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RESUMO 

 

 
O uso do contexto em aplicações interativas é cada vez mais presente e carece de 

um estudo mais aprofundado, especialmente nos casos em que os cenários estão 

em constantes mudanças, por exemplo, os que envolvem Ambient Intelligence (AmI) 

e computação ubíqua. Os sistemas de automação tradicionais necessitam da 

intervenção humana e, muitas vezes, devem ser reconfigurados usando controles 

remotos ou mesmo aplicativos embarcados em dispositivos móveis. No entanto, o 

contexto do ambiente e as preferências do usuário não são levados em 

consideração. Considerando um cenário em que diversas pessoas estão realizando 

diferentes atividades em um ambiente residencial, um interessante desafio de 

automação para sistemas de AmI é tentar identificar tendências de comportamento e 

se antecipar às ações dos usuários de maneira transparente. Esta pesquisa estuda 

a inserção da TV Digital Interativa no Brasil associada ao desenvolvimento de novas 

tecnologias sobre automatização de ambientes inteligentes com foco em 

Identificação de Contexto e Redes de Sensores sem fio, baseada na criação de um 

protótipo capaz de reconhecer os usuários e suas preferências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ABSTRACT 

 

The use of context in interactive applications is ever more present and needs further 

study especially in cases where the scenarios are constantly changing for example, 

the ones that involve Ambient Intelligence (AmI) and ubiquitous computing. The 

traditional automation systems, requiring human intervention and frequently must be 

reconfigured using remote controls or even embedded applications on mobile 

devices. However, the context of the environment and user preferences are not 

considered. Given a scenario in which several people are doing different activities in 

a residential environment, an interesting challenge for automation systems AmI is to 

identify trends in behavior and early reaction to user actions in a transparent way. 

This research studies the integration of Interactive Digital TV in Brazil associated with 

the development of new technologies for automation environments with a focus in 

Ambient Intelligence, context identification and wireless sensor networks, based on 

the creation of a prototype able to recognize users and their preferences 
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1. Introdução 

A TV Digital Interativa (TVDi) surgiu baseada em três conceitos 

fundamentais: mobilidade e/ou portabilidade, alta definição e interatividade, 

(MORRIS 2005) que aplicados aos softwares, aumentam a interação do usuário 

adicionando mais funcionalidade à TV, que deixa de ter como foco somente a alta 

qualidade de áudio e vídeo e passa a usar o canal de comunicação para 

implementar a interatividade. 

O conceito de TV digital interativa assemelha-se à rapidez e o formato das 

informações encontradas na Internet. A interatividade na TV Digital ocorre devido à 

existência de uma camada intermediária de software que vem integrada em alguns 

modelos de equipamentos de recepção de sinal de TV Digital. O padrão brasileiro de 

TV digital utiliza o middleware GINGA (DTV, 2010) e (SOARES, 2007) que permite o 

desenvolvimento de aplicações sensíveis ao contexto. 

O uso do contexto em aplicações interativas é cada vez mais presente e 

carece de um estudo mais aprofundado especialmente nos casos em que os 

cenários estão em constante mudança (SCHILIT, 1994). 

Em (DEY, 2001) é apresentada uma definição de contexto como sendo a 

localização e identificação de pessoas e objetos que seja considerada relevante 

para as interações entre usuários e aplicações. A sensibilidade ao contexto é 

totalmente adaptável ao desenvolvimento de protótipos que utilizam redes de 

sensores sem fio. 

O estado do Amazonas possui um grande potencial de desenvolvimento 

tecnológico, reflexo da presença da Zona Franca de Manaus, onde se concentram 

grande parte das maiores empresas de tecnologia do país. Em virtude disto, há um 

aumento da necessidade de pesquisa para contribuir com a produção do 

conhecimento que propicie o avanço tecnológico na região. 

Estudos comprovam que o uso de redes de sensores e informações 

sensíveis ao contexto em aplicações computacionais tem se tornado mais comuns, 

trazendo benefícios a diversas áreas, como, por exemplo, ambientes que abrangem 

usuários de TV Digital e ambientes inteligentes, principalmente como instrumento 

para integração de uma residência automatizada com redes de sensores. 

Entretanto, muitos problemas nessa área ainda não estão totalmente resolvidos, 
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como, por exemplo, o processamento das informações, o consumo de energia das 

residências e o monitoramento residencial. 

Nesse sentido, a pesquisa usando a TVDi integrada com as redes de 

sensores para monitorar um ambiente pode contribuir na diminuição do desperdício 

de energia elétrica, fornecendo dados para investigações futuras que poderão ser 

utilizados no desenvolvimento de softwares mais especializados, além de melhorar a 

qualidade de vida dos seus usuários. 

O presente projeto propôs uma coleta de dados eletrônicos sobre contexto 

do ambiente, controlando quais as preferências do usuário e em que período do dia 

a informação foi coletada. Em seguida, foi desenvolvido e testado um protótipo de 

software sensível ao contexto. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

A televisão, assim como qualquer outra mídia ou veículo de comunicação, 

também está envolvida em um constante processo evolutivo e adaptativo às novas 

tecnologias e necessidades sociais. Uma mudança essencial vem ocorrendo na TV 

brasileira: a migração do sistema analógico para o sistema de TV Digital, esta 

mudança tem duas implicações principais, o aumento da transmissão de novos 

canais com a mesma banda-larga e a possibilidade de enviar aplicações 

multiplexadas com conteúdo audiovisual. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 98% dos 

brasileiros residentes em áreas urbanas tem acesso à televisão, esse percentual 

deve ser refletido para a TV Digital Interativa quando esta for implantada no Brasil 

em sua totalidade. 

A TV Digital é um sistema de radiodifusão televisiva que transmite sinais 

digitais em lugar dos analógicos, mais eficiente no que diz respeito à recepção de 

sinais, a transmissão digital apresenta uma série de inovações sob o ponto de vista 

estético, bem como um som estéreo envolvente, além da disponibilidade de vários 

programas no mesmo canal e adaptações tecnológicas que permitem utilizar a TV 

como mecanismo de controle residencial, baseado em identificação de contextos e 

redes de sensores, através do padrão brasileiro, o middleware GINGA, que é uma 

camada de software posicionada entre o código das aplicações e a infraestrutura de 

execução (GINGA, 2008) com duas principais funções, tornar as aplicações 
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independentes de sistema operacional na plataforma de hardware utilizada e dar 

suporte ao desenvolvimento de aplicações que permitem a interatividade entre 

usuário e televisão.  

 

2.1. Sensibilidade e identificação de contexto 

 

A sensibilidade ao contexto tem sido aceita como um dos paradigmas 

apropriados para qualificar as aplicações móveis e ubíquas. O uso de contexto pode 

tornar a experiência do usuário mais interessante e interativa. 

Dey (DEY, 2001) define o contexto em computação como “qualquer 

informação que possa ser usada para caracterizar a situação de entidades (seja ela 

uma pessoa, lugar ou objeto) que seja considerada relevante para as interações 

entre usuários e aplicações”. 

Alguns cenários da TV Digital podem ser aprimorados com o uso da 

identificação de contexto, como: notificações, gravação de conteúdo, recomendação 

de programas e propagandas. 

As aplicações sensíveis ao contexto devem detectar as características do 

ambiente, observar, coletar e organizar as informações contextuais, detectar 

qualquer mudança relevante e reagir a essas mudanças, além de permitir a 

utilização de informações que demonstrem quem é o usuário, qual a atividade e em 

qual tempo será realizada. 

Neste projeto, a identificação de contexto é utilizada para reconhecer qual o 

usuário e quais suas preferências quanto à temperatura do ambiente controlado por 

sensores e adaptado às funcionalidades da TV Digital Interativa. A sensibilidade ao 

contexto é totalmente adaptada às redes de sensores sem fio. 

 

2.2. Integrando redes de sensores sem fio à identificação de contexto 

 

As redes de sensores sem fio são compostas por um número grandes de 

nodos com capacidade de sensoriamento e limitações de energia e de capacidade 

computacional. Pode ser utilizadas para diversos fins, tais como: aplicações 

ambientais, aplicações médicas, indústrias, militares, dentre outras. (AKYILDIZ, et. 

al. 2002). 
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A principal diferença das redes de sensores sem fio é a limitação do alcance 

da transmissão dos sensores e a existência de nó-sensores que integram a 

capacidade de processamento e de comunicação sem fio, coletando dados e 

processando-os com nós vizinhos, transmitindo a informação em direção ao usuário. 

Estudos comprovam que o uso de redes de sensores e informações 

sensíveis ao contexto em aplicações computacionais tem se tornado mais comuns, 

trazendo benefícios à diversas áreas, como, por exemplo, ambientes que abrangem 

usuários da TV Digital e ambientes inteligentes.  

Neste projeto, as redes de sensores são responsáveis por controlar 

temperaturas e a frequência de usuários que transitam pelo ambiente controlado, 

utilizando sensores de temperatura, luminosidade e presença para coletar dados 

relevantes e identificar qual o contexto a ser aplicado durante o desenvolvimento do 

protótipo de software. Questões como quem é o usuário, a que horas ele frequenta o 

ambiente, qual a temperatura de sua preferência são alguns dados que foram 

considerados relevantes durante a pesquisa, a fim de criar, com o máximo de 

precisão, um protótipo sensível ao contexto que utiliza dados sensoriais e os envia 

para a TV Digital Interativa. 

 

3. Métodos Utilizados 

O desenvolvimento desta pesquisa baseou-se na interação entre sensores, 

TV Digital Interativa, identificação de contexto e automação de ambientes 

residenciais, tendo como métodos utilizados a pesquisa bibliográfica, configuração 

de ambiente, coleta de dados utilizando redes de sensores sem fio, identificação das 

características dos usuários e desenvolvimento do protótipo baseado nos dados 

obtidos. 

Durante os três primeiros meses de projeto, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas em periódicos nacionais e internacionais a fim de nivelar o 

conhecimento sobre TV digital interativa, redes de sensores sem fio e identificação 

de contexto. 

Após o nivelamento de conteúdo, deu-se início a configuração de ambiente, 

que consistiu em: instalação de Set-Top Box, equipamento que se conecta a um 

televisor e permite que o sinal digital recebido seja visualizado no aparelho de TV 

analógico convencional, instalação de computador-servidor com Linux Fedora 16, 
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um sistema operacional livre, distribuído gratuitamente, cujo código-fonte é 

disponibilizado para permitir a alteração de acordo com as necessidades do usuário, 

adaptado com Bluetooth, que consiste em um protocolo padrão de comunicação 

projetado para baixo consumo de energia e com baixo alcance (BLUETOOTH, 

2012). Posteriormente, foi iniciada a instalação da ferramenta NetBeans 5.5, que 

trata-se de um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) gratuito e de código 

aberto que permite a codificação em plataforma Java, linguagem de programação 

orientada a objetos utilizada para programar os sensores SunSpot, um dispositivo de 

rede de sensores sem fio desenvolvido pela Oracle Corporation (SUNSPOT, 2012). 

Os sensores Sunspot – temperatura – foram instalados diretamente no 

computador-servidor para avaliação da variação de temperatura no ambiente 

controlado, enquanto os sensores de iluminação e movimento foram instalados na 

maquete, que representa a residência, através de uma placa com comandos 

elétricos XBee, que permite o funcionamento destes através de acesso remoto por 

meio da conexão com Bluetooth do dispositivo móvel do usuário. 

A partir daí, iniciou-se a coleta de dados usando as redes de sensores com 

dados sobre temperatura, iluminação, presença e movimento, instalados em 

laboratório de pesquisa do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, para estimular 

o fluxo de pessoas e a variação de temperatura na sala durante um mês. Os dados 

coletados a partir desses sensores foram enviados para o computador-servidor que 

identificou os padrões estabelecidos de temperatura, movimento e frequência dentro 

do ambiente controlado. 

Após a coleta, foi feita a avaliação de dados para o desenvolvimento de um 

documento de requisitos de software contendo os atributos e as funcionalidades 

necessárias para a construção do protótipo sensível ao contexto. 

A construção do protótipo sensível ao contexto teve como base a linguagem 

de programação orientada a objetos que serviu como ponte de comunicação entre 

usuário, protótipo e TV Digital Interativa, então foi desenvolvido um banco de dados 

em MySQL, um sistema de gerenciamento de banco de dados que utiliza a 

linguagem SQL (Structured Query Language) a fim de cadastrar cada usuário que 

utiliza o laboratório – ambiente controlado – a partir do endereço MAC (Media Acess 

Control), que consiste em um número de quarenta e oito bits e serve de identificação 

do aparelho em uma rede sem fio, de seu celular para que haja o reconhecimento do 
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usuário e as preferências do mesmo, a fim de caracterizar a identificação do 

contexto do protótipo desenvolvido. 

 

4. Resultados e Discussões 

Como resultado final da pesquisa, obteve-se a construção do protótipo 

sensível ao contexto, capaz de monitorar, identificar as necessidades do usuário e 

reagir a elas. Seu desenvolvimento baseou-se em: modelagem em banco de dados 

MySQL, programação utilizando a linguagem orientada a objetos Java, conexão 

sensores de movimento, temperatura e luminosidade, interação com usuário por 

meio de dispositivos Bluetooth e mineração de dados a partir da ligação com o 

computador-servidor para envio de informação até a TV Digital Interativa (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Arquitetura do Protótipo MyTVDi baseada em SILVA, 2012 

Para demonstrar o funcionamento de cada etapa representada na Figura 1, 

foi desenvolvido o seguinte cenário: o usuário frequenta um ambiente inteligente 

controlado permitindo ao protótipo coletar dados dos sensores de temperatura, 

identificando quais as suas preferências e cadastrando em uma base de dados 

(Figura 2) para que, sempre que os limites de temperatura impostos sofram qualquer 
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oscilação, o usuário receba uma mensagem informando se deseja ajustar a 

temperatura do ambiente. Permite, ainda, reconhecer quem é o usuário e em qual 

período ele frequenta o ambiente, através de seu celular com funções de Bluetooth, 

possibilitando, assim, a identificação de contexto, onde o usuário é cadastrado com 

prioridades e essas agem diretamente no comportamento do ambiente quanto à 

iluminação e temperatura desejadas. 

 

Figura 2 –Modelagem da base de dados do protótipo MyTVDi 

 

A base de dados foi modelada utilizando o DBDesigner 4, que consiste em 

uma ferramenta de processo de produção detalhada sobre o modelo de dados de 

uma base. A modelagem consiste na conexão entre entidades responsáveis pelo 

funcionamento do protótipo, com campos de cadastro de usuários, prioridades, 

dispositivos e seus tipos, e, contém ainda, os campos de cadastro a serem 

preenchidos com os dados coletados pelos sensores e bluetooth do aparelho de 

celular o usuário. 

O funcionamento do protótipo consiste em identificar padrões a partir dos 

dados obtidos e permitir ao usuário que controle o ambiente inteligente através de 

sua TV Digital Interativa, enviando dados sobre quem é o usuário. Isso só é possível 

devido à utilização da linguagem orientada a objetos Java como ponte de 

comunicação (Figura 3). 
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Figura 3 – Trecho de código em Java 

Os códigos em linguagem de programação orientada a objetos (Java) 

descrevem as funções utilizadas para ligar e desligar o protótipo de acordo com a 

frequência e preferências do usuário no ambiente controlado, gerando arquivos em 

XML (Extensible Markup Language), que é uma linguagem para codificação de 

aplicações para TV Digital e enviando esses resultados para a TVD e, em seguida, 

para o protótipo em funcionamento (Figura 4). 

Figura 4 – Protótipo em funcionamento 

O protótipo em funcionamento demonstra o comportamento do ambiente, a 

interação com o usuário ocorre quando o mesmo adentra ao ambiente controlado e 
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o sensor de movimento ativa as luzes e o dispositivo de temperatura, que ficam 

ligados em uma placa com configurações Xbee que, por meio de ligação elétrica e 

transmissão e recepção de dados por meio de portas paralelas (XBEE, 2012), ativa 

os sensores de luminosidade e temperatura. O controle de temperatura do ambiente 

dá-se pelo reconhecimento do usuário através de seu dispositivo móvel com 

adaptador bluetooth, o que permite que as preferências do usuário sejam sempre 

mantidas. 

Todas as reações causadas nesse ambiente, quanto à luminosidade, 

temperatura e presença de usuários, podem ser alteradas através da TV Digital 

Interativa que contenha o protótipo de software sensível ao contexto instalado. 

 

5. Conclusões 

Ambientes inteligentes cada vez mais estão sendo inseridos na vida das 

pessoas por meio de automação residencial através de tarefas corriqueiras como 

ligar ou desligar o sistema de iluminação de uma casa, utilizando a identificação de 

contexto que deixa a tarefa ainda mais personalizada, focando a criação de 

ferramentas que contribuam para melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Esta pesquisa desenvolvida tem como foco a automação de residências e/ou 

ambientes inteligentes. A partir dos dados observados e do protótipo construído, 

permite-se o incremento de detalhes que facilitem novas pesquisas na área de 

automação residencial, ambientes inteligentes, TV Digital interativa e redes de 

sensores. 

Dando continuidade à pesquisa, deseja-se atualizar o protótipo desenvolvido 

para que permita que seus usuários controlem suas preferências utilizando, além da 

TV Digital Interativa, celulares, tablets ou smartphones, que facilitarão o controle 

residencial à longa distância, por meio de um protocolo de internet conectado à 

residência, enfocando segurança, estabilidade e controle de consumo de energia. 
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