
variedade de sensores e poder computacional, permitindo o
desenvolvimento de aplicativos capazes de detectar quedas
de forma simples e eficiente. Além disso, a conectividade é
outra vantagem, permitindo o processamento dos dados em
nuvem, ou a gestão de alarmes por entidades responsáveis.

Deste modo, o aplicativo fAlert [9] foi desenvolvido vi-
sando contribuir para o suporte à detecção de quedas por
meio do uso de sensores no smartphone, tais como acelerô-
metro, magnetômetro e microfone. No entanto, para que o
sistema proposto possua um bom desempenho, é indicado
a utilização do dispositivo no tórax, o que pode vir a ser
incômodo para os usuários. Além do incômodo causado por
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não ser um dispositivo propriamente vest́ıvel, o dispositivo é
normalmente retirado do corpo quando o usuário vai tomar
banho ou dormir [8], deixando-o vulnerável nessas situações
que possuem uma alta incidência de quedas.

Visando promover um uso mais natural para os usuários
do aplicativo fAlert, bem como assegurar o monitoramento
de usuários durante o banho e o sono, este trabalho tem
como objetivo realizar a evolução do aplicativo fAlert para
smartwatches, chamado WatchAlert. A evolução consiste na
adaptação do algoritmo de detecção de quedas para o braço
e na utilização de alguns sensores também utilizados ante-
riormente pelo fAlert, como o acelerômetro e o microfone, e
com o acréscimo do giroscópio.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
Para a realização da evolução do fAlert para smartwatch,

uma revisão do estado da arte foi realizada. Dentre os traba-
lhos relacionados, quatro trabalhos foram selecionados para
este estudo, os quais são descritos a seguir.

No trabalho desenvolvido por Hsieh et al. [3] são utiliza-
dos dois dispositivos, um em cada pulso, embutidos com dois
sensores, o acelerômetro e o giroscópio. O sistema primeiro
observa os dados obtidos pelo giroscópio, que ao detectar um
incidente, verifica os dados obtidos pelo acelerômetro para a
validação de queda. O sistema considera os três eixos (X,Y
e Z) dos dois sensores. Como resultados, o sistema conse-
gue ser preciso na detecção de quedas, conseguindo eliminar
a ocorrência de falsos positivos em interações como bater
palmas, deitar ou pular. No entanto, o autor ressalta que
os dispositivos podem apresentar um uso incômodo por ser
utilizado em cada pulso, além de não ser natural para os
usuários como um smartwatch.

O trabalho [4] trata do sistema de detecção de queda F2D
para smartwatch. O F2D utiliza o acelerômetro como único
sensor, o que leva a um alto número de falsos positivos.
Além disso, o F2D não necessita realizar integração com
outros dispositivos, porém, devido ao algoritmo e a não in-
tegração, há um consumo maior da bateria do smartwatch o
que acarreta numa necessidade de recarga em menos tempo,
tornando seu uso menos viável para os usuários. O F2D
possui um sistema de alerta das quedas que se comunica de
forma direta com os cuidadores de idosos. O alerta é emitido
por meio de SMS, email, ligação ou mensagem de áudio.

Outro aplicativo de detecção de quedas é proposto por
Vilarino et al. [11]. O aplicativo utiliza o smartwatch e
o smartphone de forma conjunta para a detecção e verifi-
cação de quedas. Ele utiliza o giroscópio e o acelerômetro
como sensores. Os algoritmos utilizados no estudo não fo-
ram precisos para a identificação de incidentes. O trabalho
traz como umas das principais contribuições as situações de
quedas para melhorias dos algoritmos de detecção.

O foco do trabalho de Maglogiannis et al. [5] é o mo-
nitoramento de atividades dos usuários, tendo como uma
das funcionalidades do sistema a detecção de quedas. O
smartwatch utiliza o acelerômetro para a detecção e o blu-
etooth para comunicação com o smartphone. A taxa de
precisão do algoritmo é muito baixa. Outro problema é que
o smartwatch Pebble utiliza algoritmos de machine learning
para a detecção, o que acaba por consumir muito proces-
samento do smartwatch e tornar o tempo de duração da
bateria reduzido.

Os trabalhos listados nessa seção demonstram algumas
iniciativas de realizar a detecção de quedas por meio de

smartwatch, smartphones e outros dispositivos por meio do
uso de sensores. Em resumo, [3, 5] utilizam algoritmos que
tomam muito processamento ou combinam um grande nú-
mero de sensores, que tendem a comprometer o tempo de
vida útil da bateria. O nosso aplicativo executa em um
smartwatch capturando dados de dois sensores e o processa-
mento das informações é todo feito em um smarthpone com
um algoritmo de threshold para melhorar a detecção com
um menor consumo da bateria.

3. FALERT
O fAlert [9] é um aplicativo que monitora as atividades

do usuário, realizando a identificação de quedas e a emissão
de alertas de socorro quando necessário. O aplicativo foi de-
senvolvido para a plataforma Android e utiliza três sensores
para o monitoramento do usuário: acelerômetro, magnetô-
metro e microfone. As três atividades realizadas pelo fAlert
são: monitoramento das atividades do usuário, detecção de
quedas e emissão de alertas de socorro.

Ao detectar um comportamento at́ıpico do usuário por
meio do acelerômetro, o fAlert emite uma notificação per-
guntando ao usuário o seu estado. Caso o usuário responda
que está bem, por meio de interação de voz ou toque na tela,
o aplicativo torna a monitorar o usuário, caso contrário (ine-
xistência de resposta em tempo hábil ou resposta negativa),
o fAlert emite um alerta de socorro a um contato previa-
mente cadastrado pelo usuário, realizando uma ligação ou
envio de um SMS. O fAlert utiliza de fusão de dados dos
sensores (acelerômetro e microfone) para realizar a valida-
ção das quedas.

Para que o aplicativo execute todas as funcionalidade pro-
postas (monitoramento, detecção de quedas e emissão de
alertas), é necessário que o usuário configure algumas in-
formações. Dessa forma, é necessário que o usuário realize
o preenchimento das seguintes informações: nome, e-mail,
telefone, endereço e idioma. O idioma é uma informação
importante, pois o fAlert oferta suporte, além do português,
aos idiomas inglês e espanhol. Esse dado é importante prin-
cipalmente após a detecção de um incidente e verificação do
estado do usuário. O usuário pode informar o seu estado
para o aplicativo através de um “Estou bem”, “Ok” ou “Es-
toy bien”, dependendo do idioma escolhido. Na Figura 1 é
apresentada a interface do fAlert com a tela de ativação do
monitoramento e de configuração das informações no apli-
cativo.

Figura 1: Interface do fAlert [9]

Conforme mencionado na seção 2, a principal limitação
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do fAlert é o fato de que o local onde há um maior ńıvel
de precisão de detecção de incidentes é no tórax. Apesar do
aplicativo realizar a detecção de quedas, o posicionamento
ideal do smartphone tende a ser muito incômodo e descon-
fortável. Outro aspecto a ser considerado é que em situações
de banho ou quando o usuário vai dormir, o monitoramento
não é executado, pois o usuário tende a tirar o dispositivo.

Além dessas deficiências, a interface do fAlert não apre-
senta diferenciação entre os elementos gráficos. Todos os
elementos apresentam o mesmo visual, o que pode levar o
usuário a ter dificuldades de memorizar a forma de uso do
aplicativo. Tal critério de usabilidade [7] é importante de-
vido ao fato da aplicação ter como foco idosos.

4. WATCHALERT
O WatchAlert é a evolução do aplicativo fAlert, com o in-

tuito de integrar o smartphone com o smartwatch para a de-
tecção de quedas. Essa evolução para o smartwatch propõe
um uso mais confortável e cont́ınuo do aplicativo. Assim, o
WatchAlert monitora as atividades do usuário com o obje-
tivo de detectar incidentes (quedas) realizando a emissão de
alertas quando necessário.

Na evolução da aplicação, mantivemos o processamento
das informações no smartphone para evitar um alto consumo
da bateria do smartwatch, porém evolúımos o algoritmo para
permitir a detecção por meio dos movimentos do braço. Para
cumprir tal objetivo, acrescentamos o giroscópio como sen-
sor para ser analisado e mantivemos o acelerômetro. Dessa
forma, o aplicativo utiliza os seguintes sensores: acelerô-
metro, giroscópio e microfone. O microfone funciona como
instrumento de validação do bem-estar do usuário, caso uma
posśıvel queda seja detectada.

A funcionalidade de cadastro e edição de informações dos
contatos do usuário ainda se mantém na parte do aplicativo
para smartphone. O smartwatch possui as funcionalidades
de monitoramento das atividades e validação de quedas de
maneira análoga ao processo de emissão de alertas do fAlert.
Ao detectar uma queda, pela resposta negativa ou ausência
de confirmação do bem-estar, o smartwatch se comunica com
o smartphone que emite o alerta de queda para o contato
cadastrado. Tal processo só ocorrerá se as informações do
contato tiverem sido previamente cadastradas. Na Figura 2
é apresentada a interface do WatchAlert para smartphone.

Figura 2: Interface do WatchAlert no smartphone

A detecção de quedas a partir do monitoramento do
comportamento do usuário só é realizado após a ativação
de tal funcionalidade. Essa função deve ser assim rea-

lizada para melhorar o desempenho do dispositivo e evi-
tar que nos momentos em que o usuário não se encon-
tra só, o monitoramento continue a executar. As te-
las do smartwatch podem ser visualizadas na Figura 3.
Mais informações sobre o aplicativo podem ser obtidas em:
http://watchalert.wixsite.com/watchalert.

Figura 3: Interface do WatchAlert no smartwatch

4.1 Funcionalidades
O WatchAlert é uma aplicação Android que executa em

um smartwatch e um smartphone. A comunicação entre os
mesmos ocorre através do bluetooth e é uma comunicação
nativa entre os dispositivos Android.

O smartwatch possui diversos sensores, dentre os quais
o acelerômetro, o giroscópio e o microfone. O acelerôme-
tro mede as acelerações nas direções dos eixos X, Y e Z,
em m/s2. O giroscópio fornece as velocidades angulares em
torno dos eixos X, Y e Z, em rad/s. Tanto o acelerômetro
quanto o giroscópio foram configurados para enviar dados
a uma frequência média de 50 Hz. O uso dessa frequência
é importante, pois possibilita ao algoritmo de detecção de
quedas uma maior taxa de dados para serem analisados.

Tais sensores foram escolhidos ao avaliar duas caracteŕısti-
cas. A primeira delas é obter a maior taxa de acerto usando
um algoritmo de threshold. A segunda avalia o consumo da
bateria dos dispositivos, pois o consumo da mesma pode va-
riar conforme a quantidade de sensores utilizados bem como
da frequência de amostragem utilizada [6].

Uma representação do funcionamento da aplicação pode
ser vista na Figura 4. A aplicação, como visto nesta Seção,
possui um módulo para captura dos dados, cuja execução é
realizada no smartwatch, e um módulo para o processamento
de tais dados, cuja execução ocorre no smartphone.

No módulo associado ao smartwatch, a leitura dos dados
do acelerômetro e giroscópio é feita continuamente, a par-
tir do momento em que o usuário ativa tal funcionalidade.
Em seguida, envia os dados coletados ao smartphone. Esse,
por sua vez, faz o processamento dos mesmos utilizando o
algoritmo de detecção de quedas descrito na seção 4.2. Ao
identificar um evento de queda, o smartphone envia uma no-
tificação ao smartwatch para que o usuário possa informar
a sua situação. Em ambos os módulos, o algoritmo de de-
tecção de quedas é implementado como um serviço que roda
em background e que pode ser ativado e desativado pelo
usuário a qualquer instante. Essa funcionalidade permite
que no caso de existir alguém no ambiente com o idoso, o
monitoramento possa ser interrompido momentaneamente.

4.2 Algoritmo de Detecção de Quedas
O algoritmo utilizado no WatchAlert baseia-se no descrito

em [3] e utiliza limiares para avaliar se houve uma queda
ou não. Esse algoritmo verifica os valores dos sensores e
compara com os valores caracteŕısticos de queda.
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Figura 4: Funcionamento do WatchAlert

Heieh et al. [3] descreve que existem três estágios para
identificar uma queda. O primeiro deles é o de queda livre.
Neste, nota-se uma redução da velocidade de aceleração do
corpo, uma vez que a direção da sua aceleração e a da gra-
vidade são a mesma. O segundo estágio é o de impacto,
no qual observa-se uma repentina mudança da velocidade
de aceleração. O último estágio é o de inatividade, onde
o usuário permanece total ou parcialmente imóvel no chão.
Segundo o autor, a duração entre os dois primeiros estágios
não deve ser maior que 40 ms.

O algoritmo de detecção de quedas utiliza como entrada
três atributos que são analisados com limiares pré-definidos
experimentalmente. O primeiro deles é a aceleração (V Ai)
em cada ponto, que reflete o movimento da mão e o impacto
da queda. A velocidade da aceleração é calculada segundo a
equação 1 e tem Ax, Ay e Az representando as acelerações
nos eixos X, Y e Z, respectivamente, em um instante ti

V A(ti) =
√

Ax
2(ti) + Ay

2(ti) + Az
2(ti) (1)

O segundo atributo é um valor (GSi) que representa a ro-
tação do pulso/braço. Ele é calculado através de Gy e Gz

que representam os valores do giroscópio nos eixos Y e Z,
respectivamente, a partir da equação 2, descrita a seguir:

GS(ti) =
√

Gy
2(ti) + Gz

2(ti) (2)

O último atributo (SAi) representa o estado de movimento
do corpo (ativo, inativo ou parcialmente ativo). Ele é calcu-
lado conforme apresentado na equação 3:

SAi =

N∑

i=1

[|Ax(i)|+ |Ay(i)|+ |Az(i)|] (3)

Ax, Ay e Az representam as acelerações nos eixos X, Y e
Z, respectivamente, em um instante i e N corresponde o
número de amostras coletadas.

5. CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou a evolução do aplicativo fAlert

para o aplicativo WatchAlert. O WatchAlert consiste na
utilização conjunta do smartwatch e do smartphone para a
detecção de quedas por meio de sensores. O aplicativo tende
a trazer um uso mais natural e cont́ınuo do monitoramento
de pessoas idosas por meio do smartwatch, além de permitir
que o monitoramento possa ser realizado em situações que

não seriam posśıveis com o smartphone. Como trabalhos fu-
turos deseja-se adicionar novas funcionalidades, tais como o
reconhecimento de atividades (andar, correr, deitar, sentar,
dormir, entre outros), monitoramento card́ıaco e localiza-
ção, visando melhor contextualizar e detectar as situações
de risco do usuário.
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ABSTRACT
The video shot segmentation is a useful step on multiple
video-related tasks, including research ones like automatic
video summarization or high-level segmentation, along with
video production like editing and/or post-production.

Although it can be useful, there is not an user-friendly
automatic video shot segmentation application: those whose
can be used requires either paid subscriptions, advanced user
knowledge or has an complex installation process.

That way, this paper presents an efficient video shot seg-
mentation with an user-friendly web-interface. The appli-
cation, along with its OS independent interface, features a
fast segmentation process with a number of customizable
parameters to achieve a high-quality shot segmentation.

Keywords
Shot segmentation, multimedia

1. INTRODUCTION
Video shot segmentation is often regarded as an initial

step for various videos analysis, including indexing, summa-
rization and high-level scene segmentation [1].

Although automatic shot segmentation is often regarded
as“essentially solved”[2], with a plethora of techniques avail-
able in literature, there seems to be a lack of an easily usable
application which performs shot segmentation. Some of the
available applications seems to be usable only by researchers
or experts, as Video Shot and Scene Segmentation1, Image-
Lab Shot Detector2, FFmpeg3 or the Automatic Video Seg-
mentation Application (AVSA) [3] tools. Most of these do
not provide user-friendly interface, require comprehension of
the implemented method to specify adequate thresholds or
programming skills to properly compile and install it.

That way, this paper focuses on describing an user-friendly
application with a web interface which enables the average
user to easily perform automatic video shot segmentation.

1http://mklab.iti.gr/project/video-shot-segm
2http://imagelab.ing.unimore.it/
3https://ffmpeg.org/
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More than that, the application also enable advanced users
to customize the segmentation itself, which can improve the
obtained results.

This paper are organized as follows: Section 2 presents the
proposed shot segmentation application along with its per-
formance evaluation; Section 3 describes the web-interface
and its features; Section 4 presents some of the application
discussions and envisioned future works.

2. SHOT SEGMENTATION APPLICATION
The proposed application aims to identify shot transitions,

both gradual and abrupt ones, for a given input video. The
approach consist on analysis of HSV 8:4:4 color histograms
extracted from the input video. By using two similarity mea-
sures, euclidean distance and histograms’ intersection, along
with two independent sliding-windows with variable size (ob-
tained by means of high adjacent frames dissimilarity), the
technique can identify most of abrupt shot transitions.

As some transitions doesn’t have high dissimilarity be-
tween then, local thresholds are automatically calculated
within each independent sliding window, based on average
dissimilarity distance value. These thresholds are used to
identify more subtle transitions within each sliding window,
including most of the gradual shot transitions. An example
of 3 histogram intersection and 2 euclidean distance sliding-
windows’ with its local thresholds is presented in Figure 1.

Figure 1: An example of independent sliding-
windows and local thresholds over 14 frames.

To detect gradual transitions a heuristic is applied: con-
secutive transitions which are distant by a predefined amount
of frames are merged into a single gradual transition.

2.1 Performance evaluation
The shot segmentation were implemented using a multi-

thread approach in the C++ language with the OpenCV 3.0
library. The library provide most of required low-level data
for the developed technique like video decoding, color con-
versions and histogram’ extraction and comparisons. The
implementation, along with its simple CLI interface is also
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public available at https://github.com/Trojahn/FAST.
To evaluate the segmentation performance, it was used

the 24fps 10m Big Buck Bunny open movie4 to measure
the obtained processing fps rate and time with different
H.264/AVC video resolutions. The results, described on Ta-
ble 1, were obtained using an Intel Core i7 x990 (12 logical
threads) with 16GB of RAM running a x64 Ubuntu 16.04.

Table 1: Average obtained FPS and processing time
from the proposed implementation when shot seg-
menting the 10m Big Buck Bunny video with differ-
ent video resolutions.

Video configuration FPS Processing Time
480p (SD) 752.8 00:19
720p (HD) 340.5 00:42

1080p (FullHD) 152.1 01:34
2160p (4K) 38.9 06:10

The obtained processing time shows that the implementa-
tion could achieve real-time even on most demanding video
configuration at 2160p (also know as “4K”). In other words,
the application can process more frames than the video fps
rate, making it adequate even for live video content.

Another interesting result is that processing time gets a
huge boost on smaller resolution videos: the 480p video
could be processed more than 30 times faster than the video
duration itself. This indicates that the application can seg-
ment large video datasets within a reasonable time, which
could benefit video providers like YouTube, Facebook and
TV channels, for example.

3. WEB INTERFACE
In order to facilitate the access of users which are inter-

ested in the proposed tool, a web based user interface was
developed. This interface was programmed using Meteor5,
an open source platform for web, mobile and desktop appli-
cations. Meteor platform follows the client/server architec-
ture and its applications are usually written in Javascript
with HTML and CSS.

As Javascript is originally a client side language, Meteor
uses Node.js6 to run its server side code. Meteor projects
come with embedded MongoDB7 databases at the time of
their creation. MongoDB is an open source document-oriented
database system, which is interesting for some kinds of ap-
plications because of its flexibility.

The web based user interface allows multiple file uploads,
where each uploaded video can be segmented one time with
standard or custom parameters, generating an .csv output
file containing the frames of the shot boundaries which can
be downloaded from the server.

The shot segmentation process, described on the previ-
ous section, occurs asynchronously on the server. When the
segmentation process is finished, the interface updates itself,
showing the resulting csv file, without any user interaction.
A screenshot of the web interface with three already up-
loaded files is shown on Figure 2.

The web-interface implementation is public available at
https://github.com/rodrigokishi/FASTweb.
4http://bbb3d.renderfarming.net/download.html
5https://www.meteor.com/
6https://nodejs.org
7https://www.mongodb.com/

Figure 2: A screen capture of the web based user
interface.

4. DISCUSSIONS AND FUTURE WORKS
This paper proposed an application, along with its web-

based interface, which can perform a fast video shot segmen-
tation. The adopted shot segmentation process, based on
frame-to-frame color histogram dissimilarity, obtained high
performance values in our evaluation being able to even seg-
ment 2160p videos (often regarded as “4K”) in real-time.

Some of the main advantages of the proposed application
is that it can ease shot segmentation tasks by providing the
users with a friendly interface and a cost-effective video shot
segmentation. Also, the shot segmentation parameters can
be customized by the user to obtain superior results given
particular users needs.

As future works, some of the devised improvements over
the application and its web-interface are listed below:

• A set of selectable output formats like XML and JSON;

• An notification system which could notify the user
when the video segmentation finished;

• Web interface back-end optimizations which may im-
prove the overall user experience, like queueing to sup-
port multiple fast segmentation tasks;

• Couple a video player on the web interface, allowing
the user to watch the uploaded videos. This player
should also have support to show the predicted shot
boundaries of each video;

• Adapt the web version of the user interface and pro-
duce mobile and desktop versions, using the meteor

capabilities;
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ABSTRACT
Um agroecossistema é um ecossistema com a presença de
pelo menos um sistema agŕıcola. Esses sistemas possuem as
seguintes propriedades: produtividade, estabilidade, susten-
tabilidade e equidade.

Nesse trabalho é apresentado o sistema IS@ Digital que
gera um conjunto de indicadores para que as propriedades
rurais possam ser avaliadas em todos os aspectos de um agro-
ecossistema. Esses indicadores são utilizados para gerar um
Índice de Sustentabilidade para propriedade rural. De posse
desses dados o produtor rural pode efetuar análises e identi-
ficar áreas do empreendimento que necessitam de melhorias
para se tornar um empreendimento mais sustentável e viável
economicamente. Para o cálculo do Índice de Sustentabili-
dade é utilizada a metodologia ISA proposta pela EPAMIG.

Keywords
Sustentabilidade, Agroecossistemas, Agronegócio, KDD

1. INTRODUÇÃO
Um agroecossistema é um ecossistema com a presença de

pelo menos um sistema agŕıcola. Esses sistemas possuem
propriedades de produtividade, estabilidade, sustentabili-
dade e equidade. Sustentabilidade é o grau com que o sis-
tema consegue manter a sua produtividade quando ocorrem
grandes perturbações. Alguns exemplos de grandes pertur-
bações podem ser a alteração da acidez do solo ou inunda-
ções que não ocorram regularmente e equidade é a medida
de quão uniforme é a distribuição da renda gerada pelo em-
preendimento [1].

O Modelo ISA (Indicadores de Sustentabilidade em Agro-
ecossistemas) avalia a sustentabilidade considerando os as-
pectos do balanço econômico e social, o gerenciamento do
estabelecimento, a qualidade do solo e da água, o manejo
dos sistemas de produção e a diversificação da paisagem e o
estado de conservação da vegetação nativa de um empreen-
dimento rural [2]. O ISA provê 21 indicadores que avaliam
cada uma dessas áreas de um empreendimento rural. Com
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essa avaliação consegue-se identificar quais aspectos de um
agroecossistema precisam de melhorias.

2. ISA: INDICADORES DE SUSTENTABI-
LIDADE EM AGROECOSSISTEMAS

O Modelo ISA foi desenvolvido pela Epamig em parceria
com a Emater-MG, IEF, Embrapa, UFMG e Fundação João
Pinheiro podendo ser obtido no site da Epamig 1. Além dos
produtores rurais a sustentabilidade pode gerar benef́ıcios
para os munićıpios onde elas se localizam. Como exemplo,
o ICMS Ecológico que é adotado em alguns estados como
Paraná, São Paulo e Minas Gerais e gera benef́ıcios para os
munićıpios que zelam pelo meio ambiente [3].

O ISA, que é a metodologia utilizada nesse projeto, é com-
posto por um total de 21 indicadores com valores que variam
no intervalo de 0 a 1 [4, 2]. Para possibilitar melhor análise
das informações eles são organizados segundo a sua aplicação
nos grupos de “Balanço econômico”, “Balanço social”, “Ges-
tão do estabelecimento”, “Capacidade produtiva do solo”,
“Qualidade da água”, “Manejo dos sistemas de produção” e
“Ecologia da paisagem agŕıcola”. Com a média desses 21
indicadores é gerado o Índice de Sustentabilidade da propri-
edade rural.

3. METAS DE APLICAÇÃO E LICENÇA
Dentre os objetivos desse projeto estão o desenvolvimento

de uma plataforma que permita gerenciar as práticas volta-
das para os aspectos de sustentabilidade adotadas em uma
propriedade. De posse desses dados será realizada uma iden-
tificação dos fatores que mais afetam a sustentabilidade de
uma propriedade rural. Para mensurar a sustentabilidade
será utilizada a metodologia ISA apresentada na seção 2.
Também serão identificados os fatores mais importantes na
rentabilidade dessas propriedades tendo em vista a susten-
tabilidade.

Essa aplicação tem o código proprietário e é desenvolvida
em parceria com empresas do setor privado.

4. AQUITETURA
O Modelo ISA, como concebido originalmente, é composto

por uma planilha Excel com várias guias para agrupamento

1http://www.epamig.br/index.php?option=com_
content&task=view&id=1670
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das informações da propriedade rural por setores. A utiliza-
ção de uma planilha Excel tem alguns benef́ıcios como a fa-
cilidade de implementação e pequenas atualizações. Os pon-
tos negativos, no entanto superam essas vantagens. Como
as regras do sistema estão todas definidas em macros a difi-
culdade de manter a consistência entre as diversas versões é
muito grande o que compromete a qualidade dos resultados.
Outras desvantagens são a integridade das informações, er-
ros de preenchimento além da dificuldade para geração de
relatórios e análises.

O IS@ Digital tem dois tipos de atores com caracteŕısticas
com visões distintas. Existe o Entrevistador, que geralmente
é um técnico agŕıcola, e o Gerente do Sistema que pode ser
um Engenheiro Agŕıcola. O Entrevistador é o responsável
por ir às propriedades rurais e aplicar o questionário ISA
coletando todas as informações para obter o Índice de Sus-
tentabilidade e geração de um diagnóstico da propriedade.
O Gerente do Sistema tem a responsabilidade de analisar os
dados coletados pelos Entrevistadores.

O processo de trabalho do Entrevistador é composto por
duas etapas. No primeiro momento o Entrevistador vai
à propriedade rural e aplica o questionário ao responsável
pela administração do empreendimento rural. Durante essa
etapa são levantadas diversas informações, como por exem-
plo, acidez do solo, turbidez da água, tipos de produtos cul-
tivados, número de funcionários, insumos utilizados dentre
outras.

O Gerente é o responsável técnico pela aplicação do ISA
nas propriedades rurais de uma determinada região. Du-
rante a aplicação esse profissional consegue acompanhar o
trabalho dos técnicos gerando relatórios por propriedade ru-
ral e análises para encontrar padrões nas propriedades da
mesma região.

A aplicação do ISA inicia-se com a visita de um técnico
à propriedade rural e termina com a aplicação de técnicas
de aprendizado de máquina e visualização dos resultados.
Durante a visita são coletadas informações sobre produção,
qualidade de trabalho e análises de solo e água. Após a co-
leta os dados são enviados para o servidor da aplicação. Com
dados de diversas propriedades são gerados relatórios, um
armazém de dados (para análises mais complexas) e dash-
boards para visualização dessas informações.

5. FUNCIONALIDADES
O IS@ Digital é composto basicamente de 3 módulos sendo

coleta de dados, visualização de relatórios e Inteligência Ana-
ĺıtica. Na figura 1 é apresentada uma interface do módulo
de coleta de dados. Nela as caixas de texto com fundo verde
apresentam valores adequados, enquanto as vermelhas são
resultados inadequados.

O módulo de visualização de relatórios apresenta o Índice
de Sustentabilidade da propriedade e 21 indicadores dos gru-
pos listados na seção 2. Além dessas informações também
são gerados dados sobre a renda da propriedade, ńıvel de
endividamento, etc. Nesse módulo também existe uma in-
terface chamada de “Plano de Adequação” onde são listados
todos os passos que devem ser seguidos para melhoria dos
indicadores e do Índice de Sustentabilidade.

No módulo de Inteligência Anaĺıtica podem ser realizadas
análises mais elaboradas dos dados coletados pelos técnicos
agŕıcolas. Pode ser criado, por exemplo, um gráfico para
relacionar o Índice de Sustentabilidade das propriedades com
a idade do produtor rural.

Figura 1: IS@ Digital - Solo

6. CONCLUSÕES
A ferramenta proposta avalia a sustentabilidade de propri-

edades rurais utilizando o Modelo ISA. Ela também pode ser
utilizada para identificar problemas de sustentabilidade no
solo, água ou no uso de defensivos agŕıcolas. Cooperativas
agŕıcolas também podem utilizá-la para ajudar a classificar
o grau de sustentabilidade da produção de seus cooperados
remunerando-os de forma diferenciada e identificar proprie-
dades que são menos eficientes com seus métodos produtivos.
A aplicação Web permite que gestores possam gerenciar di-
versas propriedades criando planos de adequação para corri-
gir os problemas que foram encontrados durante a aplicação
do ISA. Os gestores também tem acesso a uma ferramenta de
Inteligência Anaĺıtica para efetuar análises mais complexas
dos dados das propriedades onde o ISA já foi aplicado.
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ABSTRACT
Pervasive games utilize contextual data from the player as
a fundamental game input. Processing this data, acquired
by sensors subject to noises, imprecisions and errors, is an
important task in order to guarantee a consistent gameplay
experience and prevent player frustration. Thus, this paper
presents an approach to pervasive game development capa-
ble of handling the uncertainty of sensor data. The proposed
approach consists of applying fuzzy set theory to transform
the game input into fuzzy sets, by mapping the range of
sensor readings into descriptive linguistic variables (i.e., qua-
litative values) and their respective membership functions.
Then, the linguistic variables are utilized in the definition of
fuzzy rules – if...then rule statements – describing the beha-
vior of one or more game elements. Finally, in order to out-
put a value which describes the game element’s behavior, we
employ a fuzzy inference system based on the fuzzy rules de-
finitions. To illustrate our approach, we present a pervasive
game prototype that uses location and movement contextual
data to control the pace of the game. By employing fuzzy
systems in the development of pervasive games, we expect
to abstract much of the complexity of handling imprecise
and uncertain sensor data during the implementation of the
game logic and facilitate the design of rule-based behavior
by allowing game designers to compose rules using linguistic
terms instead of numerical values.

Keywords
Pervasive games; Fuzzy Logic systems; Context-aware ap-
plications.

1. INTRODUÇÃO
O termo“Computação Ub́ıqua”(do inglês, Ubiquitous Com-

puting) foi cunhado pelo pesquisador norte-americano Mark
Weiser para descrever um futuro no qual os computado-
res como conhecemos atualmente desapareceriam gradual-
mente, dando lugar a novos dispositivos embutidos inviśı-
veis ao usuário [17]. Na visão de Weiser, aplicações ub́ı-
quas preocupam-se em obter os dados do contexto no qual
o usuário está situado e utilizam esses dados para modifi-

In: Sessão de Posteres, 2016, Teresina. Anais do XXII Simpósio Brasi-
leiro de Sistemas Multimídia e Web. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de
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car o comportamento da aplicação em benef́ıcio do usuário,
um conceito que hoje caracteriza as aplicações “senśıveis ao
contexto” (do inglês, context-aware) [16].

Com a popularização dos dispositivos móveis e os con-
t́ınuos avanços nas tecnologias de sensores embarcados, a
visão de Weiser pode ser colocada em prática. Dessa forma,
existe uma tendência de combinar diferentes áreas com a
computação ub́ıqua, dando origem a novos tipos de aplica-
ções. Ao atribuir as caracteŕısticas das aplicações senśıveis
ao contexto para os jogos digitais, surgem os jogos pervasi-
vos. Um jogo pervasivo possui uma ou mais funcionalidades
que expandem o “ćırculo mágico” do jogo de forma social,
espacial ou temporal [13]. A expressão ćırculo mágico é em-
pregada para descrever o espaço onde um determinado jogo
acontece, e como este espaço torna-se um universo livre das
regras do mundo real durante o jogo [9].

O desenvolvimento de aplicações senśıveis ao contexto para
dispositivos móveis apresenta diversos desafios técnicos para
desenvolvedores e engenheiros de software, como definir a
representação de dados contextuais computacionalmente, a
necessidade de reimplementar uma aplicação para diferen-
tes plataformas e de lidar com novas interfaces humano-
computador [6]. Além disso, os sensores utilizados por esse
tipo de aplicação estão sujeitos a rúıdos, imprecisões e erros
em suas leituras, elevando a possibilidade de comportamen-
tos inesperados (e.g. variações abruptas em variáveis) pre-
judicarem o funcionamento da aplicação. Essa imprecisão,
inerente aos sensores embarcados nos dispositivos móveis
atuais, pode dificultar a implementação de regras da apli-
cação baseadas em valores espećıficos com fronteiras bem
definidas. Dessa forma, para suceder na criação de aplica-
ções senśıveis ao contexto, são necessárias técnicas de de-
senvolvimento robustas, capazes de lidar com informações
inconsistentes e incertezas [14].

Em visão dos desafios apontados acima, este artigo propõe
a utilização de sistemas fuzzy no desenvolvimento de jogos
pervasivos como uma ferramenta de manipulação dos dados
contextuais recebidos dos sensores. Dessa forma, é posśıvel
explorar a tolerância por imprecisões e incertezas ao em-
pregar conjuntos fuzzy para representar dados contextuais;
facilitar a formulação das regras do jogo com a definição de
regras lingúısticas; e controlar o comportamento de elemen-
tos do jogo utilizando um sistema de inferência fuzzy.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma:
A Seção 2 discute alguns trabalhos relacionados. A Seção 3
apresenta a abordagem proposta. Por fim, a Seção 4 expõe
as considerações finais.
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2. TRABALHOS RELACIONADOS
Para tornar-se pervasivo, um jogo precisa obter dados do

contexto e utilizá-los como parte da jogabilidade. Diversos
trabalhos [2], [5], [3], [1], [10], [18], apontam os desafios e di-
ficuldades de processar dados incertos e imprecisos em jogos
pervasivos baseados em localização.

Em [2], [3], os autores discutem os desafios e lições apren-
didas sobre a utilização de dados de incertos de localização
durante o desenvolvimento do jogo Can You See Me Now.
No trabalho de [5], o jogo Cron é desenvolvido para de-
monstrar como utilizar um framework proposto a facilitar o
desenvolvimento de jogos baseados em localização. Durante
o desenvolvimento do jogo Mythical [1], identificou-se como
os dados do ambiente f́ısico podem ser empregados em jo-
gos pervasivos, consequências da utilização desses dados e
limitações técnicas, como lidar com a heterogeneidade dos
dados de diferentes sensores, a disponibilidade desses dados
e o volume excessivo de dados. Em [10], os autores utilizam
dados de localização e aceleração no protótipo do jogo Spor-
tix, e reportam que utilizar dados de sensores com qualidade
e precisão variada causaram impactos negativos no compor-
tamento do jogo e no reconhecimento do contexto, sendo
necessária a aplicação de filtros para ignorar dados fora de
limites pré-estabelecidos. Wu et al. [18] apontam dificulda-
des no desenvolvimento de jogos baseados em dados do GPS
(do inglês, Global Positioning System) e apresentam um jogo
pervasivo baseado no clássico Pac Man. Já no trabalho de
[15], os autores utilizam a incerteza propositalmente no jogo
apresentado, considerando os dados de localização incertos
em ambientes internos como parte da jogabilidade.

Outros trabalhos [12], [14], [7], abordam o problema de
processar dados imprecisos e obter informações relevantes
que possam ser utilizadas em aplicações senśıveis ao con-
texto, porém não são voltados para jogos pervasivos. Lei et
al. [12] sugerem um serviço para administrar as informações
contextuais, atribuindo métricas como qualidade, precisão e
relevância para cada dado contextual. Em [14], os autores
apresentam uma infraestrutura capaz de representar dados
obtidos por sensores utilizando formalismos baseados em on-
tologias. Cada dado é transformado em um predicado e é
associado um valor de confiança, permitindo que os serviços
implantados na plataforma possam manipular e raciocinar
sobre dados incertos utilizando lógica probabiĺıstica, lógica
fuzzy e redes Bayesianas. Na pesquisa de Haghighi et al.
[7], um sistema fuzzy é empregado para mapear os atribu-
tos de um modelo do espaço contextual em variáveis fuzzy,
permitindo a utilização dos mecanismos oferecidos pelos sis-
temas fuzzy para inferir informações sobre uma determinada
situação.

3. ABORDAGEM PROPOSTA
O ser humano é capaz de resolver problemas complexos

utilizando informações imprecisas e vagas, representadas por
termos lingúısticos (e.g. baixa temperatura, alta veloci-
dade). Contanto que seja posśıvel representar soluções para
um problema por meio de um conjunto de regras no formato
se...então, é posśıvel utilizar a teoria de conjuntos fuzzy e
conceitos de lógica fuzzy para expressar e manipular infor-
mações imprecisas e nebulosas com um ferramental mate-
mático estritamente preciso [8].

Dessa forma, a aplicação de sistemas fuzzy no desenvol-
vimento de jogos pervasivos confere uma abordagem formal

adequada a manipular os valores incertos e imprecisões de-
tectados pelos sensores de maneira semelhante ao racioćınio
humano. Os dados contextuais identificados pelos sensores
devem ser qualificados por termos lingúısticos associados a
conjuntos fuzzy. Esse processo consiste em identificar a faixa
dos valores que um determinado sensor pode retornar, e re-
presentar grânulos nessa faixa por meio de termos da lingua-
gem natural, efetivamente realizando uma troca da precisão
pela significância. Após definir os conjuntos, os desenvol-
vedores ou designers devem utilizar os termos lingúısticos
para formar proposições fuzzy – proposições lógicas basea-
das em conceitos imprecisos – e definir regras no formato
se...então que impliquem no comportamento de um ou mais
elementos do jogo. Ao definir as regras do jogo para um
dado elemento, é necessário implementar um sistema de in-
ferência fuzzy (FIS, do inglês, Fuzzy Inference System) para
controlar, de forma indireta, o comportamento de elementos
do jogo. O FIS é responsável por transformar os valores nu-
méricos obtidos pelos sensores em variáveis fuzzy, e inferir
um valor de sáıda que determine o comportamento de um
dado elemento do jogo em tempo de execução. A abordagem
proposta consiste em 5 etapas (ver Figura 1):

1. Escolha dos sensores: Identificar quais sensores podem
ser utilizados para prover os dados desejados;

2. Preparação dos dados: Especificar como os dados de
sáıda dos sensores devem ser pré-processados, caso ne-
cessário. Por exemplo, reduzindo o número de va-
riáveis (redução de dimensionalidade) para diminuir a
quantidade de valores qualitativos para representá-los;

3. Escolha dos valores qualitativos: Determinar quais os
termos lingúısticos devem ser utilizados para represen-
tar os valores numéricos obtidos pelos sensores. Cada
termo lingúıstico está associado a uma função de per-
tinência;

4. Definição da lógica: Definir as regras fuzzy escritas
na forma se...então, utilizando os termos lingúısticos
determinados na etapa anterior;

5. Aplicação do FIS: Implementar o sistema de inferência
fuzzy usado para obter o valor de sáıda que caracteriza
o comportamento de um elemento do jogo.

Figura 1: Etapas da abordagem proposta

A fim de exemplificar a aplicação da abordagem, as se-
ções seguintes apresentam cada etapa no contexto de um
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protótipo de jogo pervasivo baseado em localização.

3.1 Construção do protótipo
O protótipo detalhado nessa seção pertence ao gênero de

jogos de caça ao tesouro para dispositivos móveis, especi-
ficamente para a plataforma Android. As principais carac-
teŕısticas desse gênero no contexto de jogos pervasivos são:
(i) jogos multi-jogador; (ii) cada jogador possui uma po-
sição no mapa; (iii) os jogadores são agrupados por proxi-
midade; (iv) um grupo pode ser alertado de uma caça ao
tesouro; (v) os tesouros são objetos virtuais, posicionados
aleatoriamente no mapa; (vi) quando todos os tesouros fo-
rem encontrados, ou um limite de tempo é atingido, o jogo
termina; e (vii) o jogador com o maior número de tesouros
vence ao término da partida.

Com base nessas caracteŕısticas, os jogadores precisam de
alguma informação que os guiem para a localização dos te-
souros. Uma solução simples é adicionar um elemento no
jogo cuja função é exibir, por meio de uma interface vi-
sual, a localização do tesouro mais próximo de cada jogador.
Sendo assim, durante a caça ao tesouro cada dispositivo mó-
vel exerce a função de um radar.

Outra limitação importante é a extensão do espaço de
jogo. Para esse protótipo, é prefeŕıvel que os jogadores pos-
sam deslocar-se até o próximo tesouro caminhando, e por
isso a distância máxima entre os tesouros não deve exce-
der 40 metros. Por fim, a dinâmica do jogo deve basear-se
em informações contextuais, como a velocidade do jogador
e sua distância para o tesouro mais próximo. Esses valores
devem afetar a “frequência” de resposta do radar artificial,
que constitui o principal elemento desse jogo pervasivo.

3.1.1 Escolha dos sensores
Nessa etapa, os desenvolvedores são responsáveis por de-

finir quais sensores devem ser utilizados para capturar as
informações contextuais desejadas. É importante levar em
consideração a disponibilidade do sensor nos dispositivos
alvo e a possibilidade de utilizar diferentes sensores para
complementar uma informação contextual.

Para o protótipo exemplificado, a localização das entida-
des, jogador e tesouros, pode ser obtida por meio do GPS,
e as informações acerca da movimentação do jogador po-
dem ser inferidas a partir dos dados obtidos pelos sensores
acelerômetro e giroscópio.

3.1.2 Preparação dos dados
Nessa etapa, a sáıda dos sensores selecionados pode ser

transformada pelo desenvolvedor para reduzir a quantidade
de conjuntos fuzzy. No cenário proposto, é posśıvel obter
a distância entre o jogador e os tesouros, reduzindo o nú-
mero de valores obtidos pelo GPS para um. Já as sáıdas dos
sensores acelerômetro e giroscópio são oferecidas em três di-
mensões e precisam ser observadas em intervalos de tempo
antes que possam ser analisadas.

Distância – Para determinar a distância entre o jogador e
os tesouros no mapa, são utilizadas as coordenadas detecta-
das pelo sensor de GPS. Dependendo da precisão desejada,
calcular essa distância pode ser simples ou não. Para obter
uma maior precisão, pode-se considerar a superf́ıcie da Terra
como uma esfera e calcular a menor rota entre dois pontos
na sua superf́ıcie esférica por meio da fórmula de Haversine
[4]. Embora esta abordagem produza resultados precisos,
ela pode ser desnecessariamente complexa para o protótipo

apresentado. Como a distância máxima entre o jogador e
um tesouro está limitada a 40 metros, a distância pode ser
estimada por uma linha reta entre os pontos, utilizando a
latitude e longitude como coordenadas e aplicando o cálculo
da distância euclidiana.

Movimentação – A principal interação entre o jogador e
o radar é influenciada por meio do deslocamento do joga-
dor no espaço f́ısico onde os tesouros foram posicionados.
Logo, capturar dados sobre essa movimentação é uma ta-
refa importante a ser realizada antes de decidir como essa
informação pode afetar a jogabilidade. Para determinar a
movimentação do jogador, utiliza-se a variação dos valores
da aceleração linear nos eixos x, y e z (em m/s2), observada
pelo sensor acelerômetro, a orientação e velocidade angular
do jogador, detectadas pelo sensor giroscópio. Em [11], é
posśıvel distinguir entre atividades com alta movimentação
(correr, caminhar) e atividades com baixa movimentação
(parar, sentar) observando a variação dos valores de cada
eixo durante um intervalo de tempo. Em [10], dados do
sensor acelerômetro foram utilizados em conjunto com a lo-
calização do jogador para determinar sua velocidade.

3.1.3 Escolha dos valores qualitativos
As variáveis lingúısticas apresentam valores discretos que

estão associados aos nomes dos conjuntos fuzzy. O designer
pode definir quais termos devem ser utilizados nessa etapa.

Dentro do domı́nio do valor quantitativo da distância, é
posśıvel definir três termos lingúısticos (perto, média, longe)
associados à variável lingúıstica distância. Da mesma forma,
no domı́nio dos valores da movimentação do dispositivo, são
definidos dois conjuntos fuzzy (baixa, alta) que representam
a movimentação do jogador de forma qualitativa, consti-
tuindo a variável lingúıstica movimentação.

3.1.4 Definição da lógica
Com a definição dos valores qualitativos que representam

as sáıdas dos sensores, o designer do jogo pode criar regras
na forma se...então baseadas nesses valores. Para o protó-
tipo exemplificado, as variáveis movimentação e distância
são utilizadas para controlar a frequência que o radar arti-
ficial sinaliza a posição do tesouro mais próximo no mapa.
Para isso, três conjuntos fuzzy são definidos (alta, média,
baixa) para representar os valores qualitativos da frequência
do radar. Um exemplo das posśıveis regras fuzzy é ilustrado
na Tabela 1.

Tabela 1: Regras fuzzy do radar artificial
Movimentação →

Distância ↓ Baixa Alta

Perto Alta Média
Média Média Baixa
Longe Média Baixa

3.1.5 Aplicação do Sistema de Inferência Fuzzy
Por fim, nessa etapa é realizada a implementação do sis-

tema de inferência fuzzy utilizando a base de regras estabele-
cida na etapa de definição da lógica (Seção 3.1.4). O objetivo
do sistema é inferir um valor quantitativo que caracterize a
frequência em que o radar artificial exibe a localização do
tesouro mais próximo. A Figura 2 ilustra o sistema de infe-
rência fuzzy utilizado para controlar a frequência do radar.
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Figura 2: Sistema de Inferência Fuzzy

No processo de fuzzificação, o grau de pertinência das en-
tradas deve ser calculado para seus respectivos termos lin-
gúısticos (conjuntos fuzzy), presentes nos antecedentes das
regras fuzzy. A partir dos valores de pertinência dos ante-
cedentes, a unidade de inferência aplica as regras e retorna,
para cada regra, um conjunto fuzzy que reflita sua força. Em
seguida, todos os conjuntos resultantes são combinados para
formar a sáıda do processo de inferência. A defuzzificação
permite que o conjunto fuzzy de sáıda seja transformado em
um único valor, a frequência do radar artificial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento de aplicações senśıveis ao contexto para

dispositivos móveis apresenta diversos desafios técnicos rela-
cionados a como obter, representar e manipular dados con-
textuais. Esses dados, obtidos primariamente por meio de
sensores, estão sujeitos a rúıdos e imprecisões, e precisam
ser cuidadosamente tratados antes de serem utilizados para
afetar o comportamento da aplicação.

Este trabalho apresenta uma abordagem para o desenvol-
vimento de jogos pervasivos utilizando sistemas fuzzy. A
abordagem proposta descreve como aplicar a teoria de con-
juntos fuzzy aos valores quantitativos recebidos de sensores
para obter variáveis qualitativas, como utilizar essas variá-
veis para definir regras lógicas que reflitam as regras do jogo,
e como utilizar um sistema de inferência fuzzy para controlar
elementos do jogo. Cada a etapa é exemplificada no contexto
de um protótipo de jogo pervasivo baseado em localização,
cujo principal elemento do jogo representa um radar afetado
por dados contextuais.

Com o uso de sistemas fuzzy, é posśıvel empregar o ferra-
mental matemático fornecido pela teoria de conjuntos fuzzy
e a lógica fuzzy para manipular dados imprecisos e incer-
tos por meio de representações lingúısticas que facilitam a
criação de regras do jogo, por se assemelhar ao racioćınio
humano. No futuro, pode ser interessante explorar os bene-
f́ıcios de uma biblioteca voltada para o uso de sistemas fuzzy
pelos desenvolvedores e designers de jogos pervasivos.

5. REFERÊNCIAS
[1] A. Becam and V. A. A. Nenonen. Designing and

creating environment aware games. In 2008 5th IEEE
Consumer Communications and Networking
Conference, pages 1045–1049, Jan 2008.

[2] S. Benford, R. Anastasi, M. Flintham, A. Drozd,
A. Crabtree, C. Greenhalgh, N. Tandavanitj,
M. Adams, and J. Row-Farr. Coping with uncertainty
in a location-based game. IEEE Pervasive Computing,
2(3):34–41, July 2003.

[3] S. Benford, A. Crabtree, M. Flintham, A. Drozd,
R. Anastasi, M. Paxton, N. Tandavanitj, M. Adams,

and J. Row-Farr. Can you see me now? ACM
Transactions Compututer-Human Interactions,
13(1):100–133, Mar. 2006.

[4] F. Cajori. A History of Mathematical Notations: Vol.
II. A History of Mathematical Notations. Cosimo,
Incorporated, 2007.

[5] L. David, K. Fabian, R. Ilja, and S. Stephan.
Context-aware multimedia provisioning for pervasive
games. In Seventh IEEE International Symposium on
Multimedia (ISM’05), pages 9–, Dec 2005.

[6] J. Dehlinger and J. Dixon. Mobile application software
engineering: Challenges and research directions. In
Proceedings of the Workshop on Mobile Software
Engineering, pages 29–32. Springer, 2011.

[7] P. Delir Haghighi, S. Krishnaswamy, A. Zaslavsky, and
M. M. Gaber. Reasoning about context in uncertain
pervasive computing environments. In Proceedings of
the 3rd European Conference on Smart Sensing and
Context, EuroSSC ’08, pages 112–125, Berlin,
Heidelberg, 2008. Springer-Verlag.

[8] D. Dubois and H. M. Prade. Fuzzy Sets and systems:
Theory and Applications, volume 144 of Mathematics
in science and engineering. Academic press, 1980.

[9] J. Huizinga. Homo Ludens. Beacon Press, 1955.

[10] E. Kuehn and J. Sieck. Design and implementation of
location and situation based services for a pervasive
mobile adventure game. In IEEE International
Workshop on Intelligent Data Acquisition and
Advanced Computing Systems: Technology and
Applications, 2009. IDAACS 2009, pages 640–644,
Sept 2009.

[11] J. R. Kwapisz, G. M. Weiss, and S. A. Moore. Activity
recognition using cell phone accelerometers. ACM
SigKDD Explorations Newsletter, 12(2):74–82, 2011.

[12] H. Lei, D. M. Sow, J. S. Davis, II, G. Banavar, and
M. R. Ebling. The design and applications of a
context service. SIGMOBILE Mob. Comput.
Commun. Rev., 6(4):45–55, Oct. 2002.

[13] M. Montola. Exploring the edge of the magic circle:
Defining pervasive games. In Proceedings of Digital
Arts and Culture, pages 1–3, 2005.

[14] A. Ranganathan, J. Al-Muhtadi, and R. H. Campbell.
Reasoning about uncertain contexts in pervasive
computing environments. IEEE Pervasive Computing,
3(2):62–70, April 2004.

[15] R. Robert-Bouchard, J. Dupire, and P. Cubaud.
Designing indoor tangible games based on fuzzy
localisation. In IEEE Games Entertainment Media
Conference (GEM), 2015, pages 1–4, Oct 2015.

[16] B. Schilit, N. Adams, and R. Want. Context-aware
computing applications. In First Workshop on Mobile
Computing Systems and Applications, 1994. WMCSA
1994, pages 85–90. IEEE, 1994.

[17] M. Weiser. The computer for the 21st century.
Scientific american, 265(3):94–104, 1991.

[18] M. Y. Wu, S. R. Tsai, J. C. Wang, and Y. C. Chuang.
A pac-man game on campus using gps location
information and shortest path algorithm. In Third
IEEE International Conference on Digital Game and
Intelligent Toy Enhanced Learning (DIGITEL), 2010,
pages 202–206, April 2010.

Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (Vol. 2): Workshops e Sessão de Pôsteres

140



VITESSE, maior Velocidade e mais Inteligência com
Tecnologias Emergentes para Sistemas de SaúdE

Mauro Oliveira
Instituto Federal do Ceará

(IFCE) - ARACATI
Aracati-CE, Brazil

amauroboliveira@gmail.com

Eliezio Queiroz
Instituto Federal do Ceará

(IFCE) - ARACATI
Aracati-CE, Brazil

egqneto@gmail.com

Nicodemos Freitas
Instituto Federal do Ceará

(IFCE) - ARACATI
Aracati-CE, Brazil

nicodemosfreitas@gmail.com
Vitor Lopes

Instituto Federal do Ceará
(IFCE) - PPGCC

Fortaleza-CE, Brazil
vitorcarvalhoml@gmail.com

Luiz Odorico Monteiro de
Andrade

Universidade Federal do
Ceará - UFC

Fortaleza-CE, Brazil
odorico@ufc.br

ABSTRACT
The use of mobile technology has been a great ally to
the quality of Brazilian health, this because in a single
device there are aggregation tools that allows us to create
innovative solutions appropriate to the context of any user.
Initially, the system was based on the digital TV technology
in scenarios of home care. Nowadays, the system adds new
functions to support urgent and emergency care of individu-
als in mobility. In both cases, the key idea of VITESSE is to
improve the time of consuming process, taking into account
the real time and contextual information, in particular in
the case of mobile users accidents. Therefore, VITESSE is
a context aware system that makes use of ontologies in the
process of generating inferences, increasing the efficiency of
health care systems.

Keywords
Home care; e-health; contexto aware; ontology;

1. INTRODUÇÃO
O envelhecimento da população e o aumento da expecta-

tiva de vida dos brasileiros vêm crescendo desde a década de
1960. Cresce também o número de idosos com problemas de
saúde em atenção domiciliar que não possuem cuidadores
em regime permanente. Por outro lado, indiv́ıduos em
mobilidade (no trânsito urbano, em viagens nacionais ou
internacionais, por ex.) podem também passar por situações
adversas (atropelamentos, quedas, mal estar, etc.). Neste
caso, em geral acontece uma certa inércia, tanto por parte
das pessoas voluntárias próximas ao indiv́ıduo como por
parte dos socorristas que sejam chamados a prestar atendi-
mento. Isso se dá, naturalmente, devido ao desconhecimento
pelo voluntário/socorrista do problema enfrentado pela v́ı-
tima, pela falta de informações a respeito do acidentado
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(posśıveis alergias a medicamentos, etc), mesmo que estes
sejam da área de saúde. Este trabalho apresenta o VITESS,
um sistema inteligente capazes de dar maior velocidade
e eficiência nas ações de urgência/emergência a pacientes
idosos em atenção domiciliar e a pessoas em mobilidade,
v́ıtimas de acidentes. O sistema foi, inicialmente, baseado
na tecnologia da TV digital (internação domiciliar) e evoluiu
também na direção do atendimento de urgência e emergência
de indiv́ıduos em mobilidade. Em ambos os casos, a ideia
central do VITESSE é dar velocidade a um processo moroso,
em geral, por falta de informações dispońıveis em tempo
real, em especial no caso de mobilidade do usuário. O
VITESSE é constitúıdo por 5 componentes: hardware (V-
HARD), um aplicativo inteligente (V-APLI), mecanismos de
inferência baseados em ontologias (V-ONTO) e uma rede so-
cial especializada (V-REDE). Em seguida, são apresentados
os trabalhos relacionados à esta proposta, a versão do VI-
TESSE dedicada à mobilidade e aspectos de implementação
do protótipo realizado.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
Diversas soluções de e-health têm surgido no mercado

para o monitoramento constante do usuário a fim de dar
respostas rápidas para a tomada de decisão em situações
urgência/emergência. O Doro Secure 580 [5] e uma delas.
Ele faz uso de um telefone celular fabricado especialmente
para monitorar idosos. Outra solução é o TeleHelp [5], um
serviço de emergência que utiliza uma central de atendi-
mento, aparelhos de viva-voz, relógio com botão de pânico,
etc. O TeleHelp consegue estabelecer um monitoramento e
resposta rápida ao usuário ao perceber que o mesmo precisa
de ajuda. Neste caso, o usuário “liga” para a central que
toma uma série de providências, tais como o envio de uma
ambulância. Já a solução Motorola Alerta [1] envia SMS
para todos os contatos cadastrados com a geolocalização do
usuário. Em modo de emergência, envia alertas para os
contatos pré-selecionados, com atualizações periódicas sobre
a localização.

Merecem também destaque os seguintes trabalhos pesso-
ais:
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• Majd Alwan1. Em seu trabalho intitulado Medical
Automation Research Center, University of Virginia,
Dr Alwan desenvolveu um dispositivo contendo sen-
sores acoplados a uma cama que monitoram o com-
portamento de idosos, realizando inferências, objeti-
vando reconhecer posśıveis alterações em padrões pré-
determinados.

• André Rodrigues, Jorge Sá Silva e Fernando Boa-
vida [4]. No trabalho “iSenior – A Support System for
Elderly Citizens”, eles desenvolveram um dispositivo
transportado por um paciente em atenção domiciliar.
O dispositivo tem alcance restrito à área de cobertura
da rede wifi do ambiente e seu hardware é munido
de sensores que realizam a coleta de sinais vitais do
paciente e os emitem (através do sinal da rede wifi) a
uma central fixa na residência.

2.1 O colaboração do VITESSE
Dentre os trabalhos mostrados:

• O TeleHelp utiliza somente o uma central de atendi-
mento, limitado-se a esse serviço tornando a solução
inescusável, devido ao grande aumento de usuários e
gastos financeiros.

• No caso da solução Motorola Alerta, o usuário é limi-
tado a pedir socorro, de forma que ele têm o trabalho
de destrava o aplicativo para que em seguida faça o
acionamento do pedido de socorro.

• O trabalho de Majd Alwan e o iSenior trabalham
somente para atenção domiciliar, limitando os usuário
ao local de atuação.

O diferencial do VITESSE em relação os demais é:

• Conta com uma lista de contatos e faz ligações au-
tomáticas, além do aux́ılio do serviço da nuvem, que
colabora para oferecer o mesmo serviço do TeleHelp,
porém de forma econômica.

• Conta com o Hardware equipado com um botão de
pânico, acionando a aplicação de forma rápida, e um
acelerômetro para casos de queda, não sendo necessário
abrir o aplicativo para acionar o socorro. Essa é a
vantagem em relação ao Motorola Alerta.

• O V-Apli pode ser utilizado em qualquer lugar do
mundo e dessa forma o VITESSE leva vantagem nos
serviços oferecidos por Majd Alwan e iSenior.

Além disso o VITESSE É uma solução:

• Popular - por conter uma aplicação móvel.

• Econômica - por conter um hardware de baixo custo.

• Modular - devido ao fácil modo de atualização e agre-
gação de novos serviços.

• Escalável - não importa a quantidade de usuários, o
sistema funcionará sem problema super lotaçõa.

• Inteligente - Conta com mecanismos de Ontologia para
escolher o melhor socorrista.

1Dispońıvel em: http://goo.gl/WxQ5CV, Acesso no dia 30
de março de 2016.

3. SOLUÇÃO VITESSE MOBILIDADE
O VITESSE foi, inicialmente, focado no ambiente de

Internação Domiciliar (VITESSE-ID). A Internação Domi-
ciliar é realizada por um cuidador (leigo ou profissional es-
pecializado) ou por uma equipe multiprofissional, que presta
assistência a idosos e/ou pacientes em suas residências com
quadros cĺınicos crônicos ou não, porém estáveis.

3.1 Solução VITESSE Internação Domiciliar
(ID)

Os cuidadores e os pacientes são os principais usuários
do VITESSE-ID. Na realidade brasileira, o cuidador é, em
geral, um membro da famı́lia ou uma pessoa sem uma
formação profissional. A ideia central do VITESSE-ID é,
em monitorando o ambiente, coletar informações de diversas
formas e cruzar estas informações com outras existentes,
usando mecanismos inteligentes. A TV Digital é o meio
de comunicação entre o usuário (cuidador e/ou paciente) e
o sistema de inferências baseado em ontologias [3]. Para se
ter a eficiência desejada no projeto são utilizados sensores
(data acquisition), equipamentos médicos, medicamentos,
materiais e recursos humanos, em função do estado do
idoso/paciente. Um procedimentos simples é a geração de
alertas para o cuidador. Por exemplo, o VITESSE pode
sugerir ao cuidador, via TV ou dispositivo móvel, entrar
em contato com a enfermeira ou médico especializado do
idoso/ paciente ou, dependendo do caso, enviar um alerta
diretamente para estes atores citados [2].

3.2 Cenário de aplicação
Considere um cenário onde um cidadão ao sofrer um

acidente (desmaio, atropelamento, por ex.) se depare com
uma situação de inércia por parte de pessoas próximas,
mesmo que estas estejam desejosas em prestar-lhe socorro
imediato. Os elementos que contribuem para esta inércia
são das mais variadas formas. Por exemplo, a dificuldade de
identificação do acidentado através de documentos pessoais
ou do aparelho celular pelo voluntário/socorrista na situação
de urgência/emergência (senha de bloqueio ou de dif́ıcil
uso). O desconhecimento do paramédico (SAMU) sobre
particularidades do acidentado contidas em seu prontuário
médico (alergias a medicamentos, etc.) é outra dificuldade
no atendimento ao acidentado. O resultado é, em geral, uma
longa espera na tomada de decisão no socorro ao acidentado,
o que pode lhe causar sequelas ou até mesmo custar-lhe a
vida. Assim, a questão geradora da solução proposta pelo
VITESSE é: que conjunto de ações, simples e/ou complexas,
automatizadas ou não, utilizando tecnologias novas ou jé
existentes, poderiam ser desencadeadas no sentido de dar
maior agilidade na situação de urgência/emergência de um
acidentado. Estas ações envolvem deste o envio de alertas /
informações à familiares da v́ıtima, o apoio a um eventual
transeunte (voluntário) que queira prestar socorro á vitima,
ou facilitar o trabalho da equipe de paramédicos do SAMU,
chamada ao local.

3.2.1 Arquitetura de comunicação
A figura 1 mostra a comunicação entre os itens. Pode-se

notar três camadas na arquitetura.
1 - A camada fisica composta por (V-APLI), (V-HARD).

2 - A camada de integração VaaS. Camada responsável pela
integração de serviços. 3 - A a camada de serviço (V-
ONTO), (V-REDE).
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Figure 1: Aquitetura de comunicação

3.3 Solução VITESSE Mobilidade
A solução proposta pelo VITESSE Mobilidade ao pro-

blema é suportada por três ideias que se integram na ten-
tativa de dar maior agilidade ao acidentado no cenário de
aplicação apresentado.

3.3.1 Uma aplicação (V-APLI) no smartphone ati-
vada por um bracelete (V-HARD) - Figura 2.

Uma vez a v́ıtima se sinta mal (botão de pânico) ou
leve uma queda devido a um atropelamento, tontura, etc.
(acelerômetro), o bracelete enviará um sinal ao smartphone
do usuário, via bluetooth, ativando a aplicação existente no
aparelho (V-APLI). Esta aplicação ativará uma série de pro-
cedimentos, tais como: ligação para um grupo de números de
celulares pré-cadastrados pelo usuário do VITESSE, envio
da geolocalização do usuário para estes celulares (Figura 3),
disponibilização de informações contextuais sobre a v́ıtima
de modo a facilitar o trabalho de uma equipe de socorro,
sugerir ações a quem estiver prestando ajuda à v́ıtima, etc.

3.3.2 Um sistema inteligente baseado em contexto e
ontologias (V-ONTO)

O VITESSE é um sistema baseado em contexto (contexto
aware concept) [3]. Assim, uma série de informações em
tempo real são coletadas dinamicamente de tal sorte a ali-
mentar um modelo de conhecimento baseado em ontologias,
capaz de inferir sobre tomadas de decisões que tornem O
VITESSE mais eficiente ao seu propósito. Por exemplo,
a ligação para os telefones pré-cadastrados, descritos no
cenário do item 3.3.1, deve levar em consideração uma
variedade de fatores: a agenda e a proximidade dos envol-
vidos no processo, o ńıvel de disponibilidade (declarado a
priori) dos envolvidos, a natureza/gravidade do caso, etc.
Noutro exemplo, uma vez o usuário atendido, o sistema pode
sugerir ao socorrista a melhor rota para o hospital, se for o
caso, em função também de um de fatores cŕıticos a ação
de socorro: situação do tráfego urbano, disponibilidade e
especialização dos hospitais próximos, etc. Finalmente, este
sistema de inferências a ser produzido pelo componente V-
ONTO também é determinante na rede (V-REDE), descrita
a seguir.

3.3.3 Criação de uma rede social integrada aos de-
mais componentes (V-REDE)

A ideia central da V-REDE consiste em agrupar-se pes-
soas com interesses comuns, em participar o atendimento
rápido em situações de urgência e emergência. Assim, em
caso de acidente com um de seus participantes, os demais
componentes da rede que estivessem nas imediações do aci-
dente (desmaio, atropelamento, ex.) seriam contatados de
forma inteligente (componente V-ONTO) em função de suas

Figure 2: Componentes da Solução VITESSE Mobilidade

Figure 3: Protótipos, execução da aplicação mostrando a
geolocalização

disponibilidades e competências (context aware concept). A
V-REDE teria, a priori, três tipos de participantes, além dos
usuários do sistema: participantes que são beneficiados pela
ação do VITESSE:

A) Voluntários: profissionais de saúde que se de-
sejassem participar da rede (V-REDE) de forma
altrúıstica.

B) Profissionais de saúde remunerados: médicos,
dentistas, paramédicos, enfermeiros, etc., cadastra-
dos na rede (V-REDE) e que seriam acionados de
forma remunerada uma vez solicitados. Natural-
mente, esta opção seria uma decisão a ser tomada
previamente pelo usuário do sistema, conhecedor
da tabela de preço dos serviços.

Como já comentado no item 3.3.2, a V-ONTO também
atuaria no acionamento dos profissionais de saúde, a partir
de regras pré-estabelecidas pelo usuário. Vale ressaltar que
para o processo de inferência da V-ONTO a geolocalização
facilitaria a localização dos colaboradores acima mais opor-
tunos, enquanto o contexto ajudaria com informações sobre
disponibilidade e perfil destes colaboradores cadastrados na
V-REDE, por ex.

Em resumo, o sistema VITESSE é constitúıdo de um
dispositivo de baixo custo, tipo um bracelete (lado esquerdo
da figura 3) ou mecanismo similar (V-HARD), é dotado
de um acelerômetro e outros sensores complementares e
é capaz de, em distinguindo falsos positivos, ativar uma
aplicação (V-APLI) no smartphone. Esta aplicação, por
sua vez, desencadeia um conjunto de procedimentos, já
comentados, para ajudar um eventual socorrista, próximo
ao acidentado, ou acionar um participante (voluntário ou
profissional remunerado) da V-REDE. Em consequência, as
ações do VITESSE podem ser classificadas em:

• REATIVA: Se um usuário do sistema se sente mal, ele
mesmo pode ativar o protocolo de comunicação, via
botão no bracelete do V-HARD, envolvendo assim os
demais componentes do VITESSE citados.
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• PROATIVO: Além de um acelerômetro capaz de iden-
tificar falsos positivos em caso de queda ou atrope-
lamento, o bracelete V-HARD do VITESSE conterá
outros sensores de sinais vitais, capazes de enviar in-
formações sobre o usuário ao sistema. Neste momento,
a partir das informações recebidas“on-line”e de outras
informações pertinentes ao usuário (off- line), o com-
ponente V-ONTO pode inferir sobre posśıveis riscos ao
usuário do sistema e emitir alertas.

3.3.4 Aspectos de Implementação
A figura 2 mostra a arquitetura do VITESSE. Trata-

se de um modelo orientado à agente onde três blocos se
destacam: Bloco Serviços baseados em Agentes (Dashboard,
Medical Care, etc), Bloco de Aquisição/armazenamento de
dados e Bloco Midlleware (integração, preparação e análise
de dados).

O aplicativo a ser acionado pelo bracelete (botão ou queda)
foi desenvolvido em Java na plataforma Android. Como
pode ser visto na figura 3, ele apresenta a geolocalização
do usuário e faz uso de SMS (comunicação entre o celular
usuário / celular socorrista) e Bluetooth (comunicação entre
pulseira e celular usuário). O aplicativo conta com uma
interface simples, onde as ações REATIVA/PROATIVO ci-
tadas na seção 3 são cadastradas no menu tradicional do
Android. O menu conta com as funcionalidades de:

• Cadastrar dispositivo: Essa funcionalidade tem como
objetivo integrar dispositivos externos com o VITESSE,
tornando fácil a comunicação PROATIVO, onde pode
ser acionada quando o usuário achar necessário.

• Cadastrar contato: Essa funcionalidade ajuda a co-
locar todos os usuários em uma lista para facilitar o
envio do pedido de socorro.

• Ativar aplicação em plano de fundo: deixa a aplicação
funcionado em background e em caso de uma queda
do usuário a aplicação aciona os contatos.

• Acionar socorro: Faz uma chamada para que todos os
contatos venham em socorro da v́ıtima.

(a) Arquitetura orientada à agente do VITESSE

Figure 4: Diagrama de Caso de Uso - EMERGÊNCIA

4. CONCLUSÕES
A proposta do VITESSE está em conformidade com a po-

ĺıtica praticada pelo Ministério da Saúde quando privilegia
a chamada Atenção Primária (atendimento preferencial do
paciente em sua residência), tais como o Programa Saúde
da Famı́lia, Agentes de Saúde, etc. O fato de tratar-se

(a) Diagrama de Caso de Uso – CADASTRO

Figure 5: Diagramas de Caso de Uso

de uma proposta de baixo custo reforça o potencial do
VITESSE como um produto comercial e, eventualmente,
como uma solução a ser adotada como poĺıtica pública por
munićıpios, estados e união. Alguns sistemas já existentes
no mercado propõem parcialmente o que se pretende com
o projeto. A maioria não é acesśıvel a população devido
ao alto custo, não possui funcionalidades propostas pelo
VITESSE e/ou não são inteligentes. Além disso o LARA
intenciona avançar as pesquisas no projeto tanto em tornar o
VITESSE cada vez mais inteligente, com o uso de ontologias,
como também na direção do tema Internet das Coisas, mais
especificamente com a plataforma OpenIoT. Um primeiro
protótipo do VITESSE foi finalizado no LARA (Lab de
Redes de Computadores e Sistemas Multimı́dia de Aracati
– Ce), envolvendo o V-HARD, V-APLI. Os componentes V-
REDE e V-ONTO estão em desenvolvimento. O VITESSE
é objeto de 3 dissertações de mestrado, vários trabalhos
de iniciação cient́ıfica (PIBITI) no IFCE Campus Aracati
e uma colaboração com a Universidade de Evry (França).
Finalmente, este trabalho inscreve-se dentro de um conjunto
de esforços que estão sendo discutidos, atualmente, no labo-
ratório TELE-MÍDIA [6] no contexto da criação do iGinga,
um instituto que tem como objetivo o fortalecimento da
tecnologia do middleware GINGA e seus artefatos derivados.
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ABSTRACT
Anxiety disorders affect a lot of people and can cause fee-
lings of breathlessness, chest pain, sweating, among others.
When uncontrolled, anxiety can influence individuals lives
in a rather negative way. In São Paulo, for example, it is
estimated that 12% of the population has had some kind of
anxiety disorder. This paper proposes a website in which
users write daily texts. This website processes the words
in these texts and, if anxiety words are found, the interface
color scheme is changed. The theoretical foundation comes
from scientific studies that highlight the effect presented by
the colors. For example, some colors tend to calm (e.g. blue)
while others tend to cause excitation (e.g. red). In this sce-
nario, our proposed website can change, in real time, its
interface, providing an user-adapted content. Preliminary
results point in a promising direction.

Keywords
Affective computing; LIWC; Text Mining;

1. INTRODUÇÃO
Os estados emocionais fazem parte do cotidiano dos in-

div́ıduos. São padrões de reações fisiológicas identificados
através de expressões corporais como, movimento do corpo,
gestos, expressões faciais, entonação da voz, entre outros [24,
26]. Os estados emocionais podem ser considerados bons ou
ruins [12]. Por exemplo, o estado emocional ansioso antes
do nascimento de um filho pode ser apontado como um es-
tado bom. Por outro lado, o estado emocional ansioso antes
de iniciar uma apresentação em público pode ser conside-
rado ruim. Alguns estudos apontam que os estados emo-
cionais podem influenciar nas tomadas de decisão [11, 20].
Por exemplo, estados emocionais felizes tendem a superesti-
mar os resultados positivos e subestimar os negativos. Em
contrapartida, os estados emocionais tristes tendem a subes-
timar os resultados positivos [23].

Dentre os estados emocionais conhecidos, a ansiedade se
caracteriza por várias sensações f́ısicas distintas: dores no

In: Sessão de Posteres, 2016, Teresina. Anais do XXII Simpósio Brasi-
leiro de Sistemas Multimídia e Web. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de
Computação, 2016. v. 2.
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estômago, tensão muscular, constipação, sudorese, entre ou-
tros [13]. A ansiedade pode ser indispensável em situações
de perigo real, nos ajudando a decidir entre atacar, fugir
ou executar outra ação [24]. O problema ocorre quando a
ansiedade passa a ser descontrolada e desconfortável, sendo
observada em situações rotineiras e que não representam pe-
rigo real. Nesses casos, ela começa a influenciar de maneira
negativa a vida pessoal e profissional dos indiv́ıduos, po-
dendo levar a algum tipo de transtorno [17].

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece mais
de dez transtornos ligados a ansiedade. Dentre eles, pode-
mos destacar o transtorno do pânico, o transtorno de ansi-
edade generalizada, o transtorno obsessivo compulsivo e o
transtorno de estresse pós-traumático [17]. Os transtornos
de ansiedade atingem um grande número de pessoas. Por
exemplo, na cidade de São Paulo estima-se que 12, 5% da
população já apresentou algum tipo de transtorno de ansie-
dade ao longo da vida. Ao longo de um ano esse percentual
cai para 7, 7% e, ao longo de um mês, cai para 6% [1].

Nesse cenário, diversas áreas destacam a importância da
detecção automática de traços de ansiedade, dentre elas, des-
tacamos a Computação Afetiva [22]. A Computação Afetiva
é uma área de pesquisa ligada à inteligência artificial e tem o
objetivo de fornecer emoções aos computadores, de tal ma-
neira que, esses, passem a ter uma interação social com seus
usuários [20, 26]. Com isso, a ideia é tornar os computadores
capazes de detectar as emoções dos usuários e responderem
de maneira adequada [11]. Por exemplo, possibilitar que
um sistema de controle de bordo de um automóvel detecte
os estados emocionais do motorista e toque uma música de
acordo com o estado detectado.

O uso da computação afetiva não se restringe à área dos
transtornos de ansiedade. Pode ser utilizada em conjunto
com diversas áreas, como por exemplo, a área de monitora-
mento, auxiliando a detectar padrões comportamentais sus-
peitos; a área médica, auxiliando na detecção de doenças
por meio de sensores; a área de entretenimento, analisando
as respostas de acordo com os serviços oferecidos; a área de
educação, analisando os sentimentos dos alunos de acordo
com uma matéria espećıfica, dentre outros [24].

A computação afetiva possui duas grandes linhas de pes-
quisa: uma ligada à detecção das emoções e outra à indu-
ção e simulação das emoções [20]. Trata-se de uma área de
pesquisa multidisciplinar, visto que, além da computação,
envolve outras disciplinas como: psicologia, sociologia, psi-
quiatria, educação, neurologia, antropologia, dentre outras
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[26, 24]. Muitos desses estudos detectam as emoções através
do tom de voz, velocidade de digitação, expressões corporais,
expressões faciais, batimentos card́ıacos, suor e temperatura
corporal [5, 26]. Também podem ser encontrados estudos
que se concentram na detecção de emoções a partir de tex-
tos [9, 10, 27].

Muitos trabalhos que detectam emoções também se con-
centram no tratamento de transtornos e doenças. Por exem-
plo, podemos destacar alguns estudos focados na redução do
estresse [7] e medo [4]. Também foram encontrados estudos
que auxiliam no tratamento da ansiedade [28], autismo [6],
distúrbios neurológicos [16], etc. Esses estudos são os gran-
des motivadores de nosso trabalho.

A partir dos panoramas apresentados, propomos uma fer-
ramenta web denominada CroCA (Cromoterapia e Compu-
tação Afetiva). Essa ferramenta possui o objetivo de fun-
cionar como um diário online em que os usuários escrevem
textos sobre suas rotinas. Esses textos são processados e,
caso seja detectada uma proporção de palavras com traços
de ansiedade, o CroCA inicia uma alteração em seu aspecto
visual. A ideia é que essa modificação visual auxilie na redu-
ção dos estados de ansiedade experienciados pelos usuários.
Para isso, fundamentamos nosso estudo em alguns trabalhos
encontrados na literatura. Por exemplo, utilizamos concei-
tos provenientes da cromoterapia [14] juntamente com tra-
balhos que enfocam na relação existente entre as cores dos
web sites e as emoções [18]. Também empregamos concei-
tos associados à psicologia, embasados no LIWC (Linguistic
Inquiry and Word Count) [19] para analisar os textos e de-
tectar palavras com traços de ansiedade. O LIWC é uma
ferramenta que possui um dicionário de palavras marcadas
com diversas caracteŕısticas psicolingúısticas, dentre elas, a
ansiedade.

Este trabalho é dividido em mais 4 seções. Na Seção 2 são
apresentados os trabalhos relacionados a nossa pesquisa. A
Seção 3 descreve a ferramenta proposta nesse trabalho. Os
resultados preliminares são descritos na Seção 4. Por fim,
na Seção 5, discutimos as conclusões e trabalhos futuros.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
Por ser uma área de pesquisa recente [24], ainda são pou-

cos os estudos ligando a computação afetiva com os transtor-
nos de ansiedade. Mesmo assim, alguns estudos estão sendo
realizados e já apresentaram resultados satisfatórios. Os es-
tudos na área de indução e simulação utilizam os computa-
dores para criar ambientes controlados e induzir as emoções
nos participantes. Essa técnica utiliza a realidade virtual
para auxiliar na terapia de exposição [4].

O estudo proposto em [4] emprega a realidade virtual no
tratamento do medo de viagens de avião. Os resultados fo-
ram mensurados em uma análise baseada em uma escala de
0 a 10. O ńıvel de medo e evitação por parte dos participan-
tes antes do tratamento variava entre 7 e 10. No entanto,
após o tratamento esse mesmo ńıvel de medo e evitação foi
reduzido, sendo observados valores entre 0 e 2.

Em [25], os autores propõem um algoritmo de reconhe-
cimento de emoções utilizando dados de um eletroencefalo-
grama. Em seguida, os autores desenvolvem um algoritmo
para terapia por meio da música. A vantagem é que esse al-
goritmo é adaptado para cada paciente e não é necessária a
existência da figura do terapeuta. Embora ainda não tenha
sido testado em pacientes, os autores destacam a intenção de
avaliar os algoritmos propostos em pacientes nos trabalhos

futuros.
Dentre os artigos capazes de identificar emoções em tex-

tos, destacamos o trabalho proposto em [27]. Os auto-
res criam um agente (Chatbot) capaz de apresentar respos-
tas emocionalmente adequadas. O modelo proposto analisa
os textos escritos por usuários sintaticamente e semantica-
mente. Em seguida, sintetiza as sentenças e apresenta uma
resposta apropriada.

No campo da cromoterapia, a literatura cient́ıfica também
é repleta de estudos [21, 15, 2]. Dentre eles, destacamos o es-
tudo elaborado em [2]. Os autores destacam a utilização da
cromoterapia em doenças psicológicas e descrevem diversos
estudos cient́ıficos que apresentam resultados com a aplica-
ção da cromoterapia em diversas doenças. São apresentados
resultados da cromoterapia em doenças como depressão, bu-
limia, insônia, alcoolismo, dependência de drogas, câncer,
dentre outras.

Podemos encontrar na literatura diversos trabalhos volta-
dos para o aux́ılio aos usuários, muitos desses com o obje-
tivo de auxiliar em transtornos, doenças e estados emocio-
nais incômodos [7, 4, 16]. Por outro lado, diversos trabalhos
procuram extrair estados emocionais a partir de textos (e.g.
[9, 10]). Entretanto, não foram encontrados trabalhos com
foco no aux́ılio a usuários a partir dos estados emocionais
detectados em textos publicados na web. Faz-se necessário
observar, também, que nenhum dos trabalhos encontrados
nesse contexto utiliza a cromoterapia. É nesse aspecto que
o presente trabalho apresenta sua maior contribuição: de-
tectar a ansiedade a partir de textos e auxiliar os usuários
utilizando conceitos provenientes da cromoterapia.

3. CROCA
Nessa seção descrevemos o CroCA, uma ferramenta pro-

duzida para auxiliar usuários com manifestação de ansiedade
em textos. Essa ferramenta foi inspirada nos diários online
e outras ferramentas de escrita de texto online (e.g. Diary1

e MQD2). Com isso, os usuários escrevem sobre seus dias
e, caso haja manifestação de ansiedade, o esquema de co-
res da interface do CroCA é alterado suavemente. A Figura
1 apresenta um protótipo dessa ferramenta. Pode-se notar
um campo para o t́ıtulo da entrada, uma área de texto e um
botão para submissão.

Figura 1: Protótipo da ferramenta CroCA. Pode-
se notar dois campos, um para a escrita do t́ıtulo e
outro para a escrita do texto.

1http://www.diary.com
2http://www.meuqueridodiario.com.br
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A interface do CroCA foi desenvolvida utilizando HTML5
e jQuery3. Para resolver problemas de compatibilidade, ve-
rificamos se os usuários utilizam Mozilla Firefox ou Google
Chrome. Para o banco de dados foi utilizado o Sistema Ge-
renciador de Banco de Dados Relacional MySQL4 versão
5.7.

Basicamente, o CroCA contabiliza o número de palavras
que possuem traços de ansiedade. Para essa contagem, uti-
lizamos o dicionário do LIWC, conforme mencionado na Se-
ção 1. O LIWC é uma ferramenta para análise de textos que
avalia os componentes emocionais, estruturais e cognitivos
de textos com o aux́ılio de um dicionário de palavras. Uti-
lizamos a versão do LIWC em português do Brasil [3] para
detectar as palavras com traços de ansiedade. Essa versão
do LIWC possui 64 categorias. Vale ressaltar que, nesse mo-
mento, utilizamos apenas a categoria ansiedade (anx), para
a qual existem 3.012 palavras.

Conforme o usuário escreve o texto no CroCA, as pala-
vras digitadas são pesquisadas no dicionário do LIWC. Dessa
forma, todas as palavras categorizadas com traço de ansie-
dade são contabilizadas. Em seguida, é calculada a função
f(wa, w) conforme a Eq. 1, em que wa representa as pala-
vras categorizadas com traço de ansiedade e w representa
todas as palavras digitadas.

f(wa, w) =
|wa|
|w| (1)

Em seguida é aplicada a função definida na Eq. 2. A
função ativa recebe como parâmetros a função f(wa, w) e
um limiar de ativação q. Caso f(wa, w) > q, o aspecto visual
da ferramenta é modificado suavemente. Essa modificação
ocorre com uma suave transição de uma cor inicial ci para
uma cor final cf com a duração de um tempo t.

ativa(f(wa, w), q) =

{
true, if f(wa, w) > q

false, otherwise
(2)

4. RESULTADOS PRELIMINARES
Nesta seção descrevemos os resultados preliminares encon-

trados na utilização do CroCA. Realizamos os testes empre-
gando as cores vermelho e azul, fundamentando essa escolha
em [14]. Nesse trabalho, os autores descrevem a tendência
de excitação associada à cor vermelha e a tendência de re-
laxamento associada à cor azul. Variamos os tons dessas
cores nos experimentos, entretanto, à ńıvel de compreensão
do atual trabalho, iremos nos referir a essas cores apenas
como vermelho e azul. Assim, configuramos o CroCA com
os seguintes valores iniciais: ci = vermelho, cf = azul,
q = 0.2 e t = 30s.

Como exemplo, inserimos o seguinte texto no CroCA: “Eu
me apavorei naquele momento, senti um aperto e uma apre-
ensão terŕıveis.”. Após a ferramenta realizar uma consulta
no dicionário do LIWC, foram identificadas quatro palavras
com traços de ansiedade: apavorei, aperto, apreensão e ter-
ŕıveis. Assim, observa-se que |w| = 12 e |wa| = 4. O valor
resultante da aplicação da Eq. 1 é 0.33.

Nota-se que o valor resultante do cálculo supracitado é
superior ao limiar de 0.2, o que principia a transição de
cores, conforme definido na Eq. 2. A Figura 2 apresenta o

3http://www.jquery.com
4https://www.mysql.com/

estado final da transição, realizada suavemente durante 30s.
Pode-se notar a interface ilustrada na cor azul. O t́ıtulo
“Meu dia” aparece apenas de forma ilustrativa, ou seja, as
palavras do t́ıtulo não são contabilizadas nas equações.

Figura 2: Protótipo da ferramenta CroCA. Pode-
se notar dois campos, um para a escrita do t́ıtulo e
outro para a escrita do texto. A cor de fundo azul
tem o objetivo de acalmar o usuário.

5. CONCLUSÕES PRELIMINARES E TRA-
BALHOS FUTUROS

Neste trabalho, apresentamos os problemas derivados dos
transtornos de ansiedade e suas manifestações f́ısicas. De-
vido à grande quantidade de indiv́ıduos atingidos por es-
ses transtornos e seus impactos bastante negativos, diversas
áreas discutem a importância da detecção automática dos
transtornos de ansiedade. dentre elas, a computação afe-
tiva.

Nesse cenário, utilizamos conceitos da área da computação
afetiva para desenvolver uma ferramenta capaz de detectar
traços de ansiedade em textos. Em seguida, esses dados são
processados para que seja calculada a quantidade de pala-
vras categorizadas com traço de ansiedade. Com base na
proporção dessas palavras, o esquema de cores da interface
é modificado, com o objetivo de reduzir a ansiedade experi-
enciada pelos usuários.

A redução da ansiedade com a utilização de cores foi fun-
damentada em trabalhos cient́ıficos que destacam o efeito
apresentado pelas cores no organismo. Por exemplo, algu-
mas cores tendem a acalmar (e.g. azul) e outras tendem a
provocar excitação (e.g. vermelho). Nesse panorama, adap-
tamos esse contexto em nossa ferramenta. Isso foi efetu-
ado com a modificação gradativa do aspecto visual da fer-
ramenta, proporcionando um conteúdo adaptado aos esta-
dos de ansiedade dos usuários. Os resultados preliminares
apontam em uma direção promissora, visto que ainda não
encontramos trabalhos semelhantes na literatura.

Como trabalhos futuros, investigaremos os efeitos causa-
dos nos indiv́ıduos com a utilização de nossa ferramenta,
avaliando os estados emocionais dos usuários antes e depois
de escreverem textos com traços de ansiedade. Além disso,
pretendemos considerar os emoticons utilizados nos textos.
Investigaremos, também, a utilização da ferramenta em in-
div́ıduos com personalidades diferentes, principalmente em
indiv́ıduos com ı́ndice elevado no fator neuroticismo, dado
que há correlação entre a ansiedade e esse fator[8].
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Ademais, pretendemos criar sistemas capazes de modificar
a iluminação do ambiente conforme os estados emocionais
dos usuários. Por fim, pretendemos inserir outras formas de
aux́ılio aos usuários envolvendo recursos multimı́dia, como
por exemplo, a musicoterapia. Os ambientes poderiam va-
riar o gênero musical de acordo com o estado emocional dos
usuários.
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ABSTRACT
An efficient strategy to disseminate knowledge of playful and
fun way is through digital games. In this scenario, educati-
onal games are interesting for help in learning why simulate
real situations. In this article, we present the Human-game
Quiz, which was designed to assist the learning of concepts
related the transindividuais rights. The Human-Quiz is a
2D game, multi-phase, multi-platform, aimed at the general
public, which will provide a stimulating learning environ-
ment.

Keywords
Rights, Education, Learning, Educational Games.

1. INTRODUÇÃO
Direitos coletivos ou direitos transindividuais não se di-

rige ao homem isoladamente, mas ao grupo, à coletividade,
sendo direitos de titularidade difusa. Segundo Gomes e Ma-
noel [10], tais direitos se originaram de conflitos sociais ins-
taurados no último século, obrigando o reconhecimento e
a proteção de direitos como a educação, segurança, meio
ambiente, saúde, dentre outros de natureza flúıda, cuja ti-
tularidade compete à todo cidadão.

De acordo com o artigo 81 do Código de Defesa do Consu-
midor, pode-se afirmar que direito transindividual, também
chamado de direito coletivo em sentido amplo, é gênero que
abriga três espécies ou categorias, são:

I. Interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para
efeitos deste código, os transindividuais, de natureza
indiviśıvel, de que sejam titulares pessoas indetermi-
nadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para
efeitos deste código, os transindividuais, de natureza
indiviśıvel de que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação juŕıdica base;

In: Sessão de Posteres, 2016, Teresina. Anais do XXII Simpósio Brasi-
leiro de Sistemas Multimídia e Web. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de
Computação, 2016. v. 2.
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III. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim
entendidos os decorrentes de origem comum.

Durante a Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1959,
que representantes de diversos páıses aprovaram a Declara-
ção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que segundo
Marćılio [17] pode ser resumida em quatro pontos, são:

1. A criança tem o direito de se desenvolver de maneira
normal, material e espiritualmente;

2. A criança que tem fome deve ser alimentada; a criança
doente, tratada; a criança retardada, encorajada; o ór-
fão e o abandonado devem ser abrigados e protegidos;

3. A criança deve ser preparada para ganhar sua vida e
deve ser protegida contra todo tipo de exploração;

4. A criança deve ser educada dentro do sentimento de
que suas melhores qualidades devem ser postas a ser-
viço de seus irmãos.

Segundo o artigo 5o, homens e mulheres são iguais perante
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Páıs a inviolabili-
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade. Porém, a igualdade tem que respeitar as ca-
racteŕısticas especiais de cada individuo, por esse motivo, é
garantido às mulheres direitos de licença maternidade, apo-
sentadoria com menor idade e tempo de serviço. Estas pe-
culiaridades são conhecidas como igualdade com respeito às
diferenças.

De acordo com o Estatuto do Idoso – Lei No 10.741, de
1o de outubro de 2003 – uma pessoa com idade igual ou su-
perior a sessenta anos é considerada idosa. Em seis pontos
é constitúıdo aos idosos direitos de 1) atendimento prefe-
rencial, imediato e individual em órgão públicos e privados,
2) Fornecimento gratuito, pelo poder público de medicamen-
tos, especialmente os de uso continuado, 3) Desconto de pelo
menos 50% nos ingressos para eventos art́ısticos, culturais,
esportivos e de lazer, 4) Benef́ıcios de prestação continuada
(BPC), no valor de um salário mı́nimo, àqueles que não pos-
suam meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida
por sua famı́lia, 5) Gratuidade no transporte público urbano
a partir dos sessenta e cinco anos de idade, em algumas re-
giões, a gratuidade é concedida a partir dos sessenta anos e
6) Reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e
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privados, posicionados de forma a garantir melhor comodi-
dade aos idosos.

Os direitos transindividuais do consumidor e os prinćı-
pios fundamentais são interligados através de um sistema de
normas complexas que visam proteger o consumidor em sua
condição de vulnerável. Entretanto, até o inicio da década
de 90, tais leis não existiam, e somente a partir de março de
1991 que estas passaram a vigorar, quando entrou em ati-
vidade a lei no 8.078/90, conhecida como Código de Defesa
do Consumidor, na qual considera consumidor qualquer in-
dividuo que adquira algum produto ou contrate um serviço.

Apesar da existência de tais leis, as mesmas ainda não
são bem difundidas na sociedade. Uma estratégia que tem
se mostrado eficiente para disseminação do conhecimento em
larga escala são os jogos, que têm sido utilizados no aux́ı-
lio do ensino de diversas áreas do conhecimento [1][3][5][9].
Existem diversos tipos de jogos educacionais, tais como jo-
gos de simulação, aventura, quebra-cabeças, experimentais
e motivacionais [24]. Quando utilizados como ferramentas
educacionais, os jogos de simulação podem permitir a ex-
perimentação de diversas situações da vida real de forma
segura e controlada.

Neste contexto, o presente artigo apresenta a proposta de
um jogo educacional e informativo, 2D, multi-fases, multi-
plataforma, do tipo simulação, denominado Human-Quiz,
cujo objetivo é apoiar o processo de ensino e aprendizagem
sobre os direitos básicos da sociedade em geral. O Human-
Quiz tem ainda como objetivos espećıficos:

• Servir como ferramenta para apoiar os professores em
sala de aula no processo de ensino/aprendizagem sobre
direitos coletivos ou transindividuais.

• Ampliar o conhecimento da sociedade no que se refere
aos Direitos Coletivos ou Transindividuais: Direitos da
Criança e do Adolescente, Direitos da Mulher, Direitos
do Idoso e Direitos do Consumidor.

Este artigo está organizado da seguinte maneira: na Seção
2 é apresentado o referencial teórico necessário para o enten-
dimento geral acerca do trabalho proposto. Na Seção 3 são
apresentados os trabalhos relacionados. A Seção 4 apresenta
a descrição do jogo Human-Quiz. Por fim, as conclusões e
os trabalhos futuros são apresentados na Seção 5.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção, serão discutidos conceitos e definições essen-

ciais para o entendimento do trabalho proposto.

2.1 Histórico dos Jogos Digitais
Presentes em nossa vida há pouco mais de trinta anos, os

jogos eletrônicos carregam uma história rica em inovações
tecnológicas que criaram um impacto sem precedentes na
cultura das sociedades em um ńıvel global.

Segundo Leite [16], os pioneiros do jogos eletrônicos, fo-
ram os norte-americano Higinbotham e Steve Russell que
desenvolveram respectivamente os jogos ”Tennis for Two” e
”Spacewar”. Os jogos desenvolvidos nesse peŕıodo eram sim-
ples e de baixa jogabilidade quando comparados a outros
jogos que surgiriam anos mais tarde [2].

Nesta época, a interação com os jogos se davam por meio
de um controle, interligado fisicamente por um cabo ao con-
sole, formado por uma alavanca e um botão. Atualmente,

segundo Neto, Kronbauer e Barreto [15], diferentes tecno-
logias de reconhecimento de movimento são aplicadas nos
modelos de videogames existentes no mercado.

No ińıcio da era dos jogos eletrônicos, o número de gamers
era baixo, limitando-se apenas a estudantes de Ciências da
Computação. Entretanto, anos mais tarde, os jogos se tor-
nariam bastante populares entre todas as faixa etárias de
idades. Essa popularização se deve à alguns fatores desta-
cados por Neves et al. [19].

2.2 Jogos Educacionais
Para Henriot [12], jogo é todo processo metafórico re-

sultante da decisão tomada e mantida como um conjunto
coordenado de esquemas conscientemente percebidos como
aleatórios para a realização de um tema deliberadamente
colocado como arbitrário.

Felkembach, Galler e Silveira [6], destacam que os jogos
educacionais baseiam-se no interesse pelo lúcido, o que in-
depende da faixa etária. Considerando este aspecto, os jo-
gos podem promover ambientes de aprendizagem atraentes
e gratificantes, constituindo-se com um recurso poderoso de
est́ımulo para o desenvolvimento integral do aluno.

Segundo Grossi [11], o jogo é uma atividade rica e de
grande efeito que responde às necessidades lúcidas, intelec-
tuais e efetivas, estimulando a vida social, representando as-
sim importante contribuição na aprendizagem. Santos [23],
afirma que as atividades lúdicas podem contribuir significa-
tivamente para o processo de construção do conhecimento
da criança.

2.3 Jogos Educativos no Processo de Ensino
Aprendizagem

As instituições de ensino estão ampliando o uso das tecno-
logias de informação e comunicação para oferecer aos alunos
mı́dias interativas que possam enriquecer as aulas. Os jogos
digitais aparecem nesse contexto como um recurso didático
que contém caracteŕısticas que podem trazer uma série de
benef́ıcios para as práticas de ensino e aprendizagem [24].

Illich [13], afirma que os jogos podem ser a única maneira
de penetrar os sistemas formais. De acordo com Souza [4],
isto é percebido corriqueiramente pelos professores, pois no
momento da brincadeira a criança mostra verdadeiramente
como ela vê o mundo, a si mesma e ao próximo.

Para Souza [4], os jogos se mostram eficazes no processo
educativo, pois além de auxiliar na cognição, leva a identi-
ficação daquilo que a criança pensa e sente. Desta forma, o
ato de jogar, caracteriza-se como um fator de extrema im-
portância na vida das crianças, já que possibilita as mesmas
a entrarem em contato com situações diversas, ao mesmo
tempo que desenvolve e estimula sua linguagem, favorecendo
o desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor, social e moral.
Passerino [20], destaca em seu trabalho, sete caracteŕısticas
que devem estar presentes nos jogos para que os mesmos
captem a atenção dos players (jogadores).

3. TRABALHOS RELACIONADOS
Para levantamento dos trabalhos relacionados foram con-

sultadas as ferramentas de busca de referências cient́ıficas
nacionais: Google Acadêmico, Scielo e Lilacs. As palavras-
chave “Direitos Transindividuais”, “Jogos” e “Direitos Cole-
tivos” foram utilizadas. Foi realizada ainda uma busca nas
seguintes bases de dados: SBGames, CBIE, TISE, WebMe-
dia e a revista RENOTE. O peŕıodo pesquisado foi do ano
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de 2006 à 2015. Com base nos resultados obtidos conclúımos
que até então poucos jogos educativos foram desenvolvidos
com o referido tema aventado, e a maioria dos existentes são
limitados a um único assunto.

O jogo Diário do amanhã [21], abrange de forma agrupada
os artigos da declaração dos Direitos Humanos. O referido
jogo foi criado para ser utilizado como recurso didático em
sala de aula e nele estão previstos 12 missões que apresentam
os artigos da declaração dos direitos humanos. Contudo,
o jogo está dispońıvel apenas para computadores pessoais
(plataforma desktop).

O jogo Direitos e Deveres da Criança [14], apresenta um
jogo voltado exclusivamente ao público infantil. Apesar de
sua simplicidade, destaca-se por apresentar conteúdos rela-
cionados a alimentação, diversão e educação. Assim como
o jogo citado anteriormente, este também é limitado a uma
único ambiente – Web.

Já no trabalho elaborado por [22], o autor apresenta um
jogo para auxiliar os consumidores com informações essen-
ciais sobre os seus direitos perante ao Código de Defesa do
Consumidor (CDC). A desvantagem deste jogo é por limitar-
se apenas a um tipo de plataforma – Web.

O jogo Human-Quiz irá se diferenciar dos trabalhos anteri-
ores por ser multi-plataforma (dispositivos móveis, desktop
e Web) e voltado para o público em geral. Além disso, o
Human-Quiz apresentará um sistema de ranqueamento com
os cinco maiores pontuadores (top five). Esse sistema de
ranqueamento tem por objetivo estimular o reengajamento
dos jogadores.

Na Tabela 1, é apresentado um quadro comparativo en-
tre os trabalhos citados e o Human-Quiz. Os critérios de
comparação utilizados foram:

• Direitos da Criança e do Adolescente (1);

• Direitos da Mulher (2);

• Direitos do Idoso (3);

• Direitos do Consumidor (4);

• Multiplataforma: Web, Desktop e Móvel (5);

Table 1: Quadro comparativo entre os trabalhos.
Trabalhos Critérios

(1) (2) (3) (4) (5)
Diário do Amanhã x x - - -
Direitos e Deveres da Criança x - - - -
Patrulha do Consumidor - - - x -
Human-Quiz x x x x x

4. O JOGO HUMAN-QUIZ
No desenvolvimento do Jogo Human-Quiz as caracteŕısti-

cas destacadas por Passerino [20] serão levadas em conside-
ração. Outro ponto importante destacado por Passerino são
as regras do jogo, que auxiliam no processo de integração
social da criança. Moratori [18], afirma que as regras dos
jogos pressupõe a existência de parceiros e um conjunto de
obrigações, e o que lhe confere um caráter eminentemente
social.

4.1 Especificações do Jogo
O jogo possuirá como cenário a zona urbana de uma ci-

dade, formada por casas, escolas, lojas, supermercados, hos-
pitais e etc. Ao iniciar uma partida, o gamer (jogador) se de-
parará com alguns personagens que representarão um tema
dentro do jogo. Ao selecionar um personagem, a partida
é iniciada, e ao percorrer as ruas da cidade, o jogador en-
contrará objetos reluzentes que ao serem tocados irão emitir
uma pergunta relacionada ao tema (personagem) escolhido
no ińıcio da partida.

Cada personagem que representa um tema, terá 4 fases,
desta forma, o Human-Quiz será composto por um total de
16 fases divididas em 4 categorias. Ao iniciar uma partida, o
jogador terá um total de 5 (cinco) vidas. Para cada questão
respondida corretamente, o jogador ganhará 5 (cinco) pontos
e para cada erro será penalizado com a subtração de 3 (três)
pontos, além do decréscimo de uma vida.

Ao longo do jogo o aluno se deparará com diversos desa-
fios, tais como inimigos que lançarão objetos a cada encontro
com o personagem no intuito de impedir que seu objetivo
seja cumprido. Caso o personagem colida com os objetos
lançados pelos inimigos, uma vida é perdida. Ao tocar em
um dos objetos reluzentes – uma das metas dentro do jogo
– uma pergunta é lançada e o jogador terá um total de 30
segundos para responde-la, onde, se o tempo for esgotado e
a pergunta não tiver sido respondida, a mesma será compu-
tada como resposta incorreta.

Ao longo de uma partida, caso duas perguntas sejam res-
pondidas incorretamente de forma seguida, o jogo é encer-
rado (“Game Over”) e o gamer terá que iniciar a fase nova-
mente. O jogo também será finalizado caso as cinco vidas
sejam perdidas. Ao final de cada fase é contabilizado o nú-
mero total de pontos obtidos pelo jogador. Como estratégia
para estimular o retorno ao jogo, será criado um sistema de
ranking com os 5 (cinco) maiores pontuadores (top five). As
fases são conclúıdas com sucesso quando o usuário responder
corretamente ao menos 16 perguntas de um total de 20.

Por fim, o Human-Quiz será um jogo lúdico, que propor-
ciona diversão, e educativo, que oportuniza a formação, pro-
jetado para aplicação em atividades e práticas educativas.

4.2 Tecnologias Empregadas
A principal tecnologia utilizada para desenvolvimento do

jogo Human-Quiz será o Unity 3D1, que de acordo com
Ferreira [7] simplifica: a codificação para o programador,
mesmo que não trabalhe na área de games; reduz o tempo
no desenvolvimento do game, devido as várias funções es-
tarem previamente implementadas, e custos, por existir a
opção da ferramenta na versão grátis.

A Unity Engine permite o desenvolvimento de scripts uti-
lizando as linguagens C#, JavaScript e Boo. No desenvol-
vimento do Human-Quiz será utilizada a linguagem de pro-
gramação C# por ser simples de se implementar e de fácil
aprendizagem [8].

Além das caracteŕısticas supracitadas, a Unity Technolo-
gies oferece, no próprio site, um espaço dedicado ao aprendi-
zado da ferramenta, o qual ensina desde a criação de anima-
ções de objetos até a produção de projetos avançados. Estas
caracteŕısticas contribúıram para adoção da ferramenta.

Para a elaboração dos botões, imagens e modelagem do ce-

1www.unity3d.com
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nário será utilizada a ferramenta Photoshop2, que é mantida
e desenvolvida pela Adobe. Os sons utilizados no jogo serão
obtidos a partir do site FreeSound3, que é um site colabora-
tivo com trechos de áudio, amostras e gravações, liberados
sob as licenças Creative Commons4.

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
Durante a pesquisa notou-se que poucos jogos foram de-

senvolvidos sobre a temática Direitos Coletivos. Sabendo
que a utilização de jogos como recursos didáticos vem apre-
sentando bons resultados no processo de ensino/aprendizagem,
o jogo Human-Quiz que ainda está em fase de desenvolvi-
mento, será projetado para auxiliar no processo de aprendi-
zado de conceitos relacionados aos direitos coletivos, voltado
não apenas ao público infantil, mas ao público em geral.
Como continuação desse trabalho pretende-se:

• Finalizar a implementação do jogo;

• Definir o sistema de pontuação;

• Avaliar o jogo utilizando alguma heuŕıstica espećıfica
para jogos educativos.
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Educação (TISE), 2013.

[4] E. F. de Souza. Alfabetização e o lúdico: A
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compreendendo as plataformas de jogo e seus jogos
através de uma análise em design. Rio de Janeiro:
PUC-RIO, 2006.
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ABSTRACT
Monetization plays a main role in the design process of ga-
mes that aim to generate profit, especially if you are trying
to expand your market to a more casual player base that is
not willing to pay for a game they never played. However,
the current absence of a formal method to implement and or-
ganize monetization strategies makes the process of moneti-
zing a free to play game harder. The meta-model Meta-F2P
was developed to assist game designers in the process of abs-
tracting, defining and applying the most popular monetiza-
tion strategies to their games. The main goal of this work is
to validate the expressivity of the Meta-F2P meta-model by
modeling the monetization strategies of five popular games,
and based on the results, discuss the meta-model’s current
applicability and suggest future possible improvements.

Keywords
Games; model driven engineering; monetization; meta-model

1. INTRODUÇÃO
Jogos Free to Play(F2P), ou Freemium, estão ganhando

cada vez mais espaço no mercado de jogos para dispositi-
vos móveis, ocupando as primeiras posições nos principais
rankings de jogos mais rentáveis [1]. Estes jogos adotam o
modelo de negócios de jogos como serviço, do inglês Game
as a Service, uma alternativa ao tradicional modelo de jo-
gos como produto. Os jogos F2P são monetizados princi-
palmente por meio de compras dentro do aplicativo(App-
Purchase) e propagandas(Ads). Isso possibilita o aumento
do lucro gerado por cada jogador, métrica conhecida como
Lifetime Value(LTV), uma vez que é posśıvel realizar diver-
sas micro-transações durante as sessões de jogo [5].

Para que os jogos sejam bem sucedidos neste modelo, é
necessário definir uma estratégia de monetização. O profis-
sional responsável pela elaboração da estratégia de moneti-
zação do jogo comumente deve conhecer as diversas estra-

In: Sessão de Posteres, 2016, Teresina. Anais do XXII Simpósio Brasi-
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tégias de monetização, selecionar as estratégias que melhor
se adaptam ao jogo em questão e definir como elas serão
empregadas. Embora existam catálogos e manuais na lite-
ratura que contém informações gerais sobre como monetizar
jogos F2P, ainda não existe um recurso que forneça regras e
definições formais para tal. Neste contexto, os meta-modelos
compõem uma solução promissora pois, segundo a Engenha-
ria Dirigida por Modelo(sigla em inglês MDE), estas entida-
des são capazes de criar regras formais para a elaboração
de modelos de determinado contexto. Em trabalhos ante-
riores [4] propôs-se um framework de monetização de jogos
Free to Play que tem como base um meta-modelo, desen-
volvido segundo os prinćıpios da Engenharia Dirigida por
Modelos(MDE).

Outros trabalhos aplicam a MDE em contextos análogos
ao deste trabalho. Longstreet et al [11] propõe um meta-
modelo para jogos educativos de simulação, com o obje-
tivo de facilitar a reutilização das mecânicas frequentemente
utilizadas entre eles. Os jogos modelados segundo o meta-
modelo geram um XML, que modifica diretamente determi-
nados aspectos do jogo. A validação é feita com o desenvol-
vimento de um jogo educacional a partir do meta-modelo.
Guana et al [8] mostra em seu trabalho as implicações da
construção de uma engine de jogos a partir de uma abor-
dagem Dirigida por Modelos. Ele propõe uma linguagem de
domı́nio espećıfico que permite ao desenvolvedor especificar
um mapa mental, com as regras do jogo, que é depois trans-
formado em código de maneira automática. Embora não
haja validação dos benef́ıcios da engine proposta, o traba-
lho foca na demonstração da aplicabilidade da MDE no de-
senvolvimento de sistemas de software modernos como uma
engine de jogos.

O meta-modelo proposto em [4] denomina-se Meta-F2P,
e contém as regras e entidades necessárias para a criação de
estratégias de monetização para jogos F2P. Ele foi desen-
volvido a partir da análise de diversos jogos F2P popula-
res. E com o intuito de validá-lo, optou-se pela realização
de estudos de caso voltados para determinados aspectos do
meta-modelo. Neste artigo apresenta-se o estudo de caso
de expressividade, que tem como objetivo avaliar a capaci-
dade do Meta-F2P em descrever e representar a estratégia de
monetização de jogos já monetizados. Apresenta-se também
uma discussão acerca dos resultados obtidos deste estudo de
caso e de posśıveis melhorias do meta-modelo.
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2. MONETIZAÇÃO DE JOGOS F2P
A monetização, no contexto de jogos digitais, está relaci-

onada ao lucro que um jogo pode gerar a partir dos jogado-
res. Os jogos F2P podem ser monetizados de forma direta
ou indireta[3]. A monetização direta baseia-se em vendas de
itens e moedas virtuais dentro do jogo(In-App Purchase), e
a indireta no uso de propagandas(Advertisement ou Ads).

Os itens, as moedas e as propagandas são classificadas em
diferentes tipos segundo a literatura[2]. As moedas virtuais
são categorizadas quanto à dificuldade envolvida na sua ob-
tenção e à sua relação com a moeda do mundo real em: Soft
Currency, com fácil obtenção e relação fraca com moeda do
mundo real; e Hard Currency, com dif́ıcil obtenção e relação
forte com moeda do mundo real. Os itens são classificados
em 7 diferentes tipos: Gifts, Boosts and Power-ups, Per-
sonalization and Creativity, Play Accelerators, Collectibles,
Expansions e Trans-media content [13]. E as propagandas
fornecidas por serviços como o AdMob[7] e o AdColony[12],
são classificadas em 4 tipos diferenciados pelo tipo de mı́-
dia, formato e funcionamento, que são: banner; interstitial;
video e rewarded video.

O objetivo das estratégias de monetização é motivar o jo-
gador a realizar compras ou assistir às propagandas. Elas co-
mumente baseiam-se em recompensar o jogador pela compra
de itens ou por assistir propagandas com vantagens no jogo
como: economia de tempo de jogo, facilitação do progresso,
e distribuição de moedas[5]. Existem algumas estratégias
que são populares entre os jogos dispońıveis no mercado por
terem alcançado impactos positivos no lucro. Elas podem
ser encontradas na literatura ou através da análise de jogos
populares. Cabe ao responsável pela monetização organizar
e configurar a estratégia que melhor se adapta ao jogo.

3. META-F2P
O Meta-F2P é um meta-modelo Ecore[14] que representa

as estratégias de monetização mais frequentemente encon-
tradas em jogos Free to Play(F2P). Ele foi elaborado a par-
tir da análise de diversos jogos F2P e de catálogos encon-
trados na literatura. O meta-modelo descreve formalmente
as relações e entidades fundamentais para a representação
do modelo de monetização dessa categoria de jogos. Tais
definições podem ser vistas na Figura 1.

4. ESTUDO DE CASO
Este estudo de caso tem o objetivo de validar a expressi-

vidade do Meta-F2P. A sua execução subdivide-se em três
fases: seleção dos jogos; modelagem dos jogos escolhidos; e
avaliação dos resultados da modelagem.

• Seleção: um conjunto de jogos F2P é selecionado com
base em sua popularidade com o propósito de servir de
objeto de estudo nas fases subsequentes.

• Modelagem: os jogos selecionados são modelados com
base no meta-modelo proposto focando-se em repre-
sentar o maior número de estratégias de monetização
posśıveis para cada jogo.

• Avaliação: avalia-se a expressividade do meta-modelo,
ressaltando os pontos em que foi e não foi posśıvel re-
presentar a estratégia de monetização de cada jogo.

Figura 1: Meta-modelo Meta-F2P

4.1 Seleção
Nesta etapa é feito o levantamento de diversos jogos mo-

bile(para dispositivos móveis) para a realização da estudo.
A escolha dessa plataforma se deu pela relevância dos jogos
F2P nela presentes. Para isto, foram combinados os rankings
de jogos dos dias 20 de julho de 2016 ao 26 de julho de 2016
das lojas virtuais Google Play e App Store(lojas das platafor-
mas Android e iOS, respectivamente). Com base na posição
nos rankings e na diversidade de estratégias de monetização,
foram selecionados os jogos: Clash Royale[15]; Subway Sur-
fers[9]; Farm Heroes Super Saga[10]; Color Switch[6]. Ima-
gens dos jogos selecionados podem ser vistas na Figura 2.

Figura 2: Imagens dos jogos Clash Royale, Subway Surfers,
Farm Heroes Super Saga e Color Switch, respectivamente.
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(a) Clash of Clans (b) Subway Surfers

(c) Farm Heroes

(d) Color Switch

Figura 3: Modelo dos jogos (a), (b), (c), e (d)

4.2 Modelagem
Clash Royale é um jogo que engloba elementos de tower

defense e card game, no qual o objetivo do jogador é montar
um baralho para batalhar contra outros jogadores. O jogo
possui duas moedas virtuais: gold, que é soft currency ; e
gems, que é hard currency. Para melhorar seu grupo, o jo-
gador deve conseguir outras cartas da mesma classe e pagar,
utilizando gold, pela melhora. Tais cartas podem ser obtidas
em baús, ou compradas na loja do jogo utilizando gold.

Diversos tipos de baú podem ser adquiridos dentro do
jogo. Cada tipo fornece ao jogador uma quantidade espe-
ćıfica de cartas comuns, raras e épicas e uma quantidade
de gold e gems aleatória. Baús podem ser conquistados ven-
cendo batalhas, em recompensas por tempo ou desafios cum-
pridos, ou ainda sendo comprados na loja do jogo utilizando
gems. Gold pode ser comprado utilizando gems que, além de
obtidas em baús, podem ser compradas com dinheiro real.
Dessa forma, dentre as estratégias de monetização represen-
tadas no Meta-F2P, pode-se distinguir as estratégias: store,
timed reward e reward challenge. O modelo de monetização
do Clash Royale pode ser visto na Figura 3a.

Subway Surfers é um endless running game, no qual o jo-
gador deve desviar de trens e obstáculos para chegar o mais
longe posśıvel. A monetização do jogo é baseada na venda de
itens de personalização como skins(roupas) e boards(skates).
Estes itens podem ser comprados na loja do jogo utilizando
coins(soft currency), que são coletados durante a partida.
Além da venda de itens, o jogo oferece recompensas por
meio de desafios diários, metas semanais e propagandas re-
compensadas. As recompensas vão desde itens de jogo, até
keys(chaves), que podem ser usadas para ganhar uma nova
chance de continuar jogando ao perder. Coins e keys tam-
bém podem ser adquiridos na loja utilizando dinheiro real.
Assim, são identificadas três estratégias de monetização no
jogo: store, rewarded challenge e rewarded ad. O modelo de
monetização do Subway Surfers pode ser visto na Figura 3b.
Farm Heroes Super Saga é um jogo do gênero match-three

e puzzle, no qual o jogador se depara com uma matriz de
frutas e deve realizar combinações entre as frutas similares
para realizar as metas da fase. O jogador possui um nú-
mero limitado de movimentos, deve fazer combinações de
no minimo três frutas iguais. A cada combinação feita as
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frutas utilizadas são coletadas até que um número mı́nimo
de frutas seja coletado, se ao bater essa meta o jogador ainda
possuir movimentos sobrando, ele pode conseguir pontos ex-
tras fazendo mais combinações. A principal moeda do jogo
é a Gold Bar(hard currency), que pode ser comprada na
loja com dinheiro de real e é utilizada para repor hearts e
movimentos(durante a partida). Heart é a energia do jogo,
utilizada para se iniciar uma partida. Um heart é perdido
sempre que o jogador falha em um ńıvel e é restaurado auto-
maticamente depois de 30 minutos. É posśıvel perceber que
as estratégias de monetização aplicadas no jogo são store e
session limit, baseadas na criação da necessidade de um uso
quase constante das gold bars para continuar jogando sem
interrupções. O modelo de monetização do Farm Heroes
Super Saga pode ser visto na Figura 3c.
Color Switch é um casual game no qual o jogador é apre-

sentado com uma série de modos de jogo baseados em des-
truir ou ultrapassar obstáculos de acordo com as suas cores.
A estratégia de monetização aplicada no jogo se apoia for-
temente no uso de ads, tanto colocados no canto da tela
principal quanto os rewarded ads, utilizados como forma de
obtenção de mais pontos ao fim de uma partida, onde o jo-
gador recebe cerca de 30 stars ao assistir a um anúncio.

A star(soft currency) é a moeda obtida ao final de cada
ńıvel, sendo coletada ao longo do percurso. Com essa moeda
pode-se adquirir itens de customização visual na loja para
serem utilizadas no jogo. Existe também uma loja onde o
jogador pode usar dinheiro real para parar de ver anúncios
durante o jogo, comprar um power up que dobra o rece-
bimento de stars e desbloquear automaticamente todos os
ńıveis do jogo. O jogo também apresenta um sistema de
daily challenges e daily rewards, onde o jogador pode conse-
guir estrelas e bolas uma vez ao dia. No geral as estratégias
de monetização mais presentes são ads e rewarded ads, mas
também podemos identificar stores, rewarded challenges e
timed rewards. O modelo de monetização do Color Switch
pode ser visto na Figura 3d.

4.3 Avaliação
O Meta-F2P permitiu modelar a maioria das estratégias

de monetização encontradas nos jogos selecionados, com ex-
ceção das estratégias espećıficas ao contexto de determina-
dos. Como é o caso de Clash Royale, em que não foi posśı-
vel representar o sistema de melhoria de cartas que en-
volve o uso de gold, pois o custo da progressão progride a
cada melhoria e o Meta-F2P não fornece suporte a tal com-
portamento. Dificuldade similar à esta foi identificada no
jogo Subway Sufers, que possui a melhoria progressiva
de itens. Assim, por mostrar-se relevante no contexto dos
jogos selecionados, planeja-se a inclusão desse tipo de estra-
tégia na próxima versão do meta-modelo.

Porém, o meta-modelo mostrou-se capaz de abranger as
estratégias de monetização identificadas no jogo Farm He-
roes Super Saga, que se utiliza somente de store e session
limit, e no jogo Color Switch, que utiliza: rewarded ads, sto-
res, rewarded challenges e timed rewards.

5. CONCLUSÕES
Este artigo apresenta os resultados do estudo de caso de

expressividade do meta-modelo Meta-F2P, que visa validar
a capacidade sua de representar estratégias de monetização
de jogos F2P já existentes.

Apesar de ter sido realizada uma avaliação aprofundada
dos jogos selecionados, não pode-se garantir que todos os
aspectos e métodos da monetização dos jogos foram explo-
rados, pois alguns desses são revelados somente quando o
progresso do jogador estiver em um ponto mais avançado do
jogo.

O estudo de caso realizado sustenta a hipótese relacio-
nada à capacidade de representar através do meta-modelo
Meta-F2P as estratégias de monetização de jogos . Embora
tenham sido encontradas dificuldades na representação de
alguns destes jogos, percebeu-se que estas são causadas de-
vido a especificidades de determinadas estratégias e por isso
não demonstram prejúızo direto à expressividade do meta-
modelo.

Em trabalhos futuros, planeja-se realizar melhorias no
meta-modelo Meta-F2P à fim de torná-lo mais robusto e ca-
paz de representar as especificidades que ele não foi capaz no
estudo de caso. Serão desenvolvidos outros estudos de caso
com o objetivo de validar: a) a extensibilidade, referente
à capacidade de adaptar o meta-modelo para abranger no-
vas estratégias monetização e b) aplicabilidade do framework
no desenvolvimento de jogos através do desenvolvimento de
protótipos de jogos que se adaptem automaticamente ao mo-
delo de monetização.
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ABSTRACT
In this paper we propose a multiple-input, multiple-output
(MIMO) multiuser communication scheme with spatial mo-
dulation. The motivation is to improve the system’s spectral
efficiency, by sending information through the index which
indicates a subset of active antennas. An improved method
based on phase shifts at the base station increases the spatial
detectability. Computer simulation shows the improved bit-
error rate over a reference scheme under the same spectral
efficiency.
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1. INTRODUÇÃO
Modulação espacial (SM) é um paradigma relativamente

novo para sistemas de comunicação com múltiplas antenas
(MIMO) [3, 11], no qual informação é dividida em duas
sequências, uma mapeada em śımbolos de uma constela-
ção de sinais clássica, como QAM, e outra usada para se-
lecionar (ou ativar) uma única antena transmissora ou, na
chamada Modulação Espacial Generalizada (GSM) [4, 10],
ativar um subconjunto de N ′t de um total de Nt antenas
transmissoras dispońıveis. O sinal é então transmitido pe-
las antenas do subconjunto ativado, cujos ı́ndices são usa-
dos para transportar informação extra. Como consequên-

cia, blog2(M)c+
⌊
log2

(
Nt
N′t

)⌋
bits são enviados em uma única

transmissão utilizando a mesma largura de banda e exigindo
menos cadeias de RF que sistemas MIMO tradicionais. Gra-
ças às várias vantagens sobre outras técnicas MIMO, SM
tornou-se um tópico de pesquisa bastante importante e está
sendo considerada como uma técnica MIMO promissora a
ser adotada em futuros sistemas de comunicação sem fio [11].

A maioria da literatura sobre SM considera sistemas ponto
a ponto de usuário único. Recentemente SM foi conside-
rada como formato de modulação no contexto de sistemas
MIMO multiusuário. Em [6], os autores consideram um
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sistema uplink com K usuários enviando, simultaneamen-
te, informação independente para uma estação rádio base
(BS) e esta realiza detecção multiusuário por máxima-veros-
similhança (ML) para identificar qual antena transmissora
de cada usuário foi ativada e qual śımbolo da modulação
clássica foi transmitido pelas antenas. Em outra recente
onda de publicações [5, 9], a chamada Modulação Espacial
de Recepção (R-SM) foi introduzida. A novidade deste sis-
tema é que um subconjunto das antenas de recepção, ao in-
vés de antenas de transmissão, é ativado como um meio de
transmitir informação. Naturalmente, isto só é posśıvel com
o conhecimento do estado do canal no transmissor (CSIT) e
através da utilização de pré-codificação.

Cabe ressaltar que entende-se por uma antena receptora
ativa no contexto de R-SM como uma antena em que o sinal
recebido é o sinal originalmente transmitido (“limpo”) adi-
cionado de rúıdo. Ou seja, o pré-codificador é projetado de
modo a entregar a um subconjunto de antenas receptoras
ativas o sinal pretendido livre de interferência inter-canais
(ICI), enquanto todas as outras antenas receptoras estão re-
cebendo apenas interferência. O detector de SM deve ser
capaz de diferenciar entre estes dois estados de recepção.

O recente trabalho de Humadi et al. [5] considera a R-SM
no downlink para um sistema MIMO multiusuários. Uma
BS equipada comNt antenas transmissoras produzK stream
de bits de informação independente que serão transmitidos
para K usuários diferentes, cada um equipado com Nr an-
tenas receptoras. Em cada transmissão e para cada usuário,
blog2(M)c bits são mapeados em uma constelação de sinal

convencional (p. ex. QAM) e
⌊
log2

(
Nr
N′r

)⌋
bits são utilizados

para selecionar um subconjunto de antenas receptoras dos
usuários. Novamente, supõe-se CSIT e a BS depende de pré-
codificação para ativar um subconjunto diferente de antenas
receptoras em cada unidade usuária. Este tipo de modu-
lação é referida como Modulação Espacial Generalizada de
Recepção em Sistema MIMO Multiusuário (MU-R-GSM).

As ideias em [5] motivaram o presente trabalho, no qual
propomos uma generalização adicional. No método aqui pro-
posto, assim como em [5], tem-se uma BS equipada com Nt
antenas transmissoras que produz K stream de bits de in-
formação independente a ser transmitido para K usuários

diferentes, cada um equipado com N
(k)
r antenas receptoras.

A componente espacial da informação para um usuário es-
pećıfico é transmitida de forma similar ao MU-R-GSM. En-
tretanto, no método proposto uma constelação diferente de
śımbolos é pretendida para cada antena receptora “ativa”,
o que acarreta em uma melhor eficiência espectral. Além
disso, também temos informação comum sendo transmitida
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para todos os usuários. Um cenário t́ıpico para este método
seria as redes veiculares (VANET) [1], em que carros rece-
bem informação independente (destinada para cada carro),
bem como informação comum (destinada para todos os car-
ros). Esta informação comum pode ser uma propaganda,
boletim meteorológico, condições do tráfego a frente, etc.

As novas caracteŕısticas do método proposto exigem o pro-
jeto especializado de um pré-processamento na BS e um pós-
processamento em cada unidade receptora baseados na de-
composição em valores singulares (SVD) [7]. Até onde sabe-
mos, o esquema MIMO multiusuário proposto é o primeiro
a utilizar SM no receptor e no transmissor simultaneamente.

Neste trabalho, o critério de zero-forcing (ZF) é adotado.
A ideia é inverter parcialmente o canal na BS e deixar que
cada usuário descubra a parte restante para resolver o pro-
blema, ou seja, o pós-processamento complementar necessá-
rio.

Este artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção
2, o modelo do sistema juntamente com o esquema proposto
são apresentados. Na Seção 3, uma modificação simples nas
matrizes de pré e pós-processamento é introduzida, objeti-
vando aprimorar a detecção dos sinais na SM. Alguns re-
sultados de simulações comparativas em termos de taxa de
erro de bit (BER) são apresentados na Seção 4. Finalmente,
na Seção 5, algumas conclusões são apresentadas e trabalhos
futuros são indicados.

2. MODELO DE SISTEMA E ESQUEMA
PROPOSTO

Considera-se um sistema downlink em que uma BS deseja
enviar informação para K usuários. Dois tipos de informa-
ção são considerados. Uma delas é a informação indepen-
dente direcionada para cada usuário e a outra é a informação
comum a qual é enviada a todos os usuários. No primeiro
tipo, o stream de bits é dividido em duas sequências. Uma
é mapeada em uma modulação M -QAM convencional e a
outra é utilizada no esquema R-SM, ou seja, os bits são

utilizados para selecionar um subconjunto de N
′(k)
r antenas

receptoras ativas de N
(k)
r antenas receptoras dispońıveis na

k-ésima unidade usuária. Informação multicast (o segundo
tipo) é transmitida através da seleção de um subconjunto
de N ′t antenas transmissoras ativas (ATAs) de um total de
Nt antenas transmissoras dispońıveis na BS. O sistema pro-
posto (MU-TR-GSM) é mostrado na Fig. 1.

Quanto à informação espacialmente modulada, tem-se que
s ∈ SK×1 é o vetor de dados espaciais cuja k-ésima compo-

nente, sk ∈ S ⊆
{

0, . . . ,

(
N

(k)
r

N
′(k)
r

)
− 1

}
, representa o ı́ndice

do subconjunto das antenas receptoras ativas para o usuário

k. A ideia é enviar N
′(k)
r śımbolos QAM diferentes para estas

N
′(k)
r antenas receptoras ativas. Portanto, a BS pode enviar

até N
′(k)
r blog2(M)c +

⌊
log2

(
N

(k)
r

N
′(k)
r

)⌋
bits para cada usuá-

rio. Além disso, define-se sall ∈ Sall ⊆
{

0, . . . ,
(
Nt
N′t

)
− 1
}

como o ı́ndice do subconjunto de ATAs para todos os usuá-
rios. Neste caso, até blog2

(
Nt
N′t

)
c bits de informação espacial

comum são enviados para todos os usuários.

Sendo x = [xT1 , . . . ,x
T
K ]T ∈ M

(∑K
k=1 N

′(k)
r

)
×1

o vetor de

dados de informação, em que xk ∈ MN
′(k)
r ×1 é o subvetor

cuja n-ésima componente, xk(n), representa o śımbolo de

uma constelação convencional de sinal complexo M (com
|M| = M) a ser transmitido para a n-ésima antena receptora
ativa do usuário k.

Assumindo CSIT, a transmissão é realizada através de
pré-processamento adequado do vetor de dados x na BS.
Entretanto, ao contrário do processamento do sinal em [5],
no esquema aqui proposto a ICI será totalmente removida
somente após detecção e pós-processamento complementar
em cada unidade usuária, como visto na Fig. 1.

Para tal, sendo a matriz de ganhos de canal definida por

H =
[
H(1)T · · ·H(k)T · · ·H(K)T

]T
, em que H(k) ∈ CN

(k)
r ×Nt

é a submatriz de ganhos de canal associada ao usuário k. Ne-
nhuma suposição estat́ıstica espećıfica se faz necessária neste
momento para H. Entretanto, assumimos que a matriz H é
conhecida pela BS e que o usuário k conhece apenas a sub-
matriz associada a ele, H(k), mas não possui conhecimento

algum de outra submatriz H(k̃), para k 6= k̃. Para o usuá-

rio k, define-se também a matriz H
(k)
sall ∈ CN

(k)
r ×N′t formada

pelas N ′t colunas de H(k) associadas à informação espacial

comum sall e a matriz H
(k)
sk,sall ∈ CN

′(k)
r ×N′t formada pe-

las N
′(k)
r linhas de H

(k)
sall associada à informação espacial sk.

Assumimos que H
(k)
sk,sall , para todo k ∈ {1, . . . ,K}, é uma

matriz de posto completo e que a condição N ′t ≥
∑K
k=1N

′(k)
r

é satisfeita [7].
A SVD desta matriz é dada por

H(k)
sk,sall = U(k)

sk,sall

[
Λ(k)
sk,sall ,0

] (
V(k)
sk,sall

)H
, (1)

em que U
(k)
sk,sall é uma matriz unitária de dimensão N

′(k)
r ×

N
′(k)
r , Λ

(k)
sk,sall é uma matriz diagonal de N

′(k)
r × N

′(k)
r e(

V
(k)
sk,sall

)H
é uma matriz unitária de N ′t ×N ′t .

Uma decomposição adicional em (1) resulta em H
(k)
sk,sall =

U
(k)
sk,sall

[
Λ

(k)
sk,sall ,0

]


(
V

(k)
1,sk,sall

)H
(
V

(k)
2,sk,sall

)H


, de forma que H

(k)
sk,sall =

U
(k)
sk,sallΛ

(k)
sk,sall

(
V

(k)
1,sk,sall

)H
, em que

(
V

(k)
1,sk,sall

)H
tem di-

mensão N
′(k)
r ×N ′t .

Dado s e sall, a matriz de pré-processamento é dado por

Ps,sall = V1,s,sall

[
VH

1,s,sallV1,s,sall

]−1

βs,sall
, (2)

em que V1,s,sall tem dimensão N ′t ×
∑K
k=1N

′(k)
r e é definida

como V1,s,sall =
[
V

(1)
1,s1,sall

, . . . ,V
(k)
1,sk,sall

, . . . ,V
(K)
1,sK ,sall

]
e

βs,sall
= diag

{
β(1)
s1,sall

, · · · ,β(k)
sk,sall

, · · · ,β(K)
sK ,sall

}
, em que

β(k)
sk,sall

pode ser utilizado para controle de potência ou ou-
tros propósitos, como apresentado na Seção 3. Geralmente
esses betas são definidos como uma função das matrizes de
subcanal do usuário [7] já que, supostamente, ambos, trans-
missor e receptor, conhecem esta informação. Entretanto,
isto não representa uma restrição já que transmissor e re-
ceptor concordam sobre um valor comum.

Os dados pré-processados, x̄ = Ps,sallx, são transmitidos
através das N ′t antenas selecionadas de acordo com a infor-
mação espacial sall. O vetor de sinal recebido pelo usuário

k é dado por y(k) = H
(k)
sall x̄+n(k) = H

(k)
sallPs,sallx+n(k), em

que n(k) ∈ CN
(k)
r ×1 é o vetor de rúıdo.

O subvetor de y(k) formado por suas N
′(k)
r entradas asso-
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bits para Usuário 1

1

N
(1)
r

bits para

todos os usuários

Preprocessador

Usuário 1
N

′(1)
r blog2(M)c+

⌊
log2

(N(1)
r

N
′(1)
r

)⌋

⌊
log2

(Nt
N′

t

)⌋
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t
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N
′(k)
r blog2(M)c+

⌊
log2

(N(k)
r

N
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r
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N
′(K)
r blog2(M)c+

⌊
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r
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Figure 1: Proposta do Sistema de downlink MIMO multiusuário com multicast e GSM.

ciadas à informação espacial s̃k é dado por

y
(k)
s̃k

= H
(k)
s̃k,sall

Ps,sallx + n
(k)
s̃k
,

em que n
(k)
s̃k

é o subvetor de rúıdo correspondente à n(k).

Como o usuário k conhece H(k), ele também conhece H
(k)
s̃k,s̃all

para todo s̃k ∈ S e para todo s̃all ∈ Sall. Assim, a decom-
posição em (1) para qualquer tentativa de detecção da in-
formação espacial pode ser feita pelo usuário k. Portanto, a
detecção por ML pode ser dada por

(x̂k, ŝk, ŝall) = arg min
x̃k∈MN

′(k)
r ×1

s̃k∈S
s̃all∈Sall

∥∥∥y(k)
s̃k
−Q

(k)
s̃k,s̃all

x̃k

∥∥∥
2

,

(3)

em que Q
(k)
s̃k,s̃all

= U
(k)
s̃k,s̃all

Λ
(k)
s̃k,s̃all

β
(k)
s̃k,s̃all

é a matriz de pós-

processamento com dimensão N
′(k)
r ×N ′(k)r através da qual

a detecção ML é realizada.

3. APRIMORAMENTO DO MÉTODO
Quando o número de ATAs, N ′t , for próximo ao total de

antenas transmissoras, Nt, ou quando subconjuntos diferen-
tes de ATAs se sobrepõem em grande parte, a habilidade do
usuário em detectar sall pode ser reduzida devido ao alto
grau de similaridade entre as matrizes de diferentes sub-

canais. Isto é especialmente cŕıtico quando N
′(k)
r = 1, no

caso em que a matriz U
(k)
sk,sall é um escalar. Combater este

problema pode necessitar uma seleção reduzida de subcon-
juntos de ATAs dentre todas as

(
Nt
N′t

)
possibilidades de sub-

conjuntos, ao custo de um número reduzido de bits de infor-
mação comum a ser transmitido para todos usuários.

Alternativamente, no esquema proposto aprimoramos a
separabilidade entre sinais SM comuns introduzindo na BS
um deslocamento de fase positivo nos śımbolos transmiti-
dos de acordo com sall. Este deslocamento de fase pode ser
introduzido através de βs,sall

, em (2). Esta generalização
é útil se diferentes constelações de sinal são utilizadas para
diferentes usuários. Na unidade usuária k, os mesmos deslo-
camentos de fase utilizados no transmissor são aplicados no
detector ML.

Sendo Φall = {φ0, . . . , φ|Sall|−1} o conjunto de desloca-

mento de fase, em que |Sall| =
(
Nt
N′t

)
. Por simplicidade, con-

sidere o caso em que a mesma constelação de sinal M é

utilizada para todos usuários. Neste caso, para um dado
sall ∈ Sall, tem-se que βs,sall

em (2) é dado por βs,sall
=

eφsall I∑K
k=1

N
′(k)
r

. Para uma dada constelação de sinal M,

o conjunto Φall deve ser otimizado objetivando o melhora-
mento de desempenho do detector. Para M -PSK, os deslo-

camentos de fase devem ser dados por φsall = 2π/M
|Sall| sall, em

que sall ∈ Sall = {0, . . . , |Sall| − 1}.

4. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO
Nesta seção, apresenta-se alguns resultados de simulações

para o desempenho de erro e compara-se o esquema pro-
posto, MU-TR-GSM, com o descrito em [5]. Deve notar-
se que o esquema proposto engloba aqueles em [5] e [7]
como casos particulares. Para N ′t = Nt, o esquema pro-

posto se reduz à [5] se N
′(k)
r = N ′r < Nr = N

(k)
r e à [7] se

N
′(k)
r = N ′r = Nr = N

(k)
r .

Quando compara-se os dois esquemas, fixa-se o número de
cadeias de RF dispońıveis na BS (i.e., N ′t), o número máximo
de usuários que podem ser atendidos, o número total de bits
de informação enviados por usuário e a quantidade total
de energia gasta em uma única transmissão MIMO. Desta
forma, tenta-se uma forma justa de comparação entre os
dois esquemas utilizando os mesmos recursos e transmitindo
a mesma quantidade de informação para o mesmo número
de usuários.

Nestas simulações, assume-se modelo de canal Rayleigh
com desvanecimento quasi-estático, em que o canal perma-
nece constante por um peŕıodo de śımbolos e muda aleatória
e independentemente de um peŕıodo para outro. Isto signi-
fica que o overhead necessário para aquisição do CSIT pode
ser desprezado.

As curvas de BER versus relação sinal-rúıdo (SNR), obti-
das por simulações de Monte Carlo, são mostradas na Fig. 2
para os esquemas indicados na Tabela 1.

Para o cenário descrito na Tabela 1, até 2 usuários podem
ser atendidos e um total de 9 bits por transmissão MIMO
por usuário é enviado. Por simplicidade, no esquema pro-
posto o tamanho de Sall terá tamanho bem menor do que(
Nt
N′t

)
= 35, 960. Em particular, a seleção de subconjuntos

de ATAs adotado nas simulações segue o seguinte padrão:
{11110000000000000000000000000000;
00001111000000000000000000000000; · · · ;
00000000000000000000000000001111}, em que 1 (resp., 0)
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Table 1: Parâmetros do sistema para simulações
Esquema Nt N ′t Nr N ′r |S| |Sall| Modulação

1a 32 4 4 2 4 8 QPSK
QPSK

2b 4 4 4 2 4 — 8-PSK
16-QAM

a
Esquema proposto MU-TR-GSM.

b
Modificação do esquema MU-R-GSM proposto em [5].

indica uma antena transmissora ativa (resp., inativa).
Os resultados para o esquema proposto são mostrados com

e sem a aplicação desta técnica. Como pode ser observado,
o esquema proposto possui desempenho de erro melhor que
o esquema em [5]. Isto ocorre, principalmente, devido ao
fato de não existir custo energético adicional para enviar bits
SM. Assim, quanto mais bits são alocados para a SM, menor
será a ordem da constelação QAM necessária para transmitir
os bits restantes. Pode-se perceber na Fig. 2 que o efeito
positivo de usar o deslocamento de fase para informações
SM comuns é significativo mesmo neste cenário em que os
subconjuntos de ATAs não se sobrepõem.

SNR (dB)
5 10 15 20 25 30

B
E

R

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

100

MU-TR-GSM s/ desloc. de fase
MU-TR-GSM c/ desloc. de fase
MU-R-GSM [5]

Figure 2: Comparação da BER entre os esquemas
da Tabela 1.

5. COMENTÁRIOS FINAIS E TRABALHOS
FUTUROS

Neste trabalho, um sistema de downlink MIMO multi-
usuário com multicast e GSM foi proposto. A inovação deste
sistema está no uso de GSM no receptor e no transmissor,
simultaneamente, como uma alternativa para transmitir in-
formação. Diversas aplicações, como as VANETs, podem
se beneficiar dessa ideia. O sucesso do sistema proposto
baseia-se no projeto adequado das matrizes de pré e pós-
processamento via SVD. Simulações de Monte Carlo foram
realizadas para mostrar a superioridade de desempenho de
erro do método quando comparado a esquemas existentes.

As seguintes direções podem ser tomadas como trabalhos
futuros. Primeiro, uma análise de desempenho de erro do
sistema proposto deve ser desenvolvida. Tal análise pode ser
baseada na metodologia proposta em [2,8].

Observa-se também que no presente trabalho apenas o
critério de ZF foi considerado. Outros critérios, como o mı́-
nimo erro médio quadrático (MMSE), podem ser explorados.

A complexidade computacional do detector ML usado nes-
te trabalho é relativamente alta. Entretanto, algumas pro-

priedades das matrizes envolvidas no processamento podem
ser exploradas de forma a reduzir esta complexidade.

Mais pesquisas sobre estes e outros temas relacionados
com o presente trabalho são encorajados devido à impor-
tância do GSM para os futuros sistemas de comunicação
sem fio 5G.
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ABSTRACT
Small and medium-sized enterprises (SMEs) usually have little
budget for market research. That prevents them from developing
sophisticated surveys or carrying out focus group sessions with
current and potential customers to better understand their needs
and wishes. Social media may be a rich source of information
to support sound business decision making. This paper discusses
the possibility of collecting data that people share in messages on
social media and analyzing their content in order to build relevant
knowledge for strategic business decisions, among which, location
decisions. To exemplify that, we collected and analyzed messages
generated by Brazilian users of Untappd, a mobile phone app for
sharing beer drinking experiences. Among other things, it was very
easy to notice that users from a few cities in the country have de-
veloped a more sophisticated taste for beer and are keen to try new
types of beer and tell their friends about it. Is information like that
useful for an entrepreneur who wishes to settle a new small craft
beer business and needs to decide on the best place to do it? We
believe so.

Keywords
Collected intelligence, social media mining, Untappd, customer
knowledge, business location decision

1. INTRODUCTION
The decision on where to locate a business enterprise has always

challenged entrepreneurs. There is a lot to take into account and
it’s a very strategic decision, considering its impact on the future
of the enterprise and the difficulty in reverting it, in most cases. A
large multinational, with operations around the globe, may strate-
gically decide to locate a plant in a specific country or continent
to increase its influence on that region of the planet. On the other
hand a small supermarket chain may decide to concentrate its activ-
ities in the periphery of a metropolitan area, where the competition
against the large and strong players in the retail industry is not as
fierce. Sometimes, location decisions involve an analysis that is
not so concerned with local details and particularities. That hap-
pens, for example, when a decision is made by an automaker with
respect to the country, or even continent, where it will launch an
automobile engine manufacturing plant. In other instances, deci-
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sions are very punctual, though still strategic for their long term
consequences. When an entrepreneur has to decide on the best lo-
cation within a city for a new small venture, this is precisely the
case. Some of the concerns involve the size of the realty that is
necessary for the operation as originally planned, but also account-
ing for future expansion, local zoning (i.e., legal authorization to
locate a specific kind of business in a particular area in the city),
tax benefits for settling here or there, environmental issues, urban
mobility (to make it easy for customers and employees to reach the
company’s premises) and so on.

In this paper, we are particularly interested in discussing busi-
ness location from a market perspective, i.e., assessing where the
business would find the most favorable conditions to prosper, based
on information of previously existing demand. It should be re-
marked, though, that the reasoning used by the decision maker to
make up his/her mind based on the information about the existence
of previous demand in a specific geography escapes the scope of
the work. After all, who has never heard the story about two shoe
sellers sent to foreign distant lands to explore new potential mar-
kets? When they came back each had a completely different opin-
ion: One thought that there was no opportunity for the company’s
product because no one wore shoes in the prospected region, while
the other was enthusiastic about the huge unexplored market for
the company’s product. Our main purpose is, therefore, to analyze
the possibility of using social media data to help an entrepreneur
to decide on the most favorable location for settling his/her small
enterprise. In order to accomplish that, we will use the fictitious
case of an entrepreneur who is interested in starting a craft beer
brewpub somewhere in Brazil. We could have chosen any other
venture for our study, as people share information virtually on any-
thing in social media, these days. But this specific kind of business
tends to involve small enterprises, because craft product businesses,
by definition, do not scale without turning into an industrial ven-
ture. And, although location decisions are important both for big
and small companies, small and medium-sized enterprises (SMEs)
need to find creative ways of obtaining good information to support
their strategic decision making, because they do not have the same
knowledge and resource means that are available to large organiza-
tions. Intelligence collected from social media may provide good
support for this kind of decision, possibly representing a cheaper
alternative to traditional sources of information or, at least, an in-
teresting complement to other approaches.

2. COLLECTIVE INTELLIGENCE
Collective Intelligence is generating an increasing interest as an

emerging discipline [1, 8]. It provides us with “a grand vision” but
it is still not what we get from the social web, according to Gru-
ber [3]. In its current stage of development, users’ contributions in
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social media are collected and aggregated, generating results that
could be more suitably described as the “collected intelligence” of
independent users [7]. Maher [5] describes collected intelligence
as that obtained from individuals who, each, provide their own in-
dependent contribution to resolve a specific challenge. It is a par-
ticular type of collective intelligence that does not require direct in-
teraction among participants, because it does not aim at achieving
any sort of synergistic solution based on the individuals’ collabo-
ration, still according to Maher [5]. As stressed by Silva et al. [8],
Schoder [7] and Gruber [3], result is obtained based on collective
aggregation, which can be performed without further involvement
or even awareness of those who provided the collected data.

For collected intelligence, the “crowd” hands the data over, and
an external agent collects and processes it, feeding the collective
results back to individuals that will make use of it [8], and who are
not necessarily the same people who contributed to the collective
aggregation, in the first place.

The fact that collected intelligence can be achieved without the
necessary awareness of those involved, or even their willingness to
put any additional effort into achieving goals or solving problems
that may not concern them directly, turns it into a cost effective way
to address such situations, many times. This is the main reason we
wished to apply its concepts to support the decision making of an
SME: as no one needs to be directly consulted and no one needs to
get away from one’s own way, in order to support a project like this
with the required data, it seems particularly interesting when there
is no or little budget for data collection and analysis.

3. METHODOLOGICAL PROCEDURES
We collected data from Twitter messages (called tweets) trig-

gered by users of Untappd, a mobile phone application that allows
users to provide their friends with information on beer that they
drunk and where they did it, among other things.

Almost 55 thousand tweets were collected from June 28 to July
28, 2013. Posts included a text message following a structured
pattern, created by Untappd for automatic broadcasting on Twitter,
from which all the data we used could easily be extracted.

The following messages are examples of collected tweets
included in our dataset: “Drinking an Anniversary Ale by
@lostabbey @ The Bad Apple”; “Love this place — Drinking a
Cidre Bouché de Cru - Antoinette by Cidrerie Duch de Longueville
at @murrayscheezbar”; “Drinking an American IPA by Win2
Brewing”1.

As we can see, the type of beer comes after “Drinking a/an” and
before “by <name of a company> @ <name of a place>”. This
pattern makes data parsing easy using just about any programming
language. Location information (latitude and longitude), the date
of the post and the language in which it was written were also ex-
tracted from the collected tweets. However, the name of the country
or city was not directly available. We needed to calculate the dis-
tance from the location of the post (latitude and longitude) to cities
whose coordinates were publicly available. We used the “geon-
ames” data set2 for that purpose and calculated the smallest dis-
tance from the location of the post to the central point of a known
city or town, in order to determine city and country for each tweet.
In order to analyze the data, we used open software available on-
line to generate the plots on maps and word clouds.

1Here we included examples from English speaking users from dif-
ferent geographies to improve readability.
2http://www.geonames.org.

Figure 1: Geographical distribution of collected tweets.

4. UNTAPPING UNTAPPD
Untappd was launched in 2010 [6] and defines itself as “a new

way to socially share a brew you’re currently enjoying, as well as
where you’re enjoying it, with your friends!”3. According to Chor-
ley et al. [2] there were more than one million users just three years
after launching, who were responsible for over sixty million check-
ins by then.

In this section we present a characterization of user activity in
Untappd. The world map presented in Figure 1 plots the one hun-
dred thousand plus tweets that we were able to collect over a month
from Untappd users, showing their geographical location following
the procedure described in the previous section.

Untappd is much more popular in North America (85.4% of the
tweets) than anywhere else in the world. However, some countries
in other continents also had relatively high levels of participation.
There were, approximately, 2,200 tweets from England, 1,000 from
Australia and 700 from Brazil, during the analyzed period.

As our fictitious decision maker is a Brazilian entrepreneur, and
assuming that when thinking about starting a new small business
people probably only consider their own country for location, in
an attempt to reduce additional sorts of uncertainties, among which
cultural differences and legal and fiscal issues, we will focus on
analyzing the data we have collected for Brazil.

Although it represents only around 1% of the whole database of
collected tweets, the records for the country will still hold inter-
esting information to support our entrepreneur’s business location
decision making.

Figure 1 already gives us a hint on the fact that the responses
are not evenly distributed in the country. Most of Untappd users
in Brazil live in the south-east of the country, an area that is more
densely populated and also richer than other areas. São Paulo and
Rio de Janeiro, the two largest metropolises in South America,
were responsible for approximately 30% of the records for Brazil.
Curitiba (≈9%) and Belo Horizonte (≈6%), though much smaller
in size, also call attention for the interest of their inhabitants for
craft beer, assuming that Untappd tweets are a good proxy for that.

In the next section, we analyze the data for these four cities in a
little more detail.

5. ZOOMING INTO THE UNTAPPD DATA
Word clouds involve highlighting the more frequently used

words or terms that are present in a dataset one is analyzing, so that
they are more prominently represented. Although, as a qualitative
analytical tool, word clouds are only recommended as a prelimi-
nary analysis tool for scientific work, or for validation of previous
findings, they are able to provide a decision maker who already
has some knowledge about the phenomenon s/he is observing with
some relevant additional information and good insights.

3See the About section in the app’s blog page at
http://blog.untappd.com/.
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(a) São Paulo (b) Rio de Janeiro

(c) Curitiba (d) Belo Horizonte

Figure 2: Word clouds for types of beer and brands.

When we analyze the word clouds of tweets for the four cho-
sen Brazilian cities (see Figure 2), it is not difficult to notice that
Untappd users from Curitiba and Belo Horizonte are more sophis-
ticated than the ones from São Paulo and Rio, with respect to their
beer choices. They mention styles of beer more often than brands
and, although São Paulo and Rio had almost twice as many tweets
as Curitiba, and three times more tweets than Belo Horizonte, the
difference in size of word clouds is not proportionally larger.

This kind of information is interesting for an entrepreneur who
intends to start a brewpub, even though it does not allow us to know
how it will affect his/her decision. Settling the business in Curitiba
or Belo Horizonte would expose the new venture to customers that
are better educated about the product a craft brewer has to offer.
Perhaps, the market is already there for craft beer. But, at the same
time, there are already competitors around, which could make the
entrants’ life harder. On the other hand, locating the business in
São Paulo or Rio de Janeiro would mean that competition would
probably not be so direct, as craft beer has not yet taken off in those
cities. However, mass beer breweries, which are able to practice
much lower prices, would compete for the money of the uneducated
customers. And for those who can’t make the difference between
mass market beer and craft beer, the product may be perceived as a
commodity, being sold by an abusive price.

For the continuation of our analysis, we will suppose that our
fictitious entrepreneur thought it would be better to settle the busi-
ness in a city where there is already a tradition among customers
of drinking craft beer. After all, most craftsmen do not see other
craftsmen as competitors. Many times, they consider them even as
partners, which cluster geographically to provide customers with
plenty of choice. And besides, although competition may be more
intense within the category, it may be easier to sell the product at
a premium price when other entrepreneurs are helping to make the
market understand that there is value in the more elaborated prod-
uct a brewpub or a craft brewer can offer.

The blue dots in Figure 3 show the coordinates of tweets. One in-
teresting thing that we noticed was that they are well spread around
the cities. They do not seem to cluster in gastronomic areas of

(a) Curitiba

(b) Belo Horizonte

Figure 3: Scatter plot of all places where users shared data for
Curitiba and Belo Horizonte.

Curitiba and Belo Horizonte, for example. We decided to check
the names of places where those beers were being drunk. We sus-
pected that maybe people were drinking their beers at home, as this
is a possibility with craft beer, particularly when there are many
home brewers that distribute their production directly to friends and
neighbors. But that did not turn out to be the case. Figure 4 shows
the result, once again in the form of word clouds. The names that
appear there for both cities are names of brewpubs and craft beer
shops, in most of the cases.

Such a result shows that these two cities are indeed different to
other large cities in Brazil where people will drink beer at restau-
rants or regular pubs, with much less emphasis to the craft beer
movement.

6. RELATED WORK
With respect to the object of the study, we are not the first ones

to try to extract knowledge from data generated by users of Un-
tappd. Chorley et al. [2] crawled data from that same social app,
though with a much more obvious intent: understanding the drink-
ing habits of people through the lenses of social media. One of the
pros of using Untappd data, according to Chorley et al. [2] is that
a formal schema is used for all check-ins, which makes them very
straightforward, requiring no interpretation or translation when or-
ganizing the data for analysis. We fully agree with that. Just about
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(a) Curitiba

(b) Belo Horizonte

Figure 4: Names of places where beer was drunk.

anyone can collect data from that social media and the data is easy
to aggregate and analyze.

With respect to the objective of the work, there have been a few
attempts, in recent years, to use location-based applications’ data
in order to study the strategic problem of deciding the best location
for a new business. Karamshuk et al. [4], for example, studied the
problem of optimal allocation of retail stores in the city. They used
Foursquare data to assess the popularity of three retail chain stores
in New York, based on the number of check-ins by users of that
social media platform. The authors evaluated a diverse set of fea-
tures, modeling spatial and semantic information about the places
and patterns of user movement in the area around the analyzed lo-
cations. They observed that the existence of places in the vicinity
that naturally attract large volumes of people, such as a train sta-
tion or an airport, as well as the existence of other retail stores of
the same type close by, were the strongest indicators of popularity.

Our study is different to those concerning the same object or re-
lated objective because we focus on the possibility of improving
strategic decision making in the case of SMEs, which have little
budget for market research. In order to accomplish that, we pre-
sented a fictitious case study about where to settle a new craft beer
business. We hope that, even having used simple tools to analyze
a data set that could be explored in much more sophisticated ways,
we were able to make our point: there is a lot of good information
out there, waiting for whoever is willing to put effort into harvest-
ing it and making sense of it.

7. CONCLUSION
In this ongoing study, we only analyzed the most direct infor-

mation Untappd users provided us with their beer drinking check-
ins. We believe that what we did is enough to prove the relevance

of social media data for location decision analyses, even (or par-
ticularly) in the case of small enterprises that have little financial
resources for market research. There are many other possibilities
that were not explored here for brevity, which are also feasible and
inexpensive. As we have data on the time check-ins took place, it
is possible to analyze, for example, when people drink their beers.
Wouldn’t that information also help decide on location? Presum-
ably, people drink after work, during weekdays. On weekends,
the patterns of entertainment may be different. But how different
would the work day and weekend patterns be? Some areas in a large
metropolis are safer than others in the evening (information could
even be crossed with other sources, like http://wikicrimes.org) to
further improve the quality of decision on location.

It is important to point out some possible limitations of data ob-
tained the way we did. First, it may reflect the behavior of a fraction
of consumers. Our collection was based on data shared by users of
Untappd on Twitter. Therefore, there could be biases relating to the
fact that the users of such application are not necessarily represen-
tative of the population of craft beer drinkers. They are likely to be
young, owners of smartphones, and urban dwellers. Untappd ap-
plication has an English interface, which would surely scare away
the majority of the less educated citizens of countries that do not
have English as their mother tongue. Consequently, urban areas
with older and poorer populations will provide less data and be un-
derrepresented in whatever analysis is made. Besides, users may
not share data concerning all of their destinations, considering the
info will be made public on Twitter. Thus, our dataset might offer
a partial view of consumers habits, which needs to be taken with
care.

In spite of all that, it does provide solid aggregate information
that, when contrasted with the entrepreneur’s own experience, can
surely help improve his/her confidence on the decision being made.
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ABSTRACT
Advances in technology allows us to carry a computer in our
pockets. Smartphones are a tendency and almost mandatory
to anyone living in an urban and modern context. Consid-
ering this, we realize malls are indispensable to our society.
Nevertheless, with hundred of stores and products, people
tend to loose themselves or to waste a lot of time finding
something in the midst of its hugeness. This paper pro-
poses a model to assist and to recommend customers to find
what they consider relevant at malls. Using a mobile ap-
plication, InMap, the model does recommendations based
on user activities and they rely on content-based techniques
that provide the most relevant results.

Keywords
recommendation, shopping, mall, mobile, customization

1. INTRODUCTION
Mobile applications can use more contextual information,

such as time and geographic location, than desktop applica-
tions. In this sense, mobile applications can provide users
with just-in-time information about several places. For in-
stance: airports, universities, amusement parks and shop-
ping malls.

Shopping malls are attractive places, where many people
buy products, use public services or just have fun. Depend-
ing on the culture, spending time at malls is placed among
the top choices for spending free time, and it is justified be-
cause of security and convenience. Even the act of shopping
is increasingly seen as a leisure activity [8] rather than just
provisioning of required goods.

With overcrowd of products and stores, it is more and
more difficult to find relevant items, and this is a major issue
in a shopping mall. With hundreds of stores and thousands
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of products, customers may have problems finding what they
want or need. Therefore, the problem we try to solve is:
How to recommend the best stores that are aligned to dif-
ferent customers interests and needs? This problem can be
divided in smalls problems as: How classify a customer us-
ing only informations accessible by the application? How
to classify and categorize stores? Which store should be
recommended to client? This work is structured as follows:
Section 2 positions our work with respect to related findings
in the literature. Section 3 introduces the InMap application
and its various features. Section 4 depicts the composition
of user model and presents the store recommendation model
and how the recommendations are generated. Section 5 de-
scribes the experimental setup and the results achieved from
the experiments. Section 6 we discuss the final remarks, fu-
ture work and acknowledgments.

2. RELATED WORK
There is a lot of studies about the web-based recommen-

dation for purchase, However, little about shopping malls.
Many of them try to overcome the problem of location.
But, most are recommendation of products using informa-
tion gathered from context, others users and their prefer-
ences. [10] and [1] presents a summary of mobile and shop-
ping recommendations systems, the challenges and opportu-
nities, the former focused on mobile tourism recommenda-
tions and the latter on shopping centers.

[2] approach is focused on retail stores like supermarkets,
where a specific hardware is attached to the cart and it has
access to your history, provides product recommendations,
compares different brands of the same product and indi-
cates location of each product. Unfortunately, this model
presents high infrastructure costs. [12] presents a pervasive
solution of navigational and shopping assistance using user
personal device and an intelligent environment. It claims
that portable devices are not good to provide navigational
assistance, so the suggestion is to use in-place displays to
guide the user. The downside is scalability. It can work
nicely with few users, but if dozens of users need to use
at the same time, it’s not possible. Both studies suffer for
hardware cost because the need of sensors, displays and spe-
cific devices attached on each cart, as is the case of [2]. So
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they differ from our approach in the sense that we only use
hardware devices already owned by mainstream users.

Product recommendation is the focus of [13]. Using their
software and products with bar code or RFID the users can
review products and receive recommendations based on oth-
ers users reviews. Also using RFID there is SHOMAS soft-
ware [4], a multi-agent system that provides navigational
assistance and suggestions in a shopping using RFID to get
user location. Both of them are focused on products instead
of stores, in our case. Also, they suffer a lack of hardware
support and installation such as RFID tags. [14] presents a
location-aware recommendation system that analyzes past
customer accesses to web pages to compose the user pro-
file, and then recommends nearby stores web site. Others
ways to get user’s location are presented by [5] which uses
beacons affixed to the walls in strategic places to provide
information to the system and [7] which uses RSS (received
signal strength) to assert user position.[15] works with de-
tection of information through logs on the device, making
the mining of preference-sensitive mobile users context for
personalized recommendation context aware and other re-
lated services. Although the related works show conver-
gences with our approach, not found out in the literature
any recommendations on mobile environments that particu-
larly shopping malls, using the user activities on application
to build the user model and provide users with personalized
recommendations.

3. INMAP - THE MOBILE APPLICATION
The mobile application InMap provide customers a set

of features that help them shop in a shopping mall. Fig-
ure 1(a) shows a stores list recommended. Can make key-
word queries. For example, typing “shoes” in the text field is
shown a stores list where can find the product. Figure 2(b)
shows that is also possible to search a shop by category, for
each option selected, the corresponding stores list catego-
rized is shown. Thus, all user activities are used in back-
ground to create recommendations customizing the stores
list Figure 1(a).

(a) customized stores (b) Store Categories

Figure 1: InMap Screenshot

4. THE INMAP RECOMMENDER

4.1 The User Model
Our user model follows [6]’s methodology by incorporating

the user’s activities. To analyze this tracked information and
make it productive by using, we may divide and formally
represent the user model into distinguished sets [11] as a
tuple 〈SP, SD,CV 〉, where:

• SP represents the set of weighted terms that describe
a search performed by an user. Once a search indicate
a declared interest in a product or store, it provides
strong evidence of which store an user might be inter-
ested in.

• SD represents the set of weighted terms from visited
store’s detail page. This set is a strong indicator of user
interests once it clearly exposes the customer’s will in
that kind of store.

• CV represents the set of weighted terms of store’s cat-
egories visited. This set is a strong indicator of user
interests once it clearly exposes the customer’s will in
that category of store.

Our study focuses for implicit feedback using interface
navigation history and search patterns.

4.1.1 Weighing the User Model
The terms and the sets serve as our learning units of

users preferences, thereby properly accounting for the im-
portance of each set, and each term becomes crucial for
recommendations success. Within each set, we understand
that some terms can be more representative than others,
meaning that the frequency of a term can denote its im-
portance to the set it belongs. For instance, suppose an
user has visited the categories: “Clothing” and “Cosmetic”,
and the first category has been visited three times while
the second has been visited only once. This means that
the user has shown more interest in “Clothing” than “Cos-
metic”. Then, the term frequency of the categories visited
CV={Clothing, Clothing, Cosmetic, Clothing} will be repre-
sented as {(“Clothing”,0.75),(“Cosmetic”,0.25)}. The term
frequency is defined as:

termFreq(t, s) =
nt

|Ts|
, (1)

where nt is the number of occurrences of the term t ∈ Ts,
Ts represents the terms in set s ∈ S and |Ts| is the amount
of terms in a given set s ∈ S. The set Ts is normalized such

that
∑|Ts|

i=1 termFreq(i) = 1.

4.1.2 The Set Weighing Model
Similar to terms, each set has its own user model’s impor-

tance. For instance, the set SP , corresponding to the search
performed, better exposes the user’s need rather than the
store details page view set SD, because the latter basically
shows the user’s curiosity on a given store, not necessarily a
real need. A store detail page, an user can view the page just
to know more about what kind of product the store sells.

Unlike terms, the importance of a set is not calculated by
a mathematical equation; instead, it is empirically prede-
fined based on the system administrator’s common knowl-
edge. Our experiments (see Section 5), we suggest the most
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appropriate weights respecting the following order of impor-
tance:

ρ = SP > CV > SD. (2)

4.2 Store Model
The store model SMs comprises terms describing the store

s ∈ S. Our context, the relevant information that are con-
sidered in SMs includes its category and tags. The category
tells what the store is about and summarizes the key prod-
ucts or services available in the store. Tags assigned to the
stores by us, usually tries to categorize or conceptualize the
store though keywords that best describe its content.

The recommendation model is described as follows: for
each user u ∈ U , we want to recommend the unknown
stores smax,u ∈ S, which maximize the personalized func-
tion storeRec described as:

∀u ∈ U, smax,u = arg max
s∈S

storeRec(u, s). (3)

The function storeRec is described as:

storeRec(u, s) = sim(SDu, Ts)·WSD+sim(SPu, Ts)·WSP +

termFreq(Cs, CVu) ·WCV (4)

where WSD,WSP and WCV are the normalized weights
(importance) of each set on our recommendation model (see
Section 4.1.2), sim is a similarity function utilized to com-
pute the similarity between the user model set SDu or SPu

of an user u ∈ U and the store tags Ts of a store s ∈ S. The
termFreq(Cs, CVu) is the function that calculates the simi-
larity between the user’s categories visited CVu and store
category Cs (see Section 4.1.1). As seen, by setting up
proper weights, the storeRec equation tries to privilege the
similarity between store and user model by user’s search per-
formed, which is the better expression of interest. These user
models sets SDu and SPu and the store models set Ts are

represented as
−−→
SDu,

−−→
SPu and

−→
Ts respectively. Technically,

we calculate the cosine similarity [3] between the vectors as:

sim(
−−→
SPu,

−→
Ts) =

−−→
SPu ·

−→
Ts

|−−→SPu||
−→
Ts|

(5)

It is Worth mentioning that the above described vectors
comprise real numbers (weights) in which each value (nor-
malized [0,1]) measures the importance of the corresponding
term to the user or store. Also, as said in Section 4.1, before
any calculation of (3) a decay factor applies, deleting any
information of SDu, SPu and CVu older than two months.

5. EVALUATION
We calculate the recommended stores provided by our

store-based model, and others algorithms such as baseline,
compare with the expected output and calculate appropriate
metrics of evaluation.

5.1 Dataset
We were unable to use real user models while doing ex-

periments. To solve this problem, it was simulated some
real usage of the application in order to generate user mod-
els to be used in the evaluation process. The simulation

was performed assuming different profiles. we use the rec-
ommendation model (4) to assign which stores should be
recommended to each user model and the result was used as
dataset in our evaluation.

5.2 Evaluation Protocol and Setting
As we want to evaluate the top n recommendations for

each user u ∈ U , the appropriate evaluation metrics chosen
are precision, recall and f-measure. Precision expresses the
fraction of recommendations relevant to the user whereas
recall expresses the fraction of the relevant recommendations
retrieved. We calculated the precision and recall respectively

as: prec(u) =
|Ru∩R′

u|
|Ru| and rec(u) =

|Ru∩R′
u|

|R′
u|

, where |Ru|
is the amount of retrieved recommendations for an user u
while |R′u| is the amount of relevant recommendations for
the user u. Additionally, we calculated the f-measure, the
weighted harmonic mean of precision and recall as fm(u) =
2·prec(u)·rec(u)
prec(u)+rec(u)

.

We have experimented with the number of top n items
to be predicted as 4, 8 and 12. We have chosen values
multiple of 4 because that is the average recommendations
which can fit in a standard-size mobile screen. As to the
user model, the values assigned to the composing sets were:
{(SP : 0.6), (CV : 0.25), (SD : 0.15)}. Those values was
set experimentally, adjusting towards the best result, keep-
ing in mind the previously defined importance of each set as
SP > CV > SD. Three baseline models were implemented:

• Tag-based model(see [9]) that uses the cosine similar-
ity between tags of the candidate store and tags of
previously stores visualized by the user, defined as
tagBased(u, s) = sim(SDu, Ts).

• Simple model that calculate the rate of the candidate
store tags in the set of previously stores visualized
by the user. This is a simplified version of Tag-based

model, defined as simple(u, s) = |SDu∩Tu|
|SDu| .

• Random model that arbitrarily recommends stores re-
gardless any reasoning is random(u, s) = random(0..1).

5.3 Results

Table 1: Precision, recall and f-measure means with respec-
tive standard deviation values

Rec. Model Precision(SD) Recall(SD) F-Measure(SD)
Store-based 0.59 (0.31) 0.46 (0.15) 0.51 (0.20)
Tag-based 0.27 (0.24) 0.27 (0.24) 0.27 (0.24)

Simple 0.11 (0.19) 0.11 (0.19) 0.11 (0.19)
Random 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00)

Table 1 shows the mean of precision, recall and f-measure
along with their respective standard deviations of each model.
As shown, the precision, recall and f-measure improved at
rates of 118%, 70% and 88% respectively in comparison to
the second best model of each metric. The tag-based model
achieved better precision results than the simple model be-
cause that approach uses cosine similarity, which provides
a better similarity between two vectors than a simple count
of occurrences. Compared to our approach, the tag-based
model neglects the search performed and categories visited
by the user, which provides valuable information about user’s
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needs. Our results, the random model achieved approxi-
mately 0 precision, recall and, therefore, f-measure, because,
in our case with top n items to be predicted as 4, 8 and 12,
the chances of not find any relevant store (thus, 0 precision
and recall) is 99%, 98% and 97%, respectively.

Figure 2, we use the area under the ROC curve to com-
pare the different algorithms. Which the larger area model
accuracy will be better. It is noted that the Store-based
has a greater area under the curve. We can say that the
Store-based has few errors while making many correct rec-
ommendations of the models Tag-Based and Simple.

Figure 2: ROC curve comparing Store-Based, Tag-Based
and Simple.

The results show us the potential of our recommendation
model with significantly improvement compared to baseline
models. Also, in this study, even the recommended stores by
our model, that are not candidate stores (should not be rec-
ommended), probably are not incorrect recommendations,
they are just not in the top N recommendations, it could
be in position N + 1 or N + 2, for example, but the chosen
metrics do not take them into account.

6. CONCLUSION
In order to evaluate the recommended model, an experi-

mental evaluation using approximately 330 stores, 30 users
and 3 baseline models was done.This evaluation achieved
thereabout 118% of precision improvement and 70% of ad-
vantage over the best model compared.

As future work, we intend to evaluate qualitatively the
recommendations using real users moreover, to extend the
user model by making use of user’s account in social net-
works. Since knowing the user location could improve the
model, one of the substantial improvements is being aware
of their physical location.
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Prefácio

Este é o primeiro Workshop Internacional de Sincronismo das Coisas (WSoT). O workshop tem como ambição inspirar e reunir

pesquisadores e contribuições científicas voltadas aos mecanismos e ferramentas que elevam tecnologias de sincronismo a um

novo nível, envolvendo não apenas os objetos de mídias usuais, mas também atuadores e sensores como objetos de mídia,

com o objetivo de impulsionar a criação de novas e sofisticadas aplicações multimídia nas seguintes áreas: Internet das Coisas

(Internet of Things), Casas Inteligentes (Smart Homes), Cidades Inteligentes (Smart Cities) e outras aplicações e serviços.

Em seu primeiro ano, o evento recebeu um total de 3 submissões, sendo uma submissão como artigo convidado. Os artigos

foram avaliados de forma criteriosa pelos membros do comitê de programa, constituído por pesquisadores com experiência nas

áreas de interesse do workshop.

Agradecemos aos membros do comitê de programa do workshop pelo empenho em realizar seus trabalhos com preciosas

contribuições nas revisões dos artigos e aos autores que submeteram seus trabalhos.

Agradecemos aos Professores Fábio Gomes (UFPI) e Roberto Willrich (UFSC) por todo o intenso trabalho desenvolvido na

organização do evento.

Teresina, novembro de 2016.

Márcio Ferreira Moreno (IBM Research)

Sérgio Colcher (PUC-Rio)

Organizadores do 1o Workshop Internacional de Sincronismo das Coisas
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ABSTRACT
Multimedia applications are usually composed by audiovi-
sual content. Multiple sensorial media, or mulsemedia, ap-
plications consider the use of sensorial effects that can stimu-
late touch, smell and taste, in addition to hearing and sight.
Traditional multimedia conceptual models, and consequen-
tly multimedia authoring declarative languages, which are
used for representing multimedia applications, do not sup-
port the definition of multiple sensorial effects. This paper
discusses new issues and requirements brought by mulseme-
dia applications that should be considered in the definition
of a mulsemedia conceptual model. A new model must be
defined in order to extend multimedia authoring languages
to be capable of representing mulsemedia content.

Keywords
MulSemedia, MEPG-V, Sincronização Espaço-Temporal, Mo-
delo Baseado em Eventos

1. INTRODUÇÃO
Considerando o tipo de conteúdo apresentado ao usuá-

rio, as aplicações multimı́dia tradicionais envolvem apenas
dois dos sentidos humanos: visão e audição. Entretanto,
de acordo com [4], 60% da comunicação humana não é ver-
bal, sendo que a maioria de nós percebe o mundo utilizando
cinco sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato). As-
sim, diferentes trabalhos publicados na literatura propõem o
uso de efeitos sensoriais em aplicações multimı́dia com o in-
tuito de proporcionar novas sensações aos usuários durante
a apresentação de uma aplicação multimı́dia.

As chamadas aplicações mulsemı́dia [4] (MulSemedia - mul-
tiple sensorial media), envolvem a apresentação de itens de
informação que compreendem não só os sentidos de visão e
audição, mas também o tato, o paladar e o olfato. Desta
forma, é posśıvel intensificar a sensação de imersão do usuá-
rio na aplicação, melhorando assim sua qualidade de expe-
riência (Quality of Experience - QoE) [12, 10, 16].

Efeitos sensoriais são percebidos através da modificação
das caracteŕısticas de um ambiente. Um exemplo de apli-
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cação mulsemı́dia são os chamados “cinemas 4D”, onde ca-
deiras de movimento são sincronizadas com o conteúdo au-
diovisual. Um outro exemplo ocorre em jogos digitais, onde
a adição de múltiplos efeitos sensoriais podem melhorar a
imersão dos usuários no ambiente simulado amplificando a
sensação de realidade dos jogos. Em [4], é discutida a aplica-
ção dos efeitos sensoriais na área de saúde, especificamente
em seu uso terapêutico, para pessoas com necessidades es-
peciais. Todas estas aplicações visam inserir o usuário em
ambientes imersivos para aumentar a qualidade de experi-
ência do usuário em relação à visualização e interação com
o conteúdo multimı́dia apresentado.

O grupo de padronização internacional MPEG, através da
especificação MPEG-V [5], especifica um padrão para troca
de dados entre o mundo real, ambiente onde a aplicação é
executada e consumida pelo usuário, e o mundo virtual, isto
é, a aplicação em si. Tal troca de informações é baseada em
esquemas XML, que especificam efeitos sensoriais a serem
executados no ambiente, bem como informações obtidas de
sensores, as descrições dos dispositivos presentes no ambi-
ente, suas capacidades e preferências do usuário.

Aplicações multimı́dia são comumente especificadas de ma-
neira textual, utilizando algum tipo de linguagem de auto-
ria. Esta especificação pode seguir um paradigma procedu-
ral ou declarativo. No paradigma procedural, um programa
ou script define todos os passos necessários para a apresen-
tação das mı́dias da aplicação, inclusive sua sincronização.
No paradigma declarativo, linguagens de autoria provêem
construções em um alto ńıvel de abstração para a especifica-
ção das mı́dias presentes em uma aplicação e a sincronização
entre elas.

A ideia principal de uma linguagem de autoria declara-
tiva é separar a descrição de uma aplicação das especifici-
dades de sua execução [6]. Dessa forma, futuras evoluções
na forma de apresentação de uma aplicação não impactam
na redefinição, ou atualização, de toda uma base de aplica-
ções previamente especificadas. Exemplos de linguagens de
autoria multimı́dia são HTML5 [15], NCL (Nested Context
Language) [7] e SMIL (Synchronized Multimedia Integration
Language) [14].

Além dos benef́ıcios citados anteriormente, um outro be-
nef́ıcio das linguagens de autoria declarativas, no ambiente
multimı́dia, é a facilidade de autoria de aplicações multimı́-
dia. Tal facilidade é importante visto que aplicações multi-
mı́dia podem ser utilizadas em diferentes áreas, como web,
TV digital e IPTV; e por diferentes perfis de autores, como
desenvolvedores e produtores de conteúdo.
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Apesar do MPEG-V especificar um padrão de comunica-
ção entre a aplicação e o ambiente no qual ela é executada,
bem como uma gama de efeitos sensoriais, a definição da
aplicação é deixada a cargo do autor. Assim, é necessário
especificar os tipos de mı́dias e efeitos a serem apresenta-
dos, sua sincronização ao longo do tempo e como o usuário
poderá interagir com a aplicação. Visando facilitar a au-
toria de tais aplicações, trabalhos publicados na literatura
propõem ferramentas de autoria mulsemı́dia [2, 8, 13], abs-
traindo parte do código da aplicação do autor. Apesar de
facilitar a autoria de tais aplicações, estas ferramentas não
provêem uma clara separação entre a aplicação e as especi-
ficidades de sua apresentação, como pode ser observado no
paradigma de autoria declarativo.

Este artigo discute desafios sobre a modelagem de aplica-
ções mulsemı́dia. A ideia principal é permitir a especificação
de uma aplicação contendo múltiplos efeitos sensoriais de
maneira similar à especificação de uma aplicação multimı́-
dia tradicional. Tal proposta é alcançada através da exten-
são da modelagem conceitual usada em aplicações multimı́-
dia, focando não só no conteúdo audiovisual apresentado ao
usuário, mas em efeitos sensoriais apresentados em um ambi-
ente imersivo. Conforme, será discutido, é necessário prover
um novo modelo conceitual, estendendo modelos multimı́-
dia existentes, para a descrição completa de uma aplicação
mulsemı́dia.

O restante desse artigo está estruturado como segue. A
Seção 2 apresenta brevemente o padrão MPEG-V, sua arqui-
tetura e efeitos sensoriais previstos, comentando suas limi-
tações para representação da sincronização espaço-temporal.
A Seção 3 discute desafios da modelagem de aplicações mul-
semı́dia. A Seção 4 conclui esse artigo, apresentando alguns
trabalhos futuros.

2. MPEG-V
O padrão MPEG-V define elementos baseados em XML

para especificar objetos do mundo real (sensores e atuadores)
e virtual (objetos virtuais) permitindo a troca padronizada
de dados entre esses mundos. Este padrão é dividido em 7
partes e cada uma delas será discutida brevemente a seguir.

A Parte 1 [5] descreve a arquitetura do padrão e a integra-
ção das suas partes, visando garantir a interoperabilidade
entre o mundo real e virtual. A arquitetura do MPEG-V
pode ser visualizada na Figura 1.

Figure 1: Arquitetura do padrão MPEG-V. [5]

A parte esquerda da arquitetura corresponde ao mapea-

mento do mundo virtual para o real (V2R), onde efeitos sen-
soriais (Parte 3) e caracteŕısticas de objetos virtuais (Parte
4) são reproduzidos no mundo real. Para isso, o adapta-
dor (que não faz parte do padrão) deve transformar os efei-
tos sensoriais em comandos para os dispositivos (Parte 5)
e executá-los conforme preferências dos usuários (Parte 2).
Além disso, ele deve ser capaz de coletar informações sobre a
capacidade dos atuadores (Parte 2) presentes no mundo real.
Note que atuadores podem ser compat́ıveis diretamente com
o padrão MPEG-V não necessitando de realizar a tradução
dos comandos enviados.

Já a parte da direita da arquitetura apresentada na Fi-
gura 1 realiza o mapeamento do mundo real para o virtual
(R2V), obtendo as informações dos sensores (Parte 5), da
capacidade dos sensores (Parte 2) e preferências do usuário
em relação aos sensores (Parte 2). Com essas informações, o
adaptador deve reproduzi-las no ambiente virtual. Através
das caracteŕısticas dos objetos virtuais (Parte 4), é posśıvel
trocar informações entre diferentes mundos virtuais. Regras
de conformidade e software de referência para validar e es-
clarecer as especificações descritas com as outras partes do
padrão são definidas na Parte 7.

Os parágrafos a seguir discutem brevemente a especifi-
cação de efeitos sensoriais, objetos virtuais e informações
obtidas de sendores contida nas partes 3, 4 e 5 do padrão.

A Parte 3 especifica uma linguagem denominada SEDL
(Sensory Effect Description Language) para descrever os
efeitos sensoriais que serão transformados pelo adaptador
VR para comandos nos atuadores presentes no mundo real.
Ela possui um vocabulário denominado SEV (Sensory Effect
Vocabulary) que define tipos de efeitos sensoriais e também
permite que o autor especifique outros. Um arquivo de efei-
tos sensoriais especificados com a linguagem SEDL, deno-
minado Sensory Effect Metadata (SEM), associa o efeito a
algum conteúdo multimı́dia. O padrão ainda define um mo-
delo espacial para descrever a localização a partir da qual
os efeitos sensoriais são recebidos a partir da perspectiva
do usuário, permitindo especificá-los para uma determinada
região do ambiente (back, midway, front etc).

Além disso, a Parte 3 do MPEG-V define um modelo tem-
poral, em que cada efeito sensorial pode ser ativado e desa-
tivado em um determinado instante de tempo através de
atributos da linguagem SEDL. Nesse modelo, ainda podem
ser especificados intervalos de tempo denominados fade-in
e fade-out, nos quais a intensidade definida para o efeito
sensorial deve ser alcançada ou deve atingir o valor nulo res-
pectivamente.

A Parte 4 permite descrever os objetos virtuais, além disso
ela define a sintaxe e semântica da descrição destes objetos
permitindo que eles sejam controlados por entradas origina-
das do mundo real e sejam reutilizados em outros mundos
virtuais. Os tipos básicos de atributos definidos são repre-
sentados por: identidade (contém um descritor de identifi-
cação), som (recursos de som), aroma (recursos de aroma),
controle (descritores para controlar os movimentos do ob-
jeto (translação, orientação e redimensionamento)), eventos
(eventos de entrada), modelo de comportamento e um ID
para identificar cada objeto virtual.

Vale ressaltar que esta parte do MPEG-V define carac-
teŕısticas dos objetos (metadados) e não especifica formas
geométricas, animação ou textura. Para suportar estas espe-
cificações e oferecer uma solução de interoperabilidade com-
pleta, as Partes 16 e 11 do padrão MPEG-4 [17] podem ser
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utilizadas com o MPEG-V. A Parte 16 do MPEG-4 inclui
um framework para definir e animar avatares e a Parte 11
auxilia na definição de elementos gráficos.

A Parte 5 define a linguagem IIDL (Interaction Interface
Description Language) para permitir a descrição dos coman-
dos dos atuadores (V2R) e de informações obtidas dos senso-
res (R2V). Esses comandos definidos com a linguagem IIDL
são mais simples do que os especificados com a Parte 3 do
padrão, assim a Parte 5 busca facilitar a implementação da
interpretação dos comandos nos dispositivos.

No padrão MPEG-V, a sincronização de um evento senso-
rial com um conteúdo audiovisual é feita através de arquivos
SEM enviados ao adaptador. A sincronização definida nes-
ses arquivos é feita através da especificação de instantes de
tempo, quando um efeito deve ser realizado. Assim, a sin-
cronização prevista pelo MPEG-V segue um modelo baseado
em eixo temporal.

Como discutido em [1], tal abordagem não é muito expres-
siva. Portanto, é importante definir um modelo conceitual
para a descrição de aplicações mulsemı́dia. A Seção a seguir
discute os requisitos e desafios por trás de especificação de
tal modelo.

3. MODELANDO APLICAÇÕES
MULSEMEDIA

Em uma aplicação multimı́dia tradicional, toda informa-
ção que é efetivamente consumida pelo usuário, como um
v́ıdeo, um áudio, uma imagem e etc pode ser representada
como um nó ou objeto de mı́dia. Nós são entidades cuja
representação do conteúdo é abstráıda na descrição da apli-
cação. Um nó pode representar uma mı́dia de texto, áudio,
v́ıdeo, imagem, um script ou um programa. O conteúdo de
um nó é composto de um conjunto de unidades de infor-
mação dependentes do tipo de mı́dia (quadros de um v́ıdeo,
amostras de um áudio, pixels em uma imagem, caracteres
em um texto, etc). Uma âncora de um nó representa uma
parte, um subconjunto de seu conteúdo.

Já as relações entre tais mı́dias podem levar em conside-
ração a ocorrência de eventos, como por exemplo: interação
do usuário ou o resultado de uma computação (um script au-
xiliar). A maneira como as relações são definidas depende
do modelo de sincronização temporal no qual a linguagem
de autoria é baseada. As entidades dos modelos conceituais
que representam relações são os elos e as composições [22].
Elos são comumente usados para representar relações de re-
ferência, interatividade ou derivação de versões entre nós.
Por sua vez, as composições podem representar diferentes
tipos de relação, como por exemplo, estruturação lógica ou
sincronização temporal entre seus componentes.

A exibição de um nó, em uma aplicação multimı́dia, pode
induzir um intervalo temporal representando o peŕıodo ao
longo da apresentação da aplicação em que é o nó é exibido.
É posśıvel que tal intervalo se repita um número indefinido
de vezes durante a aplicação. A definição do tamanho, po-
sição e repetição (no tempo) deste intervalo é comumente
definido por relações especificadas na aplicação. Ainda, um
nó durante sua exibição ocupa um determinado canal, por
exemplo, um canal de áudio ou um espaço na tela do dis-
positivo de exibição. O local onde um nó é apresentado é
comumente estabelecido através de seu posicionamento em
relação a tela do dispositivo de exibição, de maneira abso-
luta ou relativa. Em alguns casos, é posśıvel ainda que o

posicionamento de um nó seja definido através de relações
espaciais (geralmente através de restrições) [20].

Visando representar uma aplicação mulsemı́dia, é neces-
sário definir extensões dos modelos conceituais multimı́dia
tradicionais, que possam reproduzir est́ımulos sensoriais.

Uma discussão inicial importante envolve a definição de
requisitos que este novo tipo de modelo deve satisfazer. Pode-
se destacar os seguintes requisitos: i) suporte para represen-
tar o conteúdo de diferentes tipos de mı́dias e est́ımulos sen-
soriais; ii) suporte a multiusuário e interação multimodal,
que considera por exemplo, interface via voz, gesto, toque,
etc.; iii) suporte a entrada de dados através de dispositivos
de entrada e/ou sensores; iv) suporte a exibição de dados
através de dispositivos de sáıda e/ou atuadores; v) sincroni-
zação temporal e espacial entre mı́dias e diferentes atuadores
e sensores; vi) suporte à definição de relações de restrição;
vii) suporte para representar informações de estado; viii)
adaptação de conteúdo conforme o perfil do usuário e ix)
adaptação do conteúdo conforme caracteŕısticas do ambi-
ente e dos dispositivos de exibição.

Levando-se em conta os requisitos descritos, um modelo
mulsemı́dia deve contemplar a definição de relações de sin-
cronização entre os componentes de uma aplicação, permi-
tindo integrar exibição de conteúdo, interatividade dos usuá-
rios e mudanças de informações de estado da aplicação. Um
modelo conceitual baseado em eventos, tal como o NCM –
Nested Context Model [21], tem potencial para oferecer tais
facilidades. Entretanto, a definição desse novo modelo mul-
semı́dia não é trivial, devendo ser consideradas as seguintes
questões.

Um dado est́ımulo sensorial possui uma representação no
tempo? Ele pode ser representado simplesmente como um
intervalo, representando os instantes de tempo onde aquele
est́ımulo está presente no ambiente? Dependendo do est́ı-
mulo, devemos considerar o tempo até que o est́ımulo possa
ser percebido na intensidade desejada? Por exemplo, su-
pondo que um determinado est́ımulo altera a temperatura
ambiente, essa alteração será considerada somente quando a
temperatura atingir a desejada?

Um dado est́ımulo sensorial ocupa algum tipo de canal?
Um áudio ocupa um canal de áudio, enquanto um v́ıdeo
ocupa uma parte da tela do dispositivo de exibição. Os de-
mais est́ımulos sensoriais ocupam, de maneira similar, algum
canal? Podemos considerar o próprio ambiente real como o
canal a ser ocupado?

Pode haver sobreposição de est́ımulos do mesmo tipo? É
posśıvel que dois est́ımulos do mesmo sentido se sobrepo-
nham? Por exemplo dois ou mais cheiros podem ser “exibi-
dos” simultaneamente?

Uma outra questão importante na definição de tal mo-
delo é se a representação de um dado est́ımulo no tempo e
no espaço (como feito em objetos multimı́dia tradicionais) é
suficiente para a sua especificação? Seria necessário algum
outro tipo de eixo para a representação de um est́ımulo sen-
sorial. Modelos de sincronização multimı́dia são fortemente
associados ao tempo, no sentido que toda a sincronização
é feita de modo que uma dada mı́dia seja apresentada em
um determinado momento. Na descrição de uma aplicação
mulsemı́dia, o tempo pode não ser o fator mais importante.
Por exemplo, suponha que deseja-se modificar a configura-
ção de um ambiente de acordo com a posição do espectador
dentro dele. Nesse caso, o tempo não é o fator mais impor-
tante e sim a posição espacial. Seria a posição do usuário
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um terceiro eixo a ser considerado na especificação de uma
aplicação? Repensar nos modelos de sincronização multimı́-
dia existentes a luz dessas caracteŕısticas é um dos grandes
desafios atuais.

Em documentos multimı́dia, entrada de dados pelo usuá-
rio são modeladas através da interação, como seleção de mı́-
dias, ou mudança de valores de atributos das mı́dias. Dada a
possibilidade do uso de sensores em aplicações mulsemı́dia,
outras formas de interação com uma aplicação tornam-se
posśıveis. Exemplos são a interação por gestos, comandos
verbais, expressões faciais (ou corporais), diferentes tipos
de toque (touch, force touch) etc. Tais formas de interação
devem ser consideradas na modelagem de tais aplicações, in-
clusive seu uso para sincronização entre est́ımulos sensoriais.

4. CONCLUSÃO
Este artigo discutiu conceitos que envolvem as aplica-

ções com múltiplos efeitos sensoriais e apresentou o padrão
MPEG-V, que auxilia na troca de informações entre o mundo
real e virtual. Este padrão fornece diversas linguagens base-
adas em XML para especificar os dispositivos presentes no
mundo real (ex.: atuadores e sensores) descrevendo suas ca-
pacidades e comandos a serem executados por eles, além de
permitir definir de forma padronizada efeitos sensoriais e os
objetos virtuais, que podem ser renderizados para o mundo
real.

A área pesquisa em mulsemı́dia possui ainda diversos de-
safios para alavancar novas aplicações que os efeitos senso-
riais podem proporcionar. Um destes desafios é a integra-
ção efetiva dos efeitos sensoriais ao conteúdo audiovisual das
aplicações multimı́dia tradicionais, implicando a definição de
um novo modelo mulsemı́dia que dê suporte aos requisitos
descritos na Seção 3. Como trabalhos futuros, pretende-se
estender o modelo NCM para transformá-lo em um modelo
mulsemı́dia. Além disso, novas ferramentas de autoria mul-
semı́dia podem auxiliar na definição dessas novas facilidades
e precisam ser desenvolvidas. Novos estudos em QoE para
aplicações com múltiplos efeitos sensoriais também devem
ser realizados.

5. REFERENCES
[1] G. Blakowski and R. Steinmetz, “A media

synchronization survey: Reference model, specification
and case studies,” Journal on Selected Areas in
Communications, vol. 14, no. 1, pp. 5–35, janeiro 1996.

[2] Choi, B., Lee, E. S., and Yoon, K. (2011). “Streaming
media with sensory effect”. In 2011 International
Conference on Information Science and Applications.

[3] Choi, B. S.; Kim, S. K. (2012). “Text of ISO/IEC
FDIS 23005-3 2nd edition sensory information”.

[4] Ghinea, G., Timmerer, C., Lin, W., and Gulliver, S.
R. (2014). “Mulsemedia: State of the art, perspectives,
and challenges”. ACM Trans. Multimedia Comput.
Commun. Appl.

[5] Han, J. J. and Kim, S. (2014). “Text of white paper on
MPEG-V”. In MPEG Communication Group, 107.

[6] Hardman, H. L. “Modeling and Authoring
Hypermedia Documents”. (1998). Ph.D. Thesis —
Universität Amsterdam.

[7] “Nested Context Language (NCL) and Ginga-NCL for
IPTV services”. (2009).

http://www.itu.int/rec/T-REC-H.761-200904-S.
ITU-T Recommendation H.761.

[8] Kim, S. K. (2013). “Authoring multisensorial content”.
Signal Processing: Image Communication.

[9] Kim, S. K. and Preda, M. (2014). “MPEG-V
international standard and the internet of things”. In
International Conference on Software Intelligence
Technologies and Applications International
Conference on Frontiers of Internet of Things 2014.

[10] Rainer, B., Waltl, M., Cheng, E., Shujau, M.,
Timmerer, C., Davis, S., Burnett, I., Ritz, C., and
Hellwagner, H. (2012). “Investigating the impact of
sensory effects on the quality of experience and
emotional response in web videos”. In International
Workshop on Quality of Multimedia Experience
(QoMEX)

[11] L. F. G. Soares and R. F. Rodrigues, “Nested context
model 3.0 part 1 - ncm core,” Tech. Rep., Informatics
Department, PUC-Rio, Rio de Janeiro, maio 2005.

[12] Waltl, M., Timmerer, C., and Hellwagner, H. (2010).
“Improving the quality of multimedia experience
through sensory effects”. In International Workshop on
Quality of Multimedia Experience (QoMEX)

[13] Waltl, M., Rainer, B., Timmerer, C., and Hellwagner,
H. (2013). “An end-to-end tool chain for sensory
experience based on MPEG-V”. Signal Processing:
Image Communication.

[14] “Synchronized Multimedia Integration Language -
SMIL 3.0 Specification”. (2008).
http://www.w3c.org/TR/SMIL3. World-Wide Web
Consortium Recommendation.

[15] “HTML5: A vocabulary and associated APIs for
HTML and XHTML”. (2014).
http://www.w3.org/TR/html5. World-Wide Web
Consortium Recommendation.

[16] Yuan, Z., Ghinea, G., and Muntean, G. M. (2015).
“Beyond multimedia adaptation: Quality of
experience-aware multi-sensorial media delivery”.
IEEE Transactions on Multimedia.

[17] Richardson, Iain E. H. “264 and MPEG-4 video
compression: video coding for next-generation
multimedia”. John Wiley & Sons, 2004.

[18] Concolato, C., Cordara, G., Park, K. (2013). “Text of
ISO/IEC 23007: MPEG Rich Media User Interface
(MPEG-U)”.

[19] Mart́ınez, J. M. (2003). “Text of ISO/IEC
15938-5:2003, Information Technology – Multimedia
Content Description Interface – Part 5: Multimedia
Description Schemes”.

[20] Amorim, G. F., dos Santos, J. A. F., and
Muchaluat-Saade, D. C. (2016). “STyLe: Extending
NCL for providing Dynamic Layouts”. will appear in
WebMedia 2016.

[21] Soares, L. F. G. and Rodrigues, R. F. (2005). “Nested
Context Model 3.0: Part 1 – NCM Core”. ISSN:
0103-9741.

[22] Soares, L. F. G., Rodrigues, R. and Muchaluat-Saade,
D. C. (2000). “Modeling, authoring and formatting
hypermedia documents in the HyperProp system”.
Multimedia Systems, Volume 8, Number 2, Page 118.

Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (Vol. 2): Workshops e Sessão de Pôsteres

176



RFID-based Object Detection During Video Production

Tiago Machado
Federal University of Juiz de Fora
Rua Jose Lourenco Kelmer, S/n

Juiz de Fora, Brazil
tiago.machado@ice.ufjf.br

Marcelo F. Moreno
Federal University of Juiz de Fora
Rua Jose Lourenco Kelmer, S/n

Juiz de Fora, Brazil
moreno@ice.ufjf.br

ABSTRACT
Recently, Digital TV Broadcasters have been concerned on
how to adapt their workflow in order to embrace the produc-
tion and delivery of interactive content. Due to the involved
changes and costs, broadcasters could not yet fully explore
the possibilities of interactivity that would enable an en-
hanced, pleasing user experience. It becomes essential for
broadcasters to rely on new technologies that can lower the
costs and assist the production of interactive content with
a level of automation as high as possible. In this context,
this work proposes an object detection method to be used
during video capturing (offline or real-time) that delivers
this information as a structured Object Timeline, which can
be easily handled for the automated creation of interactive
content and other applications. In order to lower the cost of
object detection and making it faster and precise, this work
evaluates the use of Radio Frequency Identification (RFID)
as the relying tehnology for the proposed method.

Keywords
Object detection, RFID, Object Timeline, Multimedia Meta-
data

1. INTRODUCTION
Digital TV (DTV) refers to a high quality and advanced
broadcasting technology of moving pictures and sound, that
is more efficient than the analog TV. One of its most promis-
ing aspects is that the viewing becomes an enhanced ex-
perience, since DTV delivers high-quality audio/video and,
mainly, it is a highly interactive technology. However, this
interactivity feature brings many challenges on how to make
it effective, useful and lucrative.

Indeed, Interactive DTV (iDTV), allows potential consumers
to directly interact with new content in the television. The
concept introduced by iDTV aims to make the TV more

In: Workshop Internacional de Sincronismo das Coisas (WSoT), 1., 2016,
Teresina. Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e
Web. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2016. v. 2.
ISBN: 978-85-7669-332-1
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interesting to use than the old TV, providing more informa-
tion and claiming for the attention of the user on it. It also
brings to content providers and broadcasters a new horizon
for making business, especially for advertisements.

However, the creation of enagging interactive content is not
easy. Broadcasters must be concerned on how to create
and deliver iDTV content focusing on a pleasant, enhanced
viewer experience. They must find new working methods
that makes feasible the creation of iDTV content on a day-
by-day basis. This means that these working methods must
provide some degree of automation. The more automated
and integrated into the video producing workflow such a
method is, the lower will be the complexity and cost for
creating iDTV content. However, achieving a high degree
of automation is not trivial, specially for the creation of in-
teractive content that is directly related to the broadcasted
video. By closely relating interactivity and video scenes,
broadcasters will be able to deliver an engaging experience
to the viewers.

In this scenario, acquiring comprehensive information about
a scene is essential. Specifically, if information about rele-
vant objects present in a scene is known, iDTV content can
be created to allow viewers to interact with those objects.
Obviously this kind of multimedia metadata is useful for
many applications besides iDTV. Other examples include
recommendation systems, audio/video search and retrieval
systems and audio description generators.

This work proposes a robust solution named TimedObjects
that allows for the automated generation of information
about detected objects1 during video shooting in recording
studios or even on real-time transmissions. Throughout the
course of detection, the system generates an editable Object
Timeline that depicts the permanence of the objects in scene
and may export this information to other applications.

Detecting objects in video is generally a time consuming
and expensive task. In order to simplify the object detec-
tion, lower its cost and making it faster and precise, this
work evaluates the instantiation of the architecture using a
mature technology of object identification, the Radio Fre-
quency Identification (RFID). The proposed proof of con-

1Objects for this work uses a broader definition. The use
of the word must be extended to animated or inanimate
characters. The main idea is to identify objects in scene as
well as people, scenario, background color, landscape, i.e.,
anything relevant.
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cept embraces all the stages in the object detection chain,
starting with registering the objects in the system, capturing
them, and exporting the Object Timeline to an editing tool.
Although it is not part of this proposal to have a unique
destination to the Object Timeline, a use case targeted at
the creation of interactive content is also presented.

The reminder of this paper is organized as follows: Section 2
discusses related work; Section 3 presents the TimedObjects
system architecture. Section 4 describes the Object Time-
line structure. Section 5 demonstrates how RFID equip-
ment has been used as a basis for the RF-TimedObjects
system. Section 6 presents experimental results of the RF-
TimedObjects and Section 7 is reserved for final remarks.

2. RELATED WORK
Despite the use of object detection term being widely used
in computer vision field, it is also largely used in systems
based on Radio-Frequency IDentification (RFID) [3]. RFID
is a technology for automated identification of objects and
people. RFID is a manner of storing and retrieving data
through electromagnetic transmission to an RF-compatible
integrated circuit. The system is mainly composed of two
components, the RFID reader and the transponders (tags).
Its main usage is to tag an object and, using the reader,
identify if the tag is in the reader range or not. Due to its
simplified operation, RFID has shown a low complexity and
powerful object identification system.

The RFID tags can be active or passive. Active tags gener-
ally have an attached battery that amplifies the signal and
the reading range. The passive tags usually have a minor
reading range. Generally, the RFID tags are previously in-
dexed to an object, then, the task to detect an object is
summarized in reading the tag.

As observed in [2], RFID is considered a real-time object
detection technology, i.e. a computer system where the cor-
rectness of its behavior depends not only on the logical re-
sults of computations, but also on physical time when these
results are produced.

A general method for embedding information concerning
items appearing in video using RFID tags is proposed in
[1]. The patent describes generically an invention in video
production field. The main idea is to automatically embed
information concerning items appearing interactive video by
using RFID tags. Since the work is a patent, the focus is to
describe the idea of the invention, not considering important
steps on it. Although the work describes the use of RFID
tags to identify objects in video production and its associa-
tion in interactive content, it does not specify main patterns
necessary in the process, such as the format of the metadata
associated with the video, the method used to synchronize
the metadata and the captured video and all the technology
used in the interactive content.

A large number of related work resides on the computer vi-
sion field, where video or images content is analysed in order
to detect features that helps to form the object hypothesis.
Computer vision techniques may be applied for object de-
tection during video production. However, the complexity
of computer vision algorithms, the processing delay and the

required hardware make that kind of solution expensive if
compared to our RFID-based solution. Morover the fast de-
tection provided by RFID solutions makes our solution more
suitable for live content applications.

3. TIMEDOBJECTS ARCHITECTURE
This section details the functional blocks that are essential
for system operation. The working method and interaction
between them are also presented. Figure 1 illustrates these
functional blocks.

Figure 1: Functional blocks general intercation.

As the name implies, the Front End block is responsible to
detect the object in the scene while it is being recorded.
Basically, the Object Detector must provide to the system
the information of the identified object such as its name or
identification code and the moment (time) when the identi-
fication has occurred.

As a functional block, the Object Detector does not depend
on the technology used. At this point, it is only important
to describe the functionality of the block, no matter how it
works.

The Back End can be considered the core of the system.
Primarily it works as a middleware to the Object Detector,
i.e., it is in the Back End that the detecting parameters
are set. Main attributes such as period interval time and
duration of the detection are assignments of the Back End.

Once the middleware is set, the Object Detector will pro-
vide the information of the read objects in a chronological
order. It is in the Back End that the Object Timeline is
structured: it processes the detection information and cre-
ate the timeline based on previous information provided by
the Object Detector block. As the detector only sends the
detected objects, the Back End manages all the scene situ-
ations, processing if the object is new or old in scene and if
it was in or out of the scene in the last read. In this way,
the duration of the object in scene is calculated.

To handle with the objects information it is important to
register the objects. The Back End must have access to a
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database that allows the user to register the tags and in-
formations such as object description and object images.
Therefore, the system will have to deal with two kinds of
objects: the registered and non-registered ones. The time-
line will only be created based on the registered objects.
Hence, if at any time the system detects an object in scene
that is not registered, it will treat this information, present
it to the system operator, but will not place the object in
the timeline.

Finally, the Back End is responsible to export the Object
Timeline in raw format to be used in other systems or func-
tional blocks. Being XML (eXtensible Markup Language) a
widely used standard for data exchange between systems, it
has been adopted in this work.

It is worth mentioning that the system control should be
made by the Back End. Even though other blocks can have
similar functionalities, every request should pass through
the Back End. For example, the start and stop of the object
detection and, consequently, the creation of the timeline are
all concentrated in the Back End.

The Front End functional block has two major purposes.
The main one is to provide to the user a better visualization
of the timeline. This module is responsible to communicate
to the Back End and organize the information in a easy way
to be presented to the final user. The Front End provides
the user interface where system operator interacts with the
Object Timeline. System operators may interact with the
presented timeline and modify it as needed. The operations
over the timeline are described in Section 4.

After the interaction with the timeline, there will be two dif-
ferent timelines. The first one is the timeliine as registered
in the Back End, named raw timeline. As a consequence
of interaction by the system operator, the Front End should
process the timeline and allows it to be exported as an XML
file. At this point, the system will have two different time-
lines for the same scene, the edited one in the Front End
and the raw one in the Back End. Both timelines may be
persisted for future use.

The last functional block, the External Elements, represents
all other systems that receive an Object Timeline to a spe-
cific purpose or, secondary technologies that may assist sys-
tem operators but are not essential to the main operation of
the system. The Web browser used to visualize the Object
Timeline is an example of an External Element.

As we propose to export Object Timelines, there may ex-
ist various External Elements that will not be depicted in
this work. Specifically, there are two envisaged purposes for
External Elements that we would like to highlight.

First of them is the capability of Video Editing tool to pro-
cess Object Timelines as a metadata of the video and use it
at editing time. Another application includes technologies
and systems that can handle the structured Object Timeline
to generate automated content in iDTV environment.

In both cases, the system must provide a well-strucutred
Object Timeline. It is not in the scope of this work to handle
how those environments will process Object Timelines.

The system can also provide a real time stream of the de-

tected objects and their information in a live broadcasting
scenario. For this purpose, the Back End sends the informa-
tion of detected objects directly to a functional block called
Gainer. In this scenario the workflow could skip the Front
End functional block. The Gainer must receive the object
detection strings and process them as intended.

4. OBJECT TIMELINE
The so-called Object Timeline must represent the perma-
nence of one or many objects in the scene, i.e., in course
of time, from the moment that an object is identified until
the moment it is no longer identified. Therefore, the time-
line will carry the permanence of each object in scene, not
merely the existence of an object in scene. Each object can
have its own timeline, but for an easier understanding and
displaying, all the objects are arranged in the same timeline
in the TimedObjects system.

An object can also have its permanence registered one or
more times. In case of an object that never leaves the scene,
it will have a continuous register in the timeline. Otherwise,
in case of leaving, the register will contain every permanence
period of the object in the scene. The timeline will there-
fore present gaps between every register of the object that
separates the periods of permanence.

Timeline creation is based in two parameters: the detec-
tion period and the duration of detection. The detection
period describes the time difference (interval) between the
beginning of a read and the next read. Whereas the dura-
tion of detection defines for how long the Object Detection
functional block will try to detect objects.

The Object Timeline will be created considering the Object
Detector reading period. While an object is recognized, the
timeline may be affected in one of three ways: (i) if the
object was never detected in the scene, the system will add
it; (ii) if the object is already in the timeline, the system
updates and increases its permanence time; (iii) if the object
was detected before but out of the scene the system will add
it again creating a new permanence period.

The presence of an object that is already registered in the
timeline is dictated by the detection period. If the object
is in the timeline and in the next detection period it is not
recognized, it will be considered as no longer in scene. If
after that the object is detected in a future reading period,
it will be considered as back in scene and thus a new register
for it will be included in the timeline. The timeline for a
specific object will not present any interruption, indicating
that it did not leave the scene, if the object is identified in
every detection period.

Since each Object Detector will have its specific behavior,
reading intervals and duration, the decision whether an ob-
ject remains on the scene or not requires a compromise be-
tween the timings of the Object Detector and the accuracy
of the timeline. For example, with a detection period of 5
seconds and the read duration of 1 second, the detector will
be deployed for 1 second in each 5 second interval. Thus, if
an object leaves the scene for more than 6 seconds (reading
time plus the duration of the reading), in its next appear-
ance it will be registered in the timeline after a gap. If the
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object goes ou and back to the scene so it is read again in
the same 6-second interval, there will be no break in conti-
nuity of reading, so the timeline will register their stay in
the scene maintaining the continuity. The TimedObjects
systems allows system operators to tune these duration and
period values so they can adapt the timing according to the
characteristics of each shooting.

5. RFID-TIMEDOBJECTS
The RFID-TimedObjects is a proof of concept where the
TimedObjects system relies on RFID readers to implement
the Object Detectors provided that the relevant objects have
been tagged. The Back End presents a user interface so that
system operators can set up the system. The Back End is
more complex and less intuitive for system operators to set
up. All the Front End operation method is also originated
from the Back End.

5.1 Back End
The Back End has been developed in Java. The system
stores all the registered tags in a Java Database. In the
first moment the system must have the objects that will be
in scene previously recorded in the database. The tag is
registered with normal parameters such as ID, content and
images. By default the tag is only passive to the system,
which means that all tags only refer to an object. Optionally
the tag can operate as a command for the system. This
property is set in the register screen and dictates how it will
interfere in the system operation.

A Start-tag or End-tag can, in addition to refer to an object,
operate as a command for the system. Once the tag is set
to one of those parameters or both, the object will act as a
trigger to start the Object Timeline or finish it, respectively.

The reading method for the Object Timeline is also set in
the Back End. The start of the Object Timeline capture can
be set to a user request or to a standby mode. This mode
makes the reader active but the timeline will only start its
execution if a Start-tag is detected. In this way, as soon
as an object registered as Start-tag is identified, the Object
Timeline will start.

Independently if controlled by a tag or not, once the timeline
is started, it can also be stopped directly by an user request
or, as occurs in the case of the Start-tag, the capture can be
set to wait for an End-tag. When the End-tag is read, the
Object Timeline is stopped.

The reading interval is related to the periods that the RFID
reader will be reading, i.e., how often the reader will cap-
ture tags. The reading length is related to the period that
the reader will actually be reading. In additional to those
two parameters, the system also allows the user to enter an
error rate. This error rate is set in milliseconds and directly
interfere in the Object Timeline creation.

Finally, it is possible to export the list of captured objects
directly in the Back End. This functionality preserves the
raw information of the Object Timeline, i.e., the righteous
record of the registered objects identified in the scene.

During the timeline construction, the Back End receives tags

in the order that they are being identified, creating a list of
it. At this point, the Back End only has the information
of the moment that the tag was in scene and the reader
power when that tag was identified. To create the Object
Timeline, the system must infer the permanence of an object
in scene. Thus, it is necessary to calculate the permanence
of the object according to some criteria.

First of all, the system always use the present time to work,
considering day, month, year, hour, minutes and seconds.
The system calculates this time in a single variable in mil-
liseconds. Based on this, for every identified tag, the system
associates its ID with the milliseconds time of its identifica-
tion. What dictates whether the tag is still in scene or not is
the reading period. To confirm if the tag is still in the scene,
the system uses the time of the last read tag, summed to the
reading interval and to the reading period. The values are
compared to the actual read time.

Besides all the parameters that can be set to the RFID
reader, eventually the reading event is not precise as ex-
pected. Being RFID a radio propagation technology, it is
susceptible to interference. In this context the error rate
can be used. To certify that the system will calculate the
permanence of an object in scene as desired, the error rate
variable can be set and used in the permanence equation:

ActualTag(time) 6 LastTag(time) +ReadingPeriod(time)

+ReadingT ime(ms) + Errorrate(ms)
(1)

With the error rate in the equation, the system operator
certifies that, even with a delay in the reading step the per-
manence of an object will be in accordance to his needs.

The value of error rate will vary and depends on the purpose
of the timeline. After build the Object Timeline, the system
only has the information of the power for the last read of
the object in scene. Thereafter, when the timeline is built,
the system does not carry the history of the power variation
for this tag but only the power for the last identification of
the object.

5.2 Front End
The Object Timeline is completely transferred to the Front
End, which is responsible for showing it to the system oper-
ator.

The Front End is a web based solution, i.e., the system op-
erator must access it from a Web browser. The timeline
visualization runs in an Apache server and uses a dynamic,
browser-based visualization library. The library is designed
to simple, handle large amounts of dynamic data and to
enable manipulation of and interaction with the data2.

The main purpose of the Front End is to present the objects
timeline as they are identified. Thus, the objects are already
presented with their permanence on the timeline. As the
reading is being performed, if the object remains in the scene
it is updated and the bar is increased. If the object leaves
the scene the formation of the bar is finished.

2www.visjs.org
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6. EXPERIMENTAL RESULTS
To perform the experiment, a real use situation was created.
The simulation was done with the RFID reader positioned
in the same angle of the camera, both camera and reader
are in the end of a table. The farthest object was placed
1 meter from the reader, a LCD monitor, which was fixed,
i.e., was present in the scene from the beginning to the end.
The other objects were placed between the reader and the
monitor during the schene[4].

Tee objective with the experiment was to perform a test
that encompasses all object detection situations. The con-
trol of the scene is done by tag control. The start-tag was
set to the Clapperboard object and the end-tag to the PS3
Controller. Two objects will be at the scene at all time, the
LCD Monitor and the CD Cover. Despite being in scene,
the CD Cover is not registered at the Java database, i.e.,
it should be read but not registered in the timeline. Other
objects will enter and leave the scene. Table 1 describe all
the objects (name, tag number and tag functionality) used
to perform the experiment.

Table 1: Objects used to real simulation.
Object ID Functionality In DB?

Book 8888 Object Yes

CD 2222 Object No

Clapperboard 7777 Object and Start Tag Yes

LCD Monitor 9999 Object Yes

PS3 Controller 5555 End Tag Yes

Wallet 3333 Object Yes

The created scenario and execution order for the described
environment and tags is summarized below:

1. The LCD monitor and the CD are in scene;

2. The Clapperboard appears in the scene;

3. The Clapperboard leaves the scene;

4. The Wallet appears in the scene;

5. The Book appears in the scene;

6. The Wallet leaves the scene;

7. The PS3 Controller appears in the scene.

Figure 2 illustrates the real scenario of the test.

For the created scenario, the RFID reader was started to
operate in Tag Control mode, i.e., the object detection was
started but until the system identifies the Start Tag (the
Clapperboard in this case) the timeline does not start. All
the objects identified before the Start Tag are not listed in
the Object Timeline. As 2 shows, the CD object is not
registered in the database, in this case, it should not be in
the timeline, even being detected by the reader after the
clapperboard (Start tag) appears.

For the described scene and objects detection, Figure 3 shows
the final results of the Object Timeline as displayed to the
system operatior.

As expected, the LCD Monitor object was identified in the
first moment of the capture but its presence in timeline can-
not occur before the Start-Tag (Clapperboard). As Table
2 shows, the system identified two occurrences of the LCD

Figure 2: Real environment. Each frame represents
the input end output objects in scene.

Figure 3: The timeline representing the time that
objects appear in scene and its permanence on it.
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Monitor before the Clapperboard, but the object was just
sent to the Object Timeline after the Clapperboard object,
as exemplified in Figure 3. The Wallet object was correctly
identified and its presence was marked in timeline until it
leaves the scene. The Clapperboard was also registered as
an object in scene in addition of been a control tag. The
PS3 Controller ended the timeline successfully as an End-
Tag. The book appears in the scene and does not leave until
the end.

Table 2: Registered object detection
Detect Time Object

0:02.038 LCD Monitor

0:07.508 LCD Monitor

0:11.484 Clapperboard

0:12.981 LCD Monitor

0:13.021 Clapperboard

0:18.519 Clapperboard

0:18.965 LCD Monitor

0:24.008 LCD Monitor

0:29.396 WALLET

0:30.388 LCD Monitor

0:30.456 WALLET

0:36.126 WALLET

0:36.666 LCD Monitor

0:42.572 WALLET

0:42.680 LCD Monitor

0:46.219 BOOK

0:48.723 WALLET

0:48.783 BOOK

0:49.284 LCD Monitor

0:55.302 WALLET

0:55.833 BOOK

0:55.903 LCD Monitor

1:01.361 BOOK

1:01.892 LCD Monitor

1:07.880 BOOK

1:07.951 LCD Monitor

1:12.828 PS3 Controller

The real experiment and system performance behave as ex-
pected. The results have shown that, as a proof of concept,
the system worked as predicted.

6.1 Automated creation of iDTV content
In the field of interactive DTV, Nested Context Language
(NCL)3 is a declarative authoring language for hypermedia
documents. NCL is an XML application language that is an
extension of XHTML, with XML elements and attributes
specified by a modular approach [5].

NCL was initially designed for the Web environment, but a
major application of NCL is its use as the declarative lan-
guage of the ISDB-Tb (International Standard for Digital
Broadcasting) middleware (named Ginga4). It is used to
present interactive, multimedia applications [6].

In order to exemplify the use of an External Element for
the Object Timeline, we develop an NCL generator based
on a T-Commerce (television commerce) template and the
main experiment files. The XML generated in the full object
detection and the video recorded [4].

The items only appear in the TV for the viewer as they
are detected in scene. Figure 4 exemplifies all the object
detections and the interaction of the viewer in the iDTV
application. The experiment simulates a wallet purchase by
the user. The product is added to the cart and the buyer
can then checkout. At this point the wallet is out of the
scene, so the product is not offered again.

3www.ncl.org.br
4www.ginga.org.br

Figure 4: NCL example - Each frame represents the
viewer interacting with the T-Commerce app to pur-
chase the wallet

To produce this experiment the Object Timeline XML was
mapped into the NCL editor with video anchors. Based
on these anchors, Ginga-NCL triggers the exhibition or the
removal of an item from the list of products available to pur-
chase with the use of links. By mapping the TimedObjects
XML to NCL anchors, the system could perform an auto-
mated t-commerce application from the Object Timeline

The NCL example shows that the use of automated content
can easily be done based on the XML file for the Object
Timeline.

7. CONCLUSIONS
In this work, we have addressed an automated object detec-
tion system to be used during video production, specially
in Digital TV context. Our intention was to provide a ro-
bust platform to broadcasters and content producers. We
envisage the proposed Object Timeline to be used by video
editing software and iDTV authoring tools.

Based on the proposed TimedObject system, we developped
our apparatus based on the RFID technology. First a RFID
Object Detector was used to perform object identification
in scene. Once the Object Detector was selected, we devel-
opped the functional blocks to create the Object Timeline
and generate an XML file with the description of the per-
manence of all the objects in scene and also the possibility
to broadcast the detected objects for live video stream.

The experimental results have shown that the main goal of
the work was achieved. The system could identify objects
in scene while it was been recorded, organize it based on the
appearance time of the objects and export the permanence
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of an object to External Elements by means of an XML file.

We also performed the validation of the XML file, develop-
ing a generator of interactive Digital TV applications using
the NCL language. Based on a T-Commerce template, the
generator imports the XML file and, in the moment that the
object appears in scene, the product is offered to the viewer.
Using the iDTV remote controller and its colored buttons
(red, green, yellow and blue), the viewer can buy the offered
products.

The results have also shown that, despite all the problems
to control the RFID reader, we could use this technology as
proposed. The RFID reader has presented a limitation of
simultaneous tag reads, it could not identify all the tags in
scene if it exceeds five. As the proposed example of an NCL
application uses 4 objects, this limitation did not detracted
the results.
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ABSTRACT 
IoT (Internet of Things) technologies are underway. Both industry 
and academia have been proposing technologies to support IoT. In 
particular, some IoT scenarios include audio-video data and aims 
at integrating multimedia content and IoT technologies. In this 
paper, we investigate the support for those scenarios through a 
multimedia language. More precisely, we use NCL (Nested 
Context Language) to take advantage of IoT devices and to specify 
interactive multimedia applications synchronizing sensors and 
actuators, besides the media objects. To help evaluate our approach, 
we present a usage scenario using an NCL application that 
synchronizes media objects and IoT devices. 
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1. INTRODUCTION 
The Internet of Things (IoT) can be viewed as the interconnection 
of pervasive and uniquely identifiable physical objects—such as 
RFID (Radio-Frequency IDentification) tags, sensors, actuators, 
and embedded computing devices—using the existing Internet 
infrastructure [2]. Those physical objects cooperate with one 
another, as well as with the environment and with people, to better 
support domestic (e.g., assisted living and e-health) and industrial 
(e.g., automation and logistics) applications.  

Both industry and academia have become increasingly interested in 
IoT in recent years, making efforts to study and propose different 
technologies to support IoT scenarios. Some of those efforts, such 
as those made by the MPEG [8] and ITU-T SG 16 [10] 
standardization groups, aim to integrate multimedia and IoT 
technologies. 

Scenarios mixing multimedia and IoT include assisted living 
facility, monitoring, and entertainment. In assisted living facility, 
devices with media rendering capabilities, such as wearables, may 
control actuators (heater, lights, fans, etc.) or present data from 
ambient sensors (temperature, light, humidity, proximity, gas, etc.). 
Regarding monitoring, city governments may take advantage of the 
proliferation of sensor-rich devices (wearables and smartphones) 
for allowing citizens to report traffic condition, e.g., by uploading 

media objects (audio clips, videos, photos) and sensor data. For 
entertainment, transmission of live events (e.g., sports or concerts) 
may give a sense of immersion to remote audiences, e.g., by using 
actuators (e.g., lights, fans, directional speakers) that reproduce the 
local event environment captured by sensors. 

All the above scenarios require the specification of relationships 
between media objects and events related to sensor or actuator 
devices. In this paper, we investigate the use of a multimedia 
language to support this kind of relationship. Multimedia languages 
may take advantage of their synchronism and media abstractions to 
control IoT devices. More specifically, we use NCL (Nested 
Context Language) [13] to handle both sensor and actuator entities, 
besides its ordinary media objects. NCL is a standard for interactive 
applications for Digital TV and IPTV services. To help evaluate our 
approach, we present a usage scenario consisting of an NCL 
application that synchronizes a video and three actuators: fan, light, 
and scent dispenser. 

Other proposals to support the integration of multimedia and IoT 
devices include: MPEG-V [6], a data format for specifying sensor 
and actuators parameters; MPEG MTT [7], a transport format that 
supports the multiplex of actuator data; and IBM’s Node-RED [11], 
a graphical tool that enables the development of IoT-based systems 
and their deployment in the IBM private cloud service. To the best 
of our knowledge, however, our work is the first one to use NCL to 
handle IoT devices. 

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 discusses 
related work. Section 3 presents our proposal and highlights how 
current NCL features can be used to control IoT devices. Section 4 
discusses the proposed usage scenario and its implementation. 
Finally, Section 5 presents our conclusions and discusses some 
future work. 

2. RELATED WORK 
In this section, we present three proposals for the integration of 
multimedia and IoT: MPEG’s Multimedia-centric IoT, ITU-T 
Immersive Experiences, and IBM’s Node-Red. We then compare 
the three approaches and briefly discuss their limitations. 

2.1 MPEG Multimedia-centric IoT 
MPEG’s Multimedia-centric IoT (MM-IoT) aims at enabling IoT 
applications to gather and manage media data, such as audio and 
video [8]. For instance, in a monitoring scenario, an MM-IoT 
application may use a network of cameras for transmitting audio-
video data to a proxy device or central service. Other usage 
scenarios requiring audio-video functionalities include accident 
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detection and surgery room, which may recognize and track objects 
or environment properties to inform status. 

The key component of MM-IoT is the Media Thing (MIoT Thing 
or just MThing) [9], which is a special IoT device that can handle 
audio-video data. An MThing may perform tasks such as motion 
detection, media rendering, object tracking, and audio-video 
compression or transmission. Examples of MThings are cameras, 
media storage devices, displays, wearables, speakers, and 
microphones. 

Figure 1 overviews how an MThings communicates with the user, 
the environment, and other MThings. Regarding users, MThings 
may offer interactive user interfaces (Figure 1-1) to enable users to 
control and configure MThings. In this case, users need to refer to 
the content, service, or product designers, which include the setup 
parameters and certain conditions to be met. Regarding the 
interaction with other MThings (Figure 1-3), an MThing should 
offer APIs and data interchange formats. Finally, regarding the 
interaction with the environment sensors or actuators, an MThing 
exchanges data formats from physical actuators. 

 
Figure 1: MM-IoT overview [9]. 

MM-IoT is an underway proposal. Currently, MPEG only proposes 
technologies for the MThing communication API. For audio-video 
data interchange among MThings (Figure 1-3), MPEG proposes 
MPEG-4 related formats. Examples of data handled by 
sensors (Figure 1-2) include: MPEG-V Part 3 sensorial effects, 
MPEG-V Part 5 sensed information, MPEG-V Part 2 
sensor/actuator capabilities, and face descriptors using MPEG-7. 
Examples of the data (Figure 1-2) handled by actuators include 
camera position, display information, and MPEG-V Part 5 actuator 
commands.  

2.2 ITU Immersive Experiences 
Nowadays, sport and music events are commonly delivered to 
remote audiences. ITU argues, however, that most audiences want 
to have a better sense of immersion in the event and of togetherness 
with other fans. To provide that to remote audiences, ITU proposes 
Immersive Live Experiences (ILE) [10]. In sports events, for 
instance, it is possible to support better immersive experiences by 
displaying real-sized objects such as human bodies, or by changing 
the direction of the sound coming from cheers or players. In music 
events, directional audio speakers may reproduce the directional 
audio of instruments. 

The overall goal of ITU ILE is to simulate the source event 
site (e.g., stadium, concert arena) in the viewer site (e.g. home, 
theater). The ILE architecture (presented in Figure 2) consists of 
capturing environment, presentation, and transport layer. A 
capturing environment may include technologies such as 4K/8K or 
3D video capturing, directional microphones, and multiple sensors. 
Sensors may be used for real-time objects extraction (e.g., to detect 
the player’s location in a game) or for capturing environment 

                                                                 
1 http://mqtt.org/ 

characteristics, such as lighting and odor. Presentation may include 
multi-screen displays, 3D projection, synchronous video, sound, 
and other actuators, such as lighting, smell, winds, and so on. 
Finally, the transport layer consists of media transport protocols 
that carry ILE application and its media assets. The ILE application 
may use 4K/8K and 3D media codecs and commands to relate 
media objects and sensorial devices. 

 
Figure 2: ILE overview [10]. 

As the MM-IoT proposal, ILE IoT is also underway, ITU only 
suggests technologies for the processes above. In particular, a 
version of MPEG Media Transport (MMT) is considered for the 
live streaming. However, it is needed to extend some MMT 
capabilities for presenting real-sized objects at the terminal. At the 
viewing sites, the delivered content is reconstructed (in real size) 
through projectors and displays, audio is reproduced with sound 
direction, and lighting is reconstructed based on the received 
lighting information. By presenting them synchronously at viewing 
sites, the proponents of ILE IoT believe that users will feel highly 
realistic sensations. 

2.3 IBM Node-RED 
Commonly, IoT developers usually implement communication 
between objects using HTTP request/response or MQTT1 
publish/subscribe protocols, or even access web services such as e-
mails, SMS or Twitter. IBM proposes a graphical IDE called Node-
RED [12] to facilitate reusing code in such tasks. Figure 3 depicts 
Node-RED’s user interface. The tool enables developers to create 
applications by dragging and dropping reusable code 
blocks (nodes) from a palette and connecting them in a control 
flow. 

 
Figure 3: Node-RED screenshot [11]. 

Node-Red follows an event-processing approach, in which the flow 
relates the occurrence and triggering of events between its nodes. 
There are three types of nodes: input nodes (e.g., HTTP request) 
that generate events to flow; output nodes (e.g. HTTP response, e-
mail) that consume events from the flow; and function nodes that 
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process the data from input nodes or other function nodes. Figure 
3, for instance, shows a control flow composed of two input nodes, 
one function node, and two output nodes. One of the input nodes is 
triggered when it receives an HTTP request, and the other is 
triggered when it receives an MQTT message. The function node 
processes the data generated by input nodes and send them to the 
output nodes. One of the output nodes sends an e-email and the 
other simply stores the received data. 

The deployment of a Node-RED application is restricted to the IBM 
cloud service called BlueMix. Therefore, in order to be used and 
controlled by the deployed application, a node must be registered 
in BlueMix2. 

2.4 Discussion 
Table 1 compares how MPEG, ITU, and IBM support the 
specification of relationships among media objects, sensors, and 
actuators. In MPEG MM-IoT, each device exchanges events with 
others devices. In ILE, the player in the remote audience controls 
the actuators based on the event transmission timeline. IBM’s 

Node-Red supports the specification of the synchronism by 
enabling the developer to define a control flow relating events 
among the nodes. Node-Red, however, requires the use of IBM’s 

BlueMix Cloud service. 

Table 1: Approach summary 

 Focus Synchronism 
approach Execution 

MM-IoT IoT Devices with 
AV resources Event-driven 

Distributed - 
handled by 
each device 

ILE 
Immersive events 
transmission for 
remote audience  

Timeline ILE Player  

Node-RED 
Iot Devices and 
services (reused 
code) 

Event-driven IBM BlueMix 
service 

3. PROPOSED APPROACH 
Different from the proposals discussed in Section 2, we investigate 
the use of an existing multimedia language, NCL, to specify the 
relationships between media objects, sensors, and actuators. 
Traditionally, multimedia languages focus primarily on audiovisual 
data. However, this is very limited when we consider the fact that 
more than 60% of human communication is nonverbal and uses a 
combination of our five senses (i.e., sight, hearing, touch, taste, and 
smell) [4]. We also study how one can use NCL to handle sensor 
and actuator tasks, allowing them to be used together with the 
ordinary synchronism and media abstractions of the language. 

NCL is a DSL (Domain specific language) focusing on audiovisual 
media synchronization. NCL developers use audiovisual media 
content —such as video, audio and text— by defining <media> 
elements, and synchronize them through causal relationships 
defined by <link> elements. An NCL link performs actions over 
<media> elements (e.g. start, stop, or set) when some conditions 
are satisfied (e.g. when the media begins, ends, or a property is 
changed) [13].  

NCL also enables authors to define additional tasks through Lua 
scripts, using the NCLua API [14]. For instance, using NCLua, 
authors can create HTTP requests, draw on canvas objects, and 
gather broadcast information (MPEG-TS metadata). An NCLua 
script is defined as a <media> element with type “application/x-
ncl-NCLua” and can participate in <link>s just as any other media 

                                                                 
2 www.ibm.com/cloud-computing/bluemix 

object. The communication between an NCLua object and the root 
NCL document is based on an event-driven API (i.e. the NCLua 
event module). The API allows an NCLua media object to listen to 
events being performed by the NCL document in the media object, 
and also allows the NCLua script to inform internal changes to the 
NCL document, which can be captured by <link>s in the NCL 
document. For instance, to react to a start action, an NCLua media 
object must register a handler function for the “start presentation" 
event. Similarly, to inform to the NCL document the ending of its 
presentation, an NCLua script must post an “end presentation” 
event. 

In this work we investigate the use of an NCLua script to control 
IoT devices in NCL applications. Each device is handled by an 
NCLua media object that communicates with services in the device. 
The NCLua event-driven approach enables us to synchronize the 
device with other media objects in the NCL application (including 
audio, video, and other sensors and actuators). However, the code 
developed to our NCL application was extremely coupled with the 
IoT device used and its services. For instance, our initial code 
version use device’s information such as IP address and service 

URL’s inside the NCLua.To reuse our approach for different IoT 
devices, we follow the mechanism proposed by Sousa Junior [15] 
to implement new media players in NCLua.  

The Sousa Júnior’s proposal aims at covering the lack of native 
support for some media types in an NCL player implementation. 
For instance, an NCL player for the Brazilian Terrestrial Digital TV 
System [1] is not required to support SRT [16] subtitles or GIF [5] 
animated image format, two widely used formats. Similarly, we 
also want to support new media types, i.e., IoT devices. 

Figure 4 depicts an overview of the Sousa Júnior’s mechanism. The 
core element is a template function for handing common NCLua 
events (e.g. start) and property changes. These events are mapped 
to functions in a Lua table (the mediaplayer table). For instance, the 
template function handles the “start” of the NCLua media object by 
calling the function defined in the “start” fields of the mediaplayer 
table. Also, a “set” event in a property triggers the function defined 

in “properties.propName” field of the mediaplayer table, in which 
propName should be replaced by the name of the property that is 
being changed. Thus, for creating a new media player in NCLua, 
the programmer just needs to fill in the mediaplayer table. 

 
Figure 4: New player as an NCLua 

In our work, we implemented a “mediaplayer” table with functions 
that access variables (using the REST API) maintained by IoT 
devices. Therefore, a developer who wants to use our 
implementation should expose the device variables as properties in 

Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (Vol. 2): Workshops e Sessão de Pôsteres

186



 

the NCLua <media> element. More precisely, we define the 
following variables: “base_url”, the base address of the device 

REST API; ad-hoc names (e.g.smellStatus), the names maintained 
by the device; the same ad-hoc names followed by a “.url” 

suffix (e.g. smellStatus.url) to define the REST URL; and the same 
ad-hoc names followed by a “.interval” suffix (e.g. 
distance.interval) to define interval of GET requests to update the 
value.  

4. USAGE SCENARIO 
We have implemented an NCL application that presents sensorial 
effects (light, air flow and scent) synchronized with video objects. 
This scenario is very similar to 4D cinema rooms, such as some 
attractions from DisneyWorld3. Our usage scenario presents three 
video objects displayed in sequence (Figure 5). At the moment the 
presentation of each video object starts, the application starts an 
actuator to produce a sensorial effect related to the video content.  

The first video depicts a sun rising in a city; when it begins, the 
application turns on the light of lamp (Figure 5-A). The second 
video depicts a flight over a lavender field; when it begins, the 
application turns on a scent dispenser with lavender fragrance 
(Figure 5-B). The third video depicts a parachute jump; when it 
begins, the application turns on a fan (Figure 5-C). The turning on 
of the scent dispenser and of the fan considers the user position, 
captured by a distance sensor. More precisely, if the user position 
is greater than 1m, the application anticipates the activation of wind 
and scent actuators, so their effect can be felt by the user at the 
moment the corresponding video begins. Otherwise, if the user 
position is smaller than 1m, no change is applied.  

In order to implement the scenario, we developed an NCL 
application and a JavaScript code that control the IoT device with 
the required sensors and actuators. Both code fragments4 are 
detailed next. 

The NCL application (shown in Listing 1) uses four <media> 
elements. Three <media> (lines 1-6) specify the videos and one 
<media> (lines 7-18) specifies the NCLua object for managing the 
IoT devices. The last one defines the variables handled by the 
devices (lightStats, airStatus, scentStatus, distance) and its base 
REST URL. In particular, the “distance” variable is defined to be 

updated every second. 

The NCL application behavior is defined by two groups of links. 
The first group defines the sequence of videos. The second activates 

the respective actuator of each video. To do so, it tests the 
“distance” property and, if necessary, it anticipates the activation 
of the scent dispenser and of the fan. The sensorial effects are 
controlled by the <media> properties “lightStatus”, “airStatus”, and 

                                                                 
3disneyworld.disney.go.com/pt/attractions/epcot/soarin/ 
4instructables.com/id/Sensorial-Galileo-for-Video-based-

Applications-Usi/ 
5intel.com/content/www/us/en/do-it-yourself/galileo-maker-

quark-board.html  

“scentStatus”. Changes on those properties corresponds to PUT 
requests to the IoT device. Additionally, the “distance” property is 

updated each second, also by an HTTP request to IoT device.  

 
1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 

<media id="air" src="media/air.mp4" 

       descriptor="dsFull"/> 
<media id="scent" src="media/scent.mp4" 
       descriptor="dsFull" /> 

<media id="light" src="media/light.mp4" 
       descriptor="dsFull" /> 
<media id="device" src="rest_device.lua"> 

 <property name="base_url" value="139.82.95.37/api"/> 
 <property name="lightStatus"/> 
 <property name="lightStatus.url" name="/light"/> 

 <property name="airStatus"/> 
 <property name="airStatus.url" name="/air"/> 
 <property name="scentStatus"/> 

 <property name="scentStatus.url" name="/scent"/> 
 <property name="distance"/> 
 <property name="distance.url" name="/distance"/> 

 <property name="distance.interval" value="1s"/> 
</media > 

 

Listing 1: NCL code fragment to define the IoT device. 

Regarding the IoT device, our prototype is based on an Intel 
Galileo5 with a Seeed Studio Grove kit6, which allowed us to easily 
connect the sensors and actuators hardware (show in Figure 6). To 
emit scents, we use an Air Wick Freshmatic scent dispenser7. We 
can control it using a digital port since it is a low energy 
consumption device (two 1.5V batteries). To simulate light and 
wind, we use domestic lamp and fan. We control them via two relay 
devices connected to the GroveKit. To capture the user’s position, 
we used an LV-MaxSonar8 connected to an analog port. 

Listing 2 shows the JavaScript code to control the device. We 
developed it using the Intel XDK IoT edition and Intel 
libraries (e.g., MRAA9). Lines 1-8 show the initialization and 
change function for the relay for the lamp (digital port #6), lines 9-
16 show the initialization and change functions for the fan (digital 
port #3), and lines 17-38 show the initialization and change 
function for the scent dispenser (digital port #8). The change of the 
scent dispenser is not a continuous operation because of the 
strength of its scent; the full operation takes about 6 seconds. 
Finally, lines 39-44 show the initialization of the sonar sensor, 

whose value is updated every second. The change functions and the 

6seeedstudio.com/item_detail.html?p_id=1978 
7amazon.com/Air-Wick-Freshmatic-Automatic-

Freshener/dp/B007XTLT8I 
8maxbotix.com/Ultrasonic_Sensors/MB1010.htm 
9github.com/intel-iot-devkit/mraa 

Figure 5: Light, scent and wind effects in different videos of the NCL application 
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sonar distance value are offered by a REST API using the express 
library10. 

Figure 6: Intel Galileo connections 
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28 
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41 

// --> lamp 

var myRelay = new groveSensor.GroveRelay(6); 
var lightStatus = 0; myRelay.off(); 
function changeLightStatus(newStatus){ 

  if(lightStatus == newStatus) return; 
  lightStatus = newStatus; 
  lightStatus ? myRelay.on() : myRelay.off(); 

}; 
// --> fan 
var myRelay2 = new groveSensor.GroveRelay(3); 

var airStatus = 0; myRelay2.off(); 
function changeAirStatus(newStatus){ 
  if(airStatus == newStatus) return; 

  airStatus = newStatus; 
  airStatus ? myRelay2.on() : myRelay2.off(); 
}; 

// --> scent 
var myEnergy = new mraa.Gpio(8); 
myEnergy.dir(mraa.DIR_OUT); 

var scentStatus = 0; myEnergy.write(0); 
var scentInterval; 
function startScent() { 

  if(myEnergy.read()) return; 
  myEnergy.write(1); 
  setTimeout(function () { 

    myEnergy.write(0); 
  }, 200); 
} 

function changeScentStatus(newStatus){ 
  if(scentStatus == newStatus) return; 
  if(scentStatus == 0){ 

    startScent(); scentStatus = 1; 
    scentInterval = setInterval(startScent, 6000); 
  }else{ 

    clearInterval(scentInterval); 
    myEnergy.write(0); scentStatus = 0; 
  } 

}; 
// --> sonar 
var mySonar = new MaxSonarEZ.MAXSONAREZ(1, 5.0); 

var distance = 0; 

                                                                 
10expressjs.com 

42 
43 

44 

var myInterval = setInterval(function() { 
    distance = mySonar.inches() * 2.54; 

}, 1000); 
 

Listing 2: Intel Galileo code fragment for controlling sensors 
an actuators 

5. FINAL REMARKS 
In this paper, we investigate the use of the NCL language to handle 
sensors and actuators. We were able to satisfactorily use NCL to 
synchronize media objects, sensors, and actuators. As a usage 
scenario, we implemented an NCL application that presents video 
objects synchronized with sensorial effects (light, air flow and 
scent). In particular, the turning on and off of wind and scent 
actuators, considering the user’s position captured by a distance 
sensor, were implemented and tested.  

We envision four main paths for future work. First, we can evaluate 
use discovery mechanisms of devices in a local networks, such as 
UPnP and Bounjour. Second, we can also investigate using 
different types of sensors and actuators, which may be useful for 
scenarios such as assisted living and monitoring. Third, we can 
improve our NCLua implementation to enable it to be reusable to 
control other IoT devices. Third, following a path similar to Node-
RED, we may extend the NCL Composer [3] tool to show IoT 
device as elements. This way, we may give developers a graphical 
tool to create multimedia-based IoT applications. 
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