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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.

UMA AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DA OTIMIZAÇÃO POR NUVEM DE PARTÍCULAS NA RESOLUÇÃO
DO PROBLEMA DE DESPACHO ECONÔMICO DE ENERGIA
Omar Andres Carmona Cortes, Rafael Fernandes Lopes
Departamento Acadêmico de Informática, Campus Monte Castelo
Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA.
E‐mail: omar@ifma.edu.br, rafaelf@ifma.edu.br

RESUMO
Este artigo tem como objetivo fazer uma avalia‐
ção do algoritmo de otimização por nuvem de partículas
na resolução do problema de despacho econômico de
energia. Utiliza‐se o algoritmo conhecido como SPSO
cuja inicialização da velocidade e a atualização da mes‐
ma quando ocorre uma partícula fora do domínio são
diferentes. Utiliza‐se o estudo de caso com 20 geradores
e diferentes configurações do PSO em termos de itera‐
ções e quantidade de partículas na nuvem. A compara‐
ção entre configurações é feita com base em análise de

variância (ANOVA) e teste de Tukey. O melhor resultado
é então comparado com o PSO canônico utilizando‐se
um teste‐t. Finalmente, o algoritmo é comparado com
um algoritmo genético encontrado na literatura. Os
resultados são promissores e mostram como o SPSO é
melhor do que os algoritmos considerados.

PALAVRAS‐CHAVE: despacho econômico, otimização, otimização por nuvem de partículas, ANOVA.

A STATISTICAL EVALUATION OF THE PARTICLE SWARM OPTIMIZATION IN SOLVING THE ECO‐
NOMIC DISPATCH PROBLEM
ABSTRACT
The purpose of this paper is to evaluate the
particle swarm optimization algorithm for solving the
economic dispatch problem. We used an algorithm
called SPSO, which perform a different velocity initializa‐
tion and a different updating when a particle is found
outside of the domain. We solved the case with 20 gen‐
erators in order to compare diverse PSO configurations,
varying the number of iterations and the swarm size.
The comparison is based on statistical tools such as

ANOVA and Tukey test. Afterwards, the best result is
compared against the canonical PSO by means of a t‐
test. Finally, the algorithm is compared against a canoni‐
cal genetic algorithm obtained from the literature. The
results show that the SPSO had a better performance
than the considered algorithms.

KEY‐WORDS: economic dispatch, optimization, particle swarm optimization, ANOVA.
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UMA AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DA OTIMIZAÇÃO POR NUVEM DE PARTÍCULAS NA RESOLUÇÃO
DO PROBLEMA DE DESPACHO ECONÔMICO DE ENERGIA
1. INTRODUÇÃO
A evolução dos computadores tem incentivado a utilização de metaheurísticas, antiga‐
mente consideradas muito lentas, na resolução de diversos problemas do mundo real. Metaheu‐
rísticas são particularmente interessantes na resolução de problemas não lineares e/ou quadráti‐
cos onde os algoritmos clássicos de otimização não apresentam bons resultados ou muitas vezes
não conseguem solucionar o problema. Nessa categoria de problemas encontra‐se o despacho
econômico de energia.
O problema de despacho econômico de energia é um problema não‐linear e comum na
engenharia elétrica, que consiste em produzir energia visando minimizar os custos de geração e
atendendo logicamente a uma determinada demanda de energia. Atualmente esse problema é
de vital interesse na operação de sistemas de potência devido aos escassos recursos para gera‐
ção de energia, ao aumento no custo de geração e da crescente demanda por energia elétrica.
Uma dentre as várias formas de resolver problemas de despacho é a utilização de metaheurísti‐
cas conhecidas como computação por enxame (swarm computation) ou inteligência de enxame
(swarm intelligence), como é o caso da Otimização por Nuvem de Partículas (PSO) (KENNEDY E
EBERHURT, 1997).
A resolução do problema de despacho econômico usando PSO tem sido feito por diversos
trabalhos como os de TAKAHASHI (2004), RODRIGUES (2007), YANG ET AL (2007), EFFATNEJAD ET
AL (2013) e RAJPOOT (2013), dentre outros. O problema dessas abordagens é que utiliza‐se a
inicialização padrão que pode ficar presa em ótimos locais, não é feita uma análise de como os
parâmetros do PSO afetam a qualidade da solução, nem tampouco se efetua uma análise estatís‐
tica dos resultados encontrados. Nesse contexto, o objetivo deste artigo é mostrar como os pa‐
râmetros do PSO como o tamanho da nuvem e a quantidade de iterações pode afetar a qualida‐
de da solução tendo como base ferramental a análise de variância, test‐t e o teste de tukey.
Para cumprir seu papel o restante deste artigo esta dividido da seguinte forma: a Seção 2
introduz o problema de despacho econômico de energia; a Seção 3 ilustra o algoritmo de otimi‐
zação por nuvem de partículas tradicional e as modificação na inicialização da velocidade das
partículas; a Seção 4 apresenta os experimentos computacionais; finalmente, a Seção 5 mostra as
conclusões e os trabalhos futuros.
2. DESPACHO ECONÔMICO DE ENERGIA (DEE)
O problema de DEE consiste em gerar energia suficiente para atender a demanda dos
consumidores, atrelado ao fato de que esta geração de energia deve ser feita mediante a forma
mais confiável e com menor custo possível (TAKAHASHI 2004). O custo total da geração de ener‐
gia é obtido através do somatório das potências de saída de cada um dos geradores que compõe
o sistema. Tais potências são obtidas uma vez que o problema tem seus objetivos atendidos. Por‐
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tanto, o problema de DEE é de minimização como apresentado na Equação 1, cujas restrições são
mostradas na Equação 2, nas quais Fe é a função de custo total de geração, n é o número total
de unidades geradoras, a, b e c são constantes específicas de cada planta, Pi corresponde à po‐
tência de saída do i‐ésimo gerador, Pmin e Pmax constituem as potências mínimas e máximas de
cada gerador, respectivamente, e por fim PD representa o valor da demanda de energia.
n

n

i 1

i 1

min Fe   Fei ( Pi )   ai Pi 2  bi Pi  ci

(1)

Sujeitos a:
n

P  P
i 1

i

(2)

D

Pi min  Pi  Pi max
Na verdade as restrições do sistema representadas pela Equação 2 são: (i) a soma das po‐
tências de cada gerador deve ser maior ou igual à demanda; e (ii), a potência de cada gerador
deve obedecer os limites mínimos e máximos de geração de energia.
3. OTIMIZAÇÃO POR NUVEM DE PARTÍCULAS
A Otimização por Nuvem de Partículas consiste em uma metaheurística inspirada na simu‐
lação do sistema social dos pássaros. A Figura 1 mostra o algoritmo do PSO clássico, que é for‐
mado por um enxame, tipicamente chamado de nuvem, que é composta por partículas, que por
sua vez correspondem a uma possível solução para o problema a ser otimizado.
No início do algoritmo são atribuídos valores a alguns atributos importantes como: x(k) a
posição atual da partícula, v(k) a velocidade atual da partícula, p a melhor posição individual al‐
cançada pela partícula, g a melhor posição alcançada dentre todas as partículas da nuvem, c1 o
fator cognitivo (responsável por determinar a atração da partícula com sua melhor posição já
descoberta), c2 o fator social (determina a atração das partículas para a melhor posição desco‐
berta por qualquer elemento da nuvem) e w peso de inércia, sendo que cada partícula é tratada
como um ponto em um espaço D‐dimensional, onde a i‐ésima partícula é representada como x(k)
= (xk1, xk2 ,…, xkD) e p = (pi1 , pi2 ,…, piD) corresponde a melhor posição prévia da i‐ésima partícula.
Para que uma partícula se movimente no espaço de busca do problema, esta necessita
primeiramente calcular uma nova velocidade de acordo com sua velocidade anterior e as distân‐
cias entre sua posição atual, sua melhor posição (p(k)) e a melhor posição do grupo (g), como
mostrado na Equação 3. Com o valor da nova velocidade a partícula muda para uma nova posição
de acordo com a Equação 4, onde r1 e r2 são números aleatórios no intervalo [0,1]. A função ava‐
lia_nuvem() tem como objetivo calcular a aptidão das novas posições das partículas. O processo é
repetido até que o critério de parada seja atingido, o que normalmente é certa quantidade de
iterações ou de chamadas à função objetivo.
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Inicializar a nuvem de partículas
repetir
se f( x (k ) ) < f(p(k)) então
p(k) = x ( k )
if f(xi) < f(g) então
g =

x (k )

fim-se
fim-se
para j = 1 to D faça

r1 = rand()
r2 = rand()
v( k 1)  w  v( k )  c1  r1  ( p( k )  x( k ) )  c2  r2  ( g  x( k ) )

x( k 1)  x( k )  v( k 1)
fim-para
avalia_nuvem()
até critério de parada atendido

Figura 1 – Algoritmo PSO canônico

v( k 1)  w  v( k )  c1  r1  ( p  x( k ) )  c2  r2  ( g  x( k ) )

(3)

x( k 1)  x( k )  v( k 1)

(4)

O PSO canônico com a inicialização aleatória da velocidade das partículas é conhecido por
ficar preso em mínimos locais. Nesse contexto, CLERC (2012) sugere que a inicialização da veloci‐
dade seja feita como apresentado na Equação 5, na qual lij e lsj são respectivamente o limite infe‐
rior e o limite superior da partícula na dimensão j, rand(0,1) é um número aleatório entre zero e
um, e xij é o valor da partícula i na dimensão j.

vij  (li j  xij )  rand (0,1)((ls j  xij )  (li j  xij ))

(5)

Quando uma partícula ultrapassa os limites permitidos ela é ajustada de acordo com o al‐
goritmo da Figura 2, ou seja, se o limite é ultrapassado a posição da partícula é saturada e a velo‐
cidade é reduzida à metade, trocando de sinal o que, em outras palavras, faz com que a partícula
possa ir na direção contrária. Por outro lado, o algoritmo também é responsável por manter as
potências geradoras sempre dentro dos limites permitidos.
Por fim, a restrição de demanda é tratada na própria função de avaliação na forma de pe‐
nalidades. Para cada partícula que desobedeça a essa restrição é aplicada uma penalidade que
incrementa consideravelmente o custo da solução. Na verdade o custo é multiplicado pelo fator
106. Como a partícula não é eliminada da nuvem existe ainda a possibilidade dela vir a tornar‐se
uma partícula válida, já que sua atualização será feita em termos da melhor solução global (g) e
sua melhor posição até o momento (p(k)). O nome dado ao PSO com as modificações propostas
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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por CLERC (2012) é SPSO.
se xij <
xij =
vij =
fim-se
se xij >
xij =
vij =
fim-se

lij então
lij
-0.5*vij
lsj então
lsj
-0.5*vij

Figura 2 – Atualização da velocidade quando o limite é ultrapassado
4. EXPERIMENTOS
Os experimentos foram executados em um arquitetura Intel i7, com 3.4 Ghz, 8 GB de RAM
e 1T de disco. Os parâmetros do PSO são c1 = c2 = 2.0, w = 0,9, tamanho da nuvem igual a 30, 60 e
90 partículas, e critério de parada igual a 100, 500 e 1000 iterações. A demanda de energia re‐
querida é de 2500 MW. Os códigos foram implementados em R versão 2.15.0 usando a IDE Rstu‐
dio versão 0.97.316. Todos os experimentos foram executados 50 vezes, assegurando que os
mesmos sigam uma distribuição normal de acordo com o teorema do limite central (SCHEFLER,
1988), permitindo que testes paramétricos sejam utilizados. O estudo de caso é apresentado na
Tabela 1, na qual são mostradas as potências mínimas e máximas de cada gerador e seus respec‐
tivos coeficientes para o caso de 20 geradores.
A Figura 3 mostra a evolução do custo médio (3a), do menor (3b) e do pior custo (3c) nas
50 execuções em termos de quantidade de iterações e da quantidade de partículas da nuvem.
Nela nota‐se que quanto maior o tamanho da nuvem melhor é o custo obtido. Com exceção do
menor custo, que com um tamanho de 30 partículas e 100 iterações foi menor do que usando 60
partículas na mesma quantidade de iterações. Isso se deve à aleatoriedade do algoritmo e é ape‐
nas uma instância, i.e., uma execução, valor esse que acaba por não influenciar a média dos cus‐
tos. Observa‐se também que à medida que a quantidade de iterações aumenta, aumenta tam‐
bém a qualidade das soluções, ou seja, o custo de operação encontrado é menor.
Embora os resultados indiquem uma melhora à medida que se aumenta tanto o tamanho
da nuvem quanto a quantidade de iterações, visualmente não é possível identificar se a diferença
entre os resultados alcançados é significativa. Para isso é necessário lançar mão da análise de
variância, cujos resultados são apresentados na Tabela 2. Nas diferentes iterações são compara‐
das as nuvens de tamanhos 30, 60 e 90 partículas. Quando F > Fc (F crítico) o teste indica que há
diferenças entre as qualidades apresentadas para os diferentes tamanhos de nuvens. Usando um
α=0.05, observa‐se que os resultados apresentam diferenças significativas em todos os experi‐
mentos, já que a condição de rejeição é sempre satisfeita.
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(a) Custo médio

(b) Menor custo

(c) Pior custo

Figura 3 – Custo de iterações versus tamanho da nuvem
Muito embora a ANOVA mostre que existem diferenças nos resultados, não é possível de‐
terminar onde essas diferenças estão. Para essa finalidade existe o teste de Tukey, cujos resulta‐
dos são mostrados na Tabela 3. A célula indicada por 30‐60, por exemplo, indica a comparação
entre as nuvens com 30 e 60 partículas. O mesmo padrão deve ser considerado para os demais
exemplos da tabela. Para que haja uma diferença significativa entre os tamanho de população os
valores devem ser maiores do que um valor crítico (Vc=3.33 de acordo com a tabela de distribui‐
ção). Sendo assim, a Tabela 3 indica que há diferença em todas as configurações, de modo que
escolheu‐se a configuração de 1000 iterações com populações de 60 e 90 partículas para uma
inspeção mais detalhada.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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Tabela 1 – Parâmetros da planta com 20 geradores
Gen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pmin(MW)
150
50
50
50
50
20
25
50
50
30
100
150
40
20
25
20
30
30
40
30

Pmax(MW)
600
200
200
200
160
100
125
150
200
150
300
500
160
130
185
80
85
120
120
100

a
0,00068
0,00071
0,0065
0,0050
0,00738
0,00612
0,00790
0,00813
0,00522
0,00573
0,00480
0,00310
0,00850
0,00511
0,00398
0,07120
0,00890
0,00713
0,00622
0,00773

b
18,19
19,26
19,80
19,10
18,10
19,26
17,14
18,92
18,27
18,92
16,69
16,76
17,36
18,70
18,70
14,26
19,14
18,92
18,47
19,79

c
1000
970
600
700
420
360
490
660
765
770
800
970
900
700
450
370
480
680
700
850

Tabela 2 – ANOVA para os testes realizados
100
500
1000
F
Fc
F
Fc
F
Fc
25,136 3,057 23,233 3,057 16,249 3,057

Tabela 3 – Teste de Tukey
100 iterações

500 iterações
1000 iterações
Vc = 3,34
30‐60 5,49
30‐60 5,18 30‐60 4,434386656
30‐90 10,01
30‐90 9,63 30‐90 8,048154877
60‐90 4,511787428 60‐90 4,45 60‐90 3,613768221

A Tabela 4 ilustra a potência gerada por cada gerador considerando a configuração esco‐
lhida (1000 iterações com 60 e 90 partículas), a potência total e o custo necessário para atender a
demanda. Nota‐se que os custos embora parecidos, é menor com uma nuvem com 90 partículas,
porém com uma potência total gerada ligeiramente maior. Nesse caso, cabe ao especialista deci‐
dir qual das soluções utilizar.
Com base na estatística feita compara‐se agora o SPSO com o PSO canônico usando 1000
iterações e 60 partículas. Decidiu‐se pelo número menor de partículas pela semelhança entre as
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soluções obtidas (Tabela 4). Os resultados são sumarizados na Tabela 5, na qual pode‐se notar
que embora a demanda seja atendida, a potencia usada nos geradores leva a um custo médio
mais alto no PSO canônico ($60360,41), o que corrobora com a afirmação de que o SPSO
($60213,64) apresenta melhores resultados. As potências mostradas referem‐se ao custo mínimo
encontrado. Um teste‐t bicaudal com α=0,05 é feito com a hipótese nula (h0) de que não há dife‐
rença nas médias, sendo que dada a tabela de probabilidades da distribuição t‐student, a faixa de
valores para aceitar a hipótese nula é ‐2,009 ≤ t ≤ 2,009.
Tabela 4 – Soluções para 60 e 90 partículas usando 1000 iterações
1000 iterações – 60 partículas
P1
600 P11 270,8304
P2 156,7045604 P12
443,061
P3 54,82416405 P13 147,1265
P4 50,19420133 P14 48,34493
P5 63,52856587 P15 96,37553
P6
20 P16 44,74924
P7
125 P17 39,89791
P8
50 P18
30
P9 109,9937765 P19 81,81077
P10
30 P 20 37,59484
Potência Total 2500,036 (MW)
Custo Mínimo
$60190,69

1000 iterações – 90 partículas
P1 599,9803 P11 293,1132
P2
50 P12 491,4021
P3
50 P13
128,983
P4
50 P14 75,54383
P5 80,16084 P15 123,7343
P6 25,09519 P16
36,6576
P7 123,7779 P17
30
P8
50 P18
30
P9 126,2978 P19 68,17588
P10 37,17105 P20
30
Potência Total 2500,093 (MW)
Custo Mínimo
$60177,80

Como o valor de t na Tabela 5 esta fora da faixa determinada pela tabela t‐student, rejei‐
ta‐se a hipótese nula, ou seja, há diferenças significativas na média dos custos encontrados. Além
disso, é possível observar que o custo máximo do SPSO ($60277,34) é bem menor que o custo
máximo do PSO canônico ($60608,66), levando a um desvio padrão também menor. Nesse con‐
texto, verifica‐se que o SPSO é um algoritmo mais estável dado que o desvio padrão é de 19,28
enquanto que o desvio do PSO canônico é de 103,25.
Uma comparação com o algoritmo genético (AG), apresentado em Orike e Corne (2012), é
feita na Tabela 6. São utilizadas 5000 chamadas à função de avaliação, o que equivale a 100 ite‐
rações e uma nuvem com 50 partículas. Infelizmente no artigo considerado não é disponibilizado
o desvio padrão, o que impossibilita a realização de um teste‐t na comparação. No entanto, a
diferença entre os valores é perceptível, sendo que o SPSO encontra os melhores custos de ma‐
neira geral, seja o mínimo, o máximo ou o médio.
5. CONCLUSÕES
Neste trabalho apresentou‐se a aplicação do SPSO na resolução do problema de despacho
econômico de energia, tendo a estatística paramétrica como ferramental de estudo comparativo
e usando o estudo de caso com 20 geradores. Verificou‐se que ocorre a saturação do algoritmo
com 1000 iterações e com uma nuvem composta por 60 partículas, ou seja, a partir desse ponto
a diferença entre a qualidade das soluções deixa de ser estatisticamente significativa. Além dis‐
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so, o SPSO mostrou‐se melhor do que os algoritmos PSO e AG canônicos.
Como trabalhos futuros incluem‐se: (i) a adição de operações genéticas ao algoritmo, co‐
mo mutação e cruzamento tornando o algoritmo híbrido e com melhores propriedades de busca;
(ii) a utilização de lógica nebulosa para controle dos parâmetros do PSO; (iii) a paralelização do
processo resolução; (iv) a extensão da avaliação para o problema com efeito de válvulas; e, (v) a
extensão para a resolução do problema de despacho econômico ambiental, que é um problema
multiobjetivo
Tabela 5 – Comparação entre SPSO e PSO canônico.
PSO Canônico
SPSO
P1
600 P11 299,9646 P1
600 P11 270,8304
P2
200 P12 411,7128 P2 156,7045604 P12
443,061
P3
50 P13 141,4819 P3 54,82416405 P13 147,1265
P4 50,08543 P14
20 P4 50,19420133 P14 48,34493
P5 103,5206 P15 101,8307 P5 63,52856587 P15 96,37553
P6
20 P16 30,97002 P6
20 P16 44,74924
P7
125 P17
30 P7
125 P17 39,89791
P8
50 P18
30 P8
50 P18
30
P9 135,2712 P19
40 P9 109,9937765 P19 81,81077
P10
30 P 20 30,16964 P10
30 P20 37,59484
Potência Total 2500,007 (MW)
Potência Total 2500,093 (MW)
Custo Mínimo
$60192,93
Custo Mínimo
$60190,69
Custo Médio
$60360,41
Custo Médio
$60213,64
Custo Máximo
$60608,66
Custo Máximo
$60277,34
Desvio Padrão
103,3525
Desvio Padrão
19,28874
t = 9,830695997

Tabela 6 – Comparação entre SPSO e AG
SPSO
P1
600 P11
297,0657
P2
50 P12
499,9627
P3
50 P13
151,5506
P4
50,1181 P14
125,3149
P5
50 P15
87,06871
P6
20 P16
35,923
P7
124,4019 P17
32,71012
P8
50,90102 P18
65,48466
P9
76,27861 P19
40
P10
64,28827 P20
30
Potência Total
2500,001 (MW)
Custo Mínimo
$60251,06
Custo Médio
$60356,86
Custo Máximo
$60664,39

P1 520,8882
P2 115,1433
P3 122,2368
P4
94,3641
P5
86,1823
P6
60,3945
P7
56,6323
P8
87,1283
P9
49,4499
P10 114,4632
Potência Total
Custo Mínimo
Custo Médio
Custo Máximo
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AG
P11 200,3877
P12 410,7366
P13 117,9812
P14
65,6278
P15 125,3354
P16
33,2108
P17
82,4309
P18
60,4310
P19
71,2828
P20
34,0068
2508,314 (MW)
$60727,19
$61654,76
$62648,52
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RESUMO
Programação paralela surgiu da computação
científica e se caracteriza pela divisão das
tarefas de uma determinada aplicação entre
vários processadores, para aumento de
desempenho em sua execução. Contudo,
escrever uma aplicação paralela é uma tarefa
difícil e custosa, exigindo um certo nível de
experiência dos programadores. Este artigo
apresenta uma biblioteca criada para abstrair
o uso de modelos de programação paralela e

acesso aos dados, além de automatizar a
divisão
de
domínio.
Resultados
experimentais mostram que é possível
aumentar a produtividade no projeto e o
desempenho de novas aplicações paralelas.

PALAVRAS‐CHAVE: Programação Paralela, Divisão de Domínio, Biblioteca de Programação, Aumento de
Desempenho.

LIBPTT: A C++ LIBRARY FOR SUPPORTING PARALLEL PROGRAMMING
ABSTRACT
Parallel programming has emerged from
scientific computing and is characterized by
the division of tasks of a given application
across multiple processors to increase the
system performance. However, it is difficult
and costly to create a new parallel
application, requiring programmers with a
high level of experience. This paper presents
a new code library created for abstracting

parallel programming models, data access
and domain division. Experimental results
show it is possible to increase project
productivity and performance of new parallel
applications by using the proposed library.

KEY‐WORDS: Parallel Programming, Domain Division, Programming Library, Performance Increasing.
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LIBPTT: UMA BIBLIOTECA C++ PARA SUPORTE À PROGRAMAÇÃO PARALELA

1. INTRODUÇÃO
Programação paralela se estabeleceu, inicialmente, na computação científica (RAUBER E
RÜNGER, 2010), e se caracteriza pela divisão das tarefas de uma determinada aplicação entre
vários processadores, para aumento de desempenho em sua execução (GEBALI, 2011).
De acordo com McKenney (2011), a programação paralela também tem como objetivos a
produtividade e a generalização. Produtividade é relacionada ao gap entre os projetos de
hardware e de software ‐ com o avanço das tecnologias de integração (BOUAJILA et. al, 2011) e a
redução do custo dos processadores, projetistas de hardware têm considerado sistemas
distribuídos como a solução para suas aplicações, diferentemente do projeto de software, o qual
não consegue explorar todo o potencial do hardware. O alto custo para desenvolvimento de
software paralelo se justifica pelo fato de que modelos com alto grau de generalização podem
ser reutilizados em diferentes projetos. Contudo, o uso de controles manuais de concorrência e o
uso de estratégias fixas de paralelização trazem impacto sobre o desempenho, o que faz com que
os programas paralelos sejam modificados exaustivamente sempre que as camadas de suporte
ao paralelismo evoluem, quebrando assim a abstração entre software e hardware (PRABHU,
2011).
Assim, escrever uma aplicação paralela é uma tarefa difícil e custosa (MCCOOL, 2010),
bem como exige certo nível de experiência dos programadores (MATTSON, SANDERS E
MASSINGILL, 2005). Os erros mais frequentes em programas paralelos incluem: uso inadequado
do modelo de programação e sua aplicação na solução do problema; erros de implementação
dos mecanismos de suporte à programação paralela, como, por exemplo, para a criação,
comunicação e sincronização de processos ou o tratamento de comunicação via troca de
mensagens; inexperiência acerca dos custos de paralelismo e concorrência.
Muitas abordagens têm surgido para simplificar a programação paralela. Normalmente, as
aplicações paralelas são desenvolvidas utilizando‐se bibliotecas que geram código paralelo
executável, como MPI e OpenMP. Algumas abordagens focam na criação de frontends para tais
bibliotecas, como frameworks (SALNIKOV 2006), templates e skeletons (GONZÁLES‐VÉLEZ e
LEYTON 2010), e DSLs (BUNCH 2011). Este tipo de abordagem comumente trata de classes
específicas de aplicações e é bastante útil em ambientes onde os requisitos arquiteturais de
hardware são fixos.
Outro grupo de abordagens se baseia na extensão de linguagens de alto nível, embutindo
novas implementações para modelos de programação paralela, como é o caso dos trabalhos em
(GOUBIER et. al 2011), para a linguagem C, e em (CRUZ et. al 2012), para linguagem funcional
MELD, como forma a abstrair o processo de desenvolvimento de novas aplicações paralelas.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

Apesar do aumento de produtividade, este tipo de abordagem não trás tanto desempenho
quanto à anterior.
Neste artigo é apresentada uma biblioteca C/C++, chamada de LibPTT, que busca abstrair
o modelo de programação paralela, disponibilizando um frontend que torna o uso de processos
e/ou threads mais simples e padronizado, além de automatizar a divisão de domínio entre as
tarefas paralelas. Com isso, espera‐se aumentar a produtividade do processo de criação de novas
aplicações paralelas.
O artigo está estruturado da seguinte forma: a próxima seção descreve a biblioteca
LibPTT. A Seção 3 apresenta o estudo de caso utilizado para a avaliação da abordagem proposta.
Na Seção 4 são discutidos alguns resultados preliminares e na Seção 5 são apresentadas as
conclusões deste trabalho.

2. ARQUITETURA DA LIBPTT
A biblioteca proposta fornece, através de classes, interfaces para automatizar e simplificar o
acesso aos dados e a criação e o uso de processos e threads. Um diagrama com arquitetura de
software proposta pode ser vista na Figura 1.

Figura 1. Arquitetura proposta para a LibPTT.

A camada de Acesso aos Dados disponibiliza interfaces, as classes FileData e DBData, para
acesso aos dados em arquivos em disco ou em banco de dados relacional, respectivamente. Já na
camada de Divisão de Domínio, uma vez que os dados foram lidos, pela camada de acesso, é
realizada a divisão do conjunto de dados em conjuntos menores, de forma a serem processados
pelas tarefas computacionais.
Na camada de Paralelização, o programador parametriza o número e o tipo de tarefa,
através do uso das classes TProcess e TThread, para processos e threads, respectivamente, além
do comportamento, que é função que cada uma das tarefas irá desempenhar e as funções de
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retorno (callbacks). Uma vez que esses parâmetros foram configurados, a camada de
paralelização faz acesso à camada de divisão de domínio, recuperando os conjuntos de dados
para atribuir às respectivas tarefas e, por fim, executá‐las.
A Figura 2. Ilustra o uso da biblioteca proposta com um trecho de código de uma
aplicação que realiza o somatório de um conjunto de números inteiros a partir de um banco de
dados.
9.

(...)

10.

DBData banco("http://localhost:3306", “dadosinteiros”);

11.

printf("Total: %d\n", new TProcess(16, banco,&soma,&csoma).solve());

12.

(...)

Figura 2. Aplicação de somatório paralelo de um conjunto de números inteiros armazenados em um
banco de dados.

Na Figura 2, a linha 10 mostra a criação de um objeto do tipo DBData, onde parametrizou‐
se o endereço de um banco de dados (“http://localhost:3306”) e o seu nome (“dadosinteiros”). Já
na linha 11, dentro da função printf, é criado um objeto do tipo TProcess, com o número de
processos a serem criados (16) para realizar a soma, o objeto de acesso aos dados (banco), a
função a ser desempenhada em cada subconjunto (soma) e a função de retorno (csoma). O
objeto TProcess, quando acionado, através do método solve(), irá solicitar ao DBData a divisão do
conjunto de números inteiros em 16 subconjuntos, referentes a cada um dos processos que será
criado. Em seguida a cada um dos subconjuntos, o processo criado executará a função soma, e
quando todos finalizarem, a função csoma será aplicada para somar os resultados de cada
processo.
A seção a seguir descreve um estudo de caso onde utilizou‐se a LibPTT para avaliar o
aumento de desempenho pelo uso de tarefas paralelas.

3. ESTUDO DE CASO
O estudo de caso consistiu na implementação de uma aplicação de multiplicação de
matrizes quadradas de números reais (ponto flutuante), com dimensões 2560x2560, onde as
seções paralelas foram codificadas com a biblioteca proposta. Nesse estudo, os números
utilizados estão armazenados em arquivos no disco rígido e as tarefas paralelas foram
implementadas através de processos.
A avaliação consistiu em dividir a tarefa do cálculo da soma em 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128
processos, onde os desempenhos finais foram utilizados para fins de comparação com o da
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mesma aplicação com soma sequencial. Cada processo recebe linhas específicas de uma das
matrizes e as multiplica pelas colunas da outra Matriz, de acordo com o modelo matemático de
multiplicação de matrizes, compondo assim as respectivas linhas da matriz resposta, como pode
ser visto na Figura 3.

Figura 3. Diagrama de Multiplicação Paralela de Matrizes.

Na Figura 3, cada processo, representado por um circulo numerado, multiplica suas
respectivas linhas da matriz B por todas as colunas da matriz A, utilizando o modelo matemático
para multiplicação de matrizes. O resultado da multiplicação constituirá a respectiva linha da
matriz C.
Para os experimentos, foi utilizada uma arquitetura SMP com processador AMD A8 quad
core com frequências de 2,2GHz, 6GB de RAM e Sistema Operacional GNU/Linux 64‐bits.

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Os tempos de execução para o cálculo de multiplicação das matrizes foram computados
com a ferramenta time1, a qual é nativa do GNU/Linux. A Figura 4 mostra um gráfico de speedup
(eixo y) calculado a partir dos tempos medidos com a multiplicação paralela ‐ número de
processos representado no eixo x ‐ em relação à multiplicação sequencial.

1

Página do manual (man page): http://man7.org/linux/man‐pages/man1/time.1.html.
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Figura 3. Gráfico de Speedup para multiplicação paralela de matrizes.

Como pode‐se observar na Figura 4, ao se utilizar mais de um processo, há ganho de
desempenho, atingindo‐se o máximo com 4 processos (em torno de 3,7x).

5. CONCLUSÕES
Este artigo apresentou a LibPTT, uma biblioteca para simplificar a implementação de
novas aplicações paralelas, através da automatização das tarefas de criação e uso de processos e
threads, acesso aos dados e divisão de domínio.
Os resultados mostraram que, ao se utilizar a biblioteca proposta, foi possível minimizar o
esforço para codificação de seções paralelas e obter ganho de desempenho quando se utilizou
tarefas paralelas nas soluções, onde o melhor resultado apresentou um speedup de 3,7x.
Os modelos de paralelismo adotados incluíram apenas implementações com memória
compartilhada. Dessa forma, trabalhos futuros incluem o suporte aos frameworks MPI, OpenMP,
CUDA e OpenCL. Alem disso, avalia‐se a implementação de otimizações, monitoramento e
geração de estatísticas nos modelos de distribuição de tarefas, de acesso aos dados e divisão de
domínio.
Esta biblioteca está sendo desenvolvida como parte de uma ferramenta de suporte à
programação paralela para alto desempenho.
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RESUMO
Nos dias atuais observa‐se um grande avanço na área de
rede sem fio, wireless, conexão com a internet sem o
uso de cabo. Este artigo foi desenvolvido para
apresentar uma antena cilíndrica retangular, diretiva,
para o uso em tecnologia wireless. Hoje em dia as
antenas wireless são, normalmente, omnidirecionais,
irradia o sinal em todas as direções, porém grande parte
do sinal não é utilizado. Em virtude disto, pensou‐se em
uma antena cilíndrica retangular, diretiva, para um
melhor aproveitamento do sinal e obter um aumento na
área de cobertura. A antena utiliza, como substrato, o
ULTRALAM® 3850, da Rogers Corporation. Para a
obtenção dos resultados, simulações e análise da

estrutura em estudo utilizou‐se o programa HFSS™ (High
Frequency Structural Simulator). A verificação do nível
de sinal, canal, frequência e o endereço MAC (Media
Access Control) foram feita através dos programas Xirrus
Wi‐fi Inspector e o inSSIDer Office. Para a medição da
taxa de transmissão foram utilizados os sites:
http://speedtest.copel.net/
e
http://www.minhaconexao.com.br/. Os resultados
obtidos apresentaram uma boa resposta quanto ao nível
sinal e a velocidade de transmissão, em comparação a
uma já existente no mercado. Os cenários utilizados
foram utilizando a antena como receptora e como
transmissora, em áreas outdoor e indoor.

PALAVRAS‐CHAVE: Antena, cilíndrica, wireless, diretiva.

DIRECTIVE ANTENNA RECTANGULAR CYLINDER
ABSTRACT
Nowadays there is a breakthrough in the area of
wireless network, wireless, and internet connection
without using cable. This article was developed to
present a rectangular cylindrical antenna, directive, for
use in wireless technology. Nowadays wireless antennas
are usually omnidirectional, the signal radiates in all
directions, but much of the signal is not used. Because
of this, it is thought in a rectangular cylindrical antenna,
directive, for a better utilization of the signal and to
obtain an increase in coverage area. The antenna uses,
as substrate, ULTRALAM ® 3850, from Rogers
Corporation. To obtain the results, simulations and

analysis of the structure under study HFSS ™ (High
Frequency Structural Simulator) was used. The level of
signal, channel, frequency and MAC (Media Access
Control) address was made through the Xirrus Wi ‐Fi
Inspector and inSSIDer Office programs .To measure the rate
of transmission sites were used: http://speedtest.copel.net/ and
http://www.minhaconexao.com.br/. The results showed a good
response on the signal level and the speed of
transmission, compared to an existing market. The
scenarios used were using the antenna as a receiver and
as a transmitter in outdoor and indoor areas.

KEY‐WORDS: Antenna, cylindrical, wireless, directive.
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ANTENA CLÍNDRICA RETANGULAR DIRETIVA
INTRODUÇÃO
Segundo Balanis (1997), a antena é um dispositivo metálico utilizado para radiação ou
recepção de ondas de rádio. As antenas direcionais são aquelas que possuem a propriedade de
radiar ou receber ondas eletromagnéticas com melhor eficiência em algumas direções e as
antenas omnidirecionais são aquelas que possuem um diagrama não direcional.
Conforme Tanenbaum (2003), a palavra wireless é de origem inglesa wire (fio, cabo), less
(sem) que significa rede sem fio, ou seja, qualquer conexão utilizada para trafegar dados ou
informações que não utilizem cabo.
De acordo com Torres (2004), os roteadores possuem a função de interligar redes
diferentes, operam na camada 3 do modelo OSI e são responsáveis por escolher o melhor
caminho para o datagrama.
Cada roteador possui uma antena que serve para enviar e receber dados. A sua
transmissão é feita através de ondas eletromagnéticas, utilizando a frequência de 2.4 GHz.
Em virtude da pouca utilização do sinal propagado por antenas omnidirecionais, pensou‐
se em uma antena diretiva para obter um melhor aproveitamento do sinal propagado e recebido.
A antena utiliza, como substrato, o ULTRALAM® 3850, da Rogers Corporation. Para a
obtenção dos resultados, simulações e análise da estrutura em estudo utilizou‐se o programa
HFSS™ (High Frequency Structural Simulator).
MATERIAIS E MÉTODOS
Os cálculos de frequência de ressonância, comprimento (2l) e largura (w) foram
desenvolvidos através do programa Fortran Power Station. A antena foi modelada utilizando o
programa HFSS™ (High Frequency Structural Simulator) para operar na frequência de 2.4 GHz,
frequência destinada para uso em rede wireless, como mostrado na figura 1.

Figura 1 – Simulação da Antena utilizando o programa HFSS™ (High Frequency Structural
Simulator)
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As dimensões modeladas foram aproximadamente: 2l = 40 mm (comprimento) por w = 40
mm (largura) e o ponto de alimentação localizada em z = ‐13 mm e ϕ = 14 mm, como visualizado
na figura 2.

Figura 2 – Geometria da antena cilíndrica retangular diretiva de comprimento 2l, largura
w e o ponto de alimentação definido pela intercessão entre z e ϕ.
Para a construção do protótipo utilizou‐se uma chapa de alumínio de 14,5 cm de largura,
apoximadamente, 32 cm de comprimento, 1 mm de espessura e um raio de, aproximadamente, 5
cm. Para o ponto de alimentação utilizou‐se um conector SMA nas duas extremidades e um cabo
micro‐ondas flexível, conforme mostrado na figura 3.

Figura 3 – Protótipo da antena wireless unidirecional.
A antena possui, como substrato, o ULTRALAM® 3850 da Rogers Corporation que possui
uma permissividade relativa ε୰ = 2,9 uma espessura de 0,05 mm e uma tangente de perda, δ =
0,0025.
Para a verificação dos níveis de sinal, canal, frequência, o endereço MAC (Media Access
Control) do roteador, encriptação, autenticação e identificação da rede, foram utilizados os
programas Xirrus Wi‐fi Inspector.
A velocidade de transmissão foi medida através dos sites: http://speedtest.copel.net/ e o
http://www.minhaconexao.com.br/.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos utilizaram dois cenários: o primeiro a antena como transmissora e o
segundo a antena como receptora do sinal.
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Para uma melhor compreensão realizou‐se medições utilizando as antenas dos
fabricantes para uma melhor comparação. Os testes de transmissão foram feitos utilizando a
antena do fabricante do roteador D‐Link, modelo DIR 618 e para recepção do sinal utilizou‐se o
adaptador USB Wireless do fabricante TP‐LINK, modelo TL‐WN422G 54 Mbps. Para os dois
cenários utilizaram‐se as mesmas distâncias do AP (Access point) para o STA (station) para ambos
os casos.
O primeiro cenário (antena utilizada para transmissão do sinal wireless) é apresentado na
figura 4, antena cilíndrica retangular diretiva.

Figura 4 – Roteador D‐Link, modelo DIR 618, utilizando a antena cilíndrica retangular.
Nas primeiras medições os resultados observados foram diferentes, a antena do
fabricante, omnidirecional, teve um desempenho inferior ao da antena cilíndrica retangular
direcional.
A velocidade de download obtida pela antena do fabricante foi de 2.30 Mbps e o upload
foi de 6.52 Mbps, a um nível de ‐44 dBm, conforme mostrado na figura 5.

Figura 5 – Medição de velocidade obtida pela antena D‐LINK de 2.30 Mbps de download e
6.52 Mbps de upload.

Por outro lado, a velocidade de download da antena direcional foi de 3.99 Mbps e 13.54
Mbps de upload, a um nível de ‐53 dBm, ou seja, maior que a antena do fabricante, conforme
ilustrado na figura 6.
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Figura 6 – Medição de velocidade obtida pela antena diretiva de 3.99 Mbps de download
e 13.54 Mbps de upload.
Verificou‐se que mesmo com o nível de sinal menor (‐53 dBm) a antena cilíndrica
retangular apresentou uma taxa de download e upload melhor que a do fabricante.
Para o segundo cenário, utilizou‐se o adaptador USB Wireless do fabricante TP‐LINK,
conforme a figura 7.

Figura 7 – Antena cilíndrica retangular diretiva utilizada para a recepção de sinal.
Inicialmente realizaram‐se os testes com a antena da TP‐LINK e os resultados foram 4.88
Mbps para download e 5.16 Mbps para upload, a um nível de ‐46 dBm, conforme a figura 8.
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Figura 8 – Medição de velocidade obtida pela antena TP‐LINK de 4.88 Mbps de download
e 5.16 Mbps de upload.
Em seguida troca‐se a antena do fabricante pela antena cilíndrica diretiva e os resultados
obtidos foram: 8.47 Mbps de download e 5.39 Mbps de upload, a um nível de ‐61 dBm. O
resultado obtido foi uma taxa de download maior na antena diretiva conforme ilustrado na figura
9.

Figura 9 – Medição de velocidade obtida pela antena diretiva de 8.47 Mbps de download
e 5.39 Mbps de upload.

CONCLUSÃO
Apesar dos níveis de sinal estar em menores que o do fabricante, a antena cilíndrica
apresentou a velocidade de upload e download maiores.
A antena cilíndrica retangular diretiva possui um bom rendimento em relação à taxa de
transmissão tanto utilizada como transmissora ou receptora.
Uma das suas vantagens é que pode direcionar a antena para o AP (Access point)
melhorando o nível de sinal e um melhor aproveitamento do sinal radiado, sendo utilizado como
antena do roteador.
Os cenários utilizados foram utilizando a antena como receptora e como transmissora, em
áreas outdoor e indoor.
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RESUMO
Com a finalidade de elaborar um protótipo para
automação residencial utilizando tecnologias já
existentes, utilizou‐se do microcontrolador Arduino, o
Zabbix e o protocolo de comunicação SNMP para
automação residencial que possa ser utilizado em
prédios visando uma melhor utilização dos recursos
energéticos. O trabalho na intenção de demonstrar um
uso não convencional para essas tecnologias, visa
mostrar como o SNMP e ferramentas de redes podem
ser utilizadas no controle de residências e mostrar seus

resultados. Além disso, pode‐se fazer com que essa
automação melhore a qualidade de vida das pessoas em
um âmbito geral possibilitando mais conforto e
comodidade aos possíveis usuários fazendo com que
elas controlem a utilização dos dispositivos eletrônicos
remotamente.

PALAVRAS‐CHAVE: Domótica, SNMP, Zabbix, Arduino.

HOME AUTOMATION USING SNMP PROTOCOL
ABSTRACT
In order to develop a prototype for home automation
using existing technologies, we used the Arduino
microcontroller, Zabbix and SNMP communications
protocol for home automation that can be used in
buildings aiming at a better use of energy resources. The
work in order to show an unconventional use for these
technologies, aims to show how the SNMP networking

tools and can be used to control homes and show their
results. Furthermore, you can make this automation
improve the quality of life in a general framework
allowing more comfort and convenience to potential
users causing them to control the use of electronic
devices remotely.

KEY‐WORDS: Home Automation, SNMP, Zabbix, Arduino.
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AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL UTILIZANDO O PROTOCOLO SNMP
INTRODUÇÃO
A tecnologia de forma geral é desenvolvida para o conforto do ser humano. A rápida
evolução das ciências de automação e evolução dos controles permitiram um ambiente favorável
para automação migrar do âmbito industrial para o residencial, devido a este fenômeno surgiu a
palavra “domótica”.
O termo domótica foi criado da junção da palavra “Domus” – palavra originária do latim
que significa casa – e da palavra “Robótica” – ciência que utiliza conhecimentos da informática
para criar e desenvolver robôs, presentes nos mais distintos setores da economia, como na
indústria, projetos espaciais e em bens duráveis (carros, casas, máquina de lavar), por exemplo.
Por meio da domótica pode‐se transformar casas em ambientes integrados e
automatizados tornando mais cômodos e confortáveis, além de promover aumento da
economia, segurança, eficiência energética e da valorização da residência.
Todavia, a automação residencial possui dificuldades na sua popularização, pois o alto
custo e a falta de padronização da tecnologia limitam a possibilidade interações com distintas
soluções. Diversas empresas e/ou grupos têm se empenhado no desenvolvimento de diferentes
tecnologias, produtos, protocolos de comunicação e sistemas de automação residencial,
contudo, sem haver a garantia de interatividade entre os projetos elaborados. Tomando como
base que no mercado capitalista cada empresa visa benefício próprio, produtos fabricados por
determinada empresa tende somente a se comunicar com produtos desta mesma empresa,
dificultando e reduzindo soluções, além de praticarem preços muitas vezes sem concorrência.
A fim de visualizar melhor o cenário da não padronização mencionado, abordaremos
sobre o protocolo X‐10. Esse protocolo tem uma grande abrangência e é caracterizado por
utilizar a linha elétrica existente na residência como meio de comunicação de dados entre os
dispositivos. Contudo, podem ocorrer problemas na rede elétrica como duplicidade de fase, falta
de energia ou descargas eletromagnéticas por esse motivo o X‐10 não é recomendado em
aplicações críticas (ligadas à segurança doméstica, por exemplo) e adicionar ao sistema X‐10
monitores que avaliem os status dos equipamentos acrescenta complexidade e custos elevados
ao sistema. Outro empecilho para sua utilização é a sua baixa integração com os demais sistemas
automatizados que utilizam cabeamentos dedicados (áudio, vídeo, alarmes, entre outros). Isso
limita seu uso, já que poderia acrescentar dificuldade de manuseio para o usuário, que possuiria
controladores diferentes para cada sistema de automação (Teza, 2002).
Portanto, neste Trabalho será apresentado uma soluções livres para a automação
residencial, fazendo uso do protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) como
protocolo de comunicação entre os dispositivos envolvidos no sistema; o Arduino agindo como
agente SNMP e utilizando o ZABBIX como controle remoto dos dispositivos.
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O SNMP agrega ao trabalho toda uma estrutura de comunicação e armazenamento da
informação, fazendo com que seja possível montar um controlador de dispositivos remoto,
utilizando ferramentas já existentes no mercado, Zabbix, sem a necessidade de desenvolver um
aplicativo específico para interpreta às informações coletadas ou mudar o status de algum
equipamento.
Este trabalho trata‐se então de um sistema de automação residencial, aplicado ao
monitoramento de qualquer dispositivo elétrico, provendo assim um baixo custo para a pesquisa
e um alto grau de flexibilidade para o sistema. O acesso ao controle será a partir de qualquer
cliente que acesse a rede, pois o controlador estará disponível em um servidor web, desta forma
qualquer plataforma como, por exemplo, computadores, tablets, smartphones, entre outros,
poderá interagir com o sistema.
O sistema final será formado por sensores de temperatura e luminosidade assim como
dispositivos ligados ao agente SNMP interligado pela rede de dados. Um software de
gerenciamento de rede fazendo o papel de controlador e de gerente, pois além de ser
responsável por mudar o status dos dispositivos monitorados irá gerar gráficos de
monitoramento, com isso poderá ser demonstrado o uso do protocolo SNMP em uma aplicação
diferente ao de monitoramento de recursos de rede.
MATERIAS E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido utilizando o Arduino com um shield ethernet, shields são
placas que podem ser conectados ao Arduino estendendo a sua capacidade, e a biblioteca
Agentuino. O software Zabbix atuará como gerente de rede, utilizando scripts para interagir com
o Arduino. A comunicação será feita por meio do protocolo SNMP em uma implementação tanto
física quanto lógica, assim obtendo um protótipo para automação de dispositivos eletrônicos.
A arquitetura seguida pelo trabalho, na Erro! Fonte de referência não encontrada., pode
ser dividida em subsistemas para uma melhor explicação das partes que envolvem a
problemática proposta.
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Figura 1 ‐ arquitetura do sistema (fonte: própria)
O subsistema “A” é caracterizado por ser responsável pela interação dos usuários com o
sistema. O funcionamento consiste em um servidor, no qual foi instalado o Zabbix que é
designado a gerenciar e disponibiliza a interface que os usuários poderão interagir utilizando as
operações de Gets e Sets do SNMP, via interface web do Zabbix. O subsistema “A” atua como um
gerente SNMP.
O subsistema “B” é composto por uma placa Arduino UNO, um Shield Ethernet e a
biblioteca Agentuino, responsável pelas mudanças físicas no sistema. A biblioteca Agentuino
habilita o protocolo SNMP no dispositivo Arduino, e assim o Zabbix pode comunicar‐se com o
mesmo via protocolo SNMP. O Subsistema B age como um agente SNMP. Ligados
concomitantemente, os dispositivos a serem controlados junto com os sensores de temperatura
e de luminosidade.
Todos os dispositivos devem estar conectados à rede de dados para que possam se
comunicar. O subsistema B precisa ser adicionado à rede manualmente, pois o tipo de Hardware
adotado não possui suporte a conexão por DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), então é
necessário reservar um endereço de rede no dispositivo de acesso (Roteador ‐ ponto de acesso).
O subsistema A por consistir em uma maquina que hospeda o software de recuperação de dados
adotado se conecta a rede utilizando DHCP.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente é adicionado ao Arduino o modulo relé e os sensores de temperatura e
luminosidade. O modulo relé será utilizado neste trabalho para controlar a função Liga/Desliga
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em algum dispositivo eletrônico que se deseja monitorar e, com o objetivo de exemplificar,
controlaremos o funcionamento de uma lâmpada.
Foi introduzido os sensores na intenção de melhorar o sistema de automação, podendo
ser configurados para que o Arduino realize ações, previamente configuradas, caso o valores
coletados desses sensores atinjam um mínimo ou um máximo. Esta ação também possibilita que
dados sejam validados por gráficos gerados pelo Zabbix.
Na segunda Etapa, foi adicionado o shield ethernet ao Arduino e ligado a rede local. Para
validar que os componentes em uma rede local TCP/IP foram conectados a ferramenta de envio
de pacotes PING pode ser utilizada.
O teste do PING consiste em enviar uma solicitação ao endereço do dispositivo,
retornando as informações na tela caso os pacotes enviados tenham sido entregues ou não.
Nesta ação é informado o tempo de resposta dos mesmos e se houve perda de pacotes. A Figura
2 representa o teste de PING realizado ao Arduino.

Figura 2 – Teste de ping realizado ao Arduino (fonte: própria)
Com o sistema conectado e testado, pode‐se implementar a biblioteca Agentuíno no
Arduino. A biblioteca Agentuino torna o Arduino em um agente SNMP, a partir disso podemos
verificar seu funcionamento realizando comandos de Sets e Gets SNMP, por exemplo, via
terminal do sistema operacional (contanto que este possua o pacote net‐snmp instalado). A
Figura 3 representa os testes de gets e sets SNMP, respectivamente, via terminal de comando do
sistema operacional Linux.
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Figura 3 ‐ Testes de gets e sets via linha de comando do Linux (fonte: própria)
Neste trabalho foi utilizado o SNMPv1 para as realizações dos testes, a comunidade public
para o snmpget e private para o snmpset. Os OIDs (Object Identifier) para controle dos
dispositivos gerenciados foram: 1.3.6.1.3.1.80.1 para o dispositivo controlado pelo relé,
1.3.6.1.3.1.80.10 para o sensor de Temperatura e 1.3.6.1.3.1.80.20 para o sensor de
Luminosidade.
Até neste ponto, qualquer dispositivo que se comunique através do protocolo SNMP
consegue controlar e obter informações do agente. Mas o trabalho propõe a criação de uma
interface pela qual os clientes possam controlar, obter informações do agente e configurá‐la
facilmente, por esse motivo que foi introduzido o Zabbix.
Em sequência, foi implementado o Zabbix, com a finalidade de criar uma interface gráfica
para o monitoramento e controle do agente. Foram adicionados os itens para monitorar os OIDs
configurado no agente, gráficos de monitoramento dos mesmos e trigger (gatilho executado
sempre que o evento associado ocorre) com o propósito de mostrar as mudanças de status dos
objetos monitorados e enviar alertas, via email, ao gerente da Rede. No mapa será inserido um
ícone e vinculado ao host do agente SNMP. A partir deste ícone executaremos os scripts
responsáveis pelo controle dos objetos gerenciados. Também adicionaremos outro ícone
vinculado a trigger do template, com finalidade de substituir a imagem quando o status do
dispositivo for alterado, mostrando de uma forma visual se o dispositivo está ativado ou não. A
Figura 4 mostra a tela de controle do agente, no lado esquerdo quando o dispositivo está ativado
e do lado direito quando o mesmo encontra‐se desligado.
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Figura 4 – mapa de controle do agente (fonte: própria)
O controle da ferramenta Zabbix ocorre a partir da tela mapa. É no mapa que o usuário
poderá visualizar e escolher os dispositivos o qual ele deseja modificar o seu status de acordo
com a sua necessidade.
Para uma melhor visualização do controlador foi criado uma tela, na qual foi inserido os
gráficos e o mapa para mostrar todos os elementos que fazem parte do monitoramento da
automação. A Figura 5 representa a tela com os gráficos e mapa que fazem parte do controle do
sistema.

Figura 5 – tela com os mapas e gráficos gerados pelo Zabbix (fonte: própria)
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O Zabbix possibilita a criação de usuários e suas devidas permissões. Por questão de
segurança é aconselhável que se adicione usuários com permissão somente de leitura, para que
o cliente não desconfigure o sistema acidentalmente, visto que o mesmo usufrui somente do
produto final da automação. Provavelmente, grande parte dos acessos ao sistema será por meio
de smartphones devido a facilidade de manuseio e difusão desta plataforma. A Figura 6
demonstra o Zabbix sendo acessado por um dispositivo móvel.

Figura 6 – zabbix acessado por um dispositivo móvel (fonte: própria)
Dessa maneira, está desenvolvido um controle remoto que tem a função de acionar e
desativar dispositivos eletrônicos para que este seja controlado remotamente. Devido o Zabbix
ser executado a partir de um navegador de internet, pode‐se controlar os dispositivos
gerenciados a partir de qualquer plataforma que acesse a rede, como smartphone ou tablets, por
exemplo. A vantagem de controlar os dispositivos remotamente em uma residência ajuda as
pessoas com certas necessidades especiais a realizar simples tarefas doméstica, nas quais eles
tenham dificuldades, pois não precisam se locomover para realizar esses trabalhos, assim, com
um simples apertar de um botão em um controle, a implementação do sistema faz todo o
trabalho. Isso gera aumento no conforto e na usabilidade facilitando o acionamento dos
dispositivos eletrônicos.
CONCLUSÃO
Este trabalho apresenta três vertentes amplamente importantes: o fator comercial; social
e acadêmico.
No campo acadêmico ficou constatado que o Arduino é uma ótima alternativa de solução
para automação residencial quando integrado com o SNMP. A utilização do sistema através de
qualquer dispositivo que acesse a rede por um browser obteve os resultados esperados, tendo
uma perfeita utilização dos recursos envolvidos.
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No âmbito social, a pesquisa realizada possibilitará uma melhor qualidade de vida para
pessoas com certas necessidades especiais, principalmente aquelas que possuem limitações de
locomoção, uma vez que controlar dispositivos remotamente facilitará a realização de simples
tarefas doméstica. Conforto, facilidade e autonomia são alguns benefícios imediatos para estes
usuários.
Economicamente, o protótipo apresentado contém inúmeras possibilidades de utilização
e melhoramento para fins comerciais. O que potencializa a escolha desta tecnologia é o baixo
custo e a relativa facilidade de manuseio.
Com a tecnologia do Arduino, do SNMP e do Zabbix, foi buscado um uso não convencional
para o SNMP, comumente usados para gerenciamento de redes, visto que dá para fazer e pensar
em muitas outras utilidades para o mesmo.
Em relação a melhorias, o estudo é passível no que diz respeito a segurança e a
confiabilidade das entregas dos pacotes, o trabalho não apresenta um mecanismo de prevenção
de falhas, caso os pacotes sejam perdidos ou não ocasione resposta as informações serão
perdidas. Outra possível melhorar, seria na criação de uma mib para o Agentuino, visto que é
necessário implementar cada item no código separadamente para o funcionamento do SNMP no
Arduino.
Concluindo, a domótica aplicada a nosso cotidiano trará inúmeros benefícios para seus
usuários. Colaborar para efetivar esta teoria é o objetivo deste trabalho.
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RESUMO
Atualmente, várias ferramentas vêm sendo utilizadas
para a melhoria da educação, visando cada vez mais
uma interação dinâmica dos professores para com seus
alunos. Dentre essas ferramentas encontram‐se os
dispositivos móveis, que se destacam por sua
praticidade e mobilidade. Assim, o aluno pode
aproveitar desse recurso por meio de jogos e aplicativos
educacionais. Desse modo, foi desenvolvido um
aplicativo em Android, um dos sistemas operacionais
mais utilizados em dispositivos móveis, que tem como

finalidade a exibição os conteúdos vistos em sala de aula
para o aluno, para que este se envolva mais com as
atividades escolares. Logo, com esse novo aplicativo, o
aluno passa a ser informado sobre o que foi visto em
sala de aula, bem como os exercícios que precisarão ser
feitos. Para que isso aconteça, o educador realizará o
cadastro de conteúdos pela internet, tornando
disponível para todos os alunos o acesso aos mesmos
tópicos já cadastrados.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação, Dispositivos móveis, Android, Aplicativo, Conteúdos.

CONTENT DISPLAY SYSTEM OF CLASSES DAILY OF IFRN FOR ANDROID
ABSTRACT
Nowadays, very tools have been used for improving the
education, aiming at increasing a dynamic interaction
between teatcher and student. Among these tools are
the mobile devices, that stand out through their
practicality and mobility. Thus, the student can enjoy
this resource through educational games and
applications. Thereby, it was developed a Android
application, one of the most used operating systems on
mobile devices, which aims to display the contents seen

on the class room for the students, for the student be
more involved with academic activities. Thus, with this
new application, the student will be informed about
what was viewed on class room, as weel as the exercises
that will need be made. For that, the educator will
conduct the registration of contents by the internet,
making available for all the students the access to the
registered topics.

KEY‐WORDS: Education, Mobile Devices, Android, Application, Contents.
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SISTEMA DE EXIBIÇÃO DE CONTEÚDOS DIÁRIOS DE AULAS DO IFRN PARA ANDROID
INTRODUÇÃO

Os dispositivos móveis nos últimos anos se tornaram bastante populares no mundo
inteiro. Devido a esse grande crescimento, como mostra a figura 1, as pessoas já não se veem
sem smartphone, ou tablet. As funcionalidades oferecidas por esses aparelhos são imensas,
aplicativos, jogos, livros e filmes que facilitam o cotidiano tanto no âmbito profissional quanto no
pessoal, graças à rapidez para acessar dados e informações em tempo real.

Figura 1 ‐ Gráfico dos números de ativações de aparelhos com Android. STASKA (2012)
Desse modo o uso de tecnologias em sala de aula está ficando cada vez mais comum. O
caso mais rotineiro é o uso de slides ao invés do tradicional “quadro‐negro”. Mas também está se
tornando comum a utilização aplicativos em dispositivos móveis para melhorar a interação entre
alunos e professores, assim como na aprendizagem. O uso desses recursos é de suma
importância para os educadores, já que esses artifícios são muito utilizados entre os jovens, e
dessa forma o docente necessita de uma maneira rápida e fácil para atrair os seus alunos. Assim,
esse método de utilizar tais aplicativos e dispositivos detém grande curiosidade por parte dos
alunos sobre os assuntos tratados em classe.
Segundo a IDC, 75% dos dispositivos móveis utilizam o sistema operacional Android, e
esse número tende a aumentar, já que grande parte dos aplicativos é desenvolvida para a
plataforma, uma vez que o sistema Android é baseado em outro sistema operacional, o Linux,
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que torna possível o uso de várias ferramentas de mídia e também pode utilizar os mais diversos
aplicativos que estão no mercado.
Pensando nisso, o presente trabalho tem a função de desenvolver um sistema de exibição
de conteúdos diários de aulas das disciplinas, para que um aluno de um determinado curso e
instituição de ensino esteja sempre a par de tudo que deverá realizar dentro e fora da instituição.
O sistema é, portanto, baseado na criação de um aplicativo para a plataforma Android, que se
conecta com um servidor responsável por retornar o assunto da disciplina do dia em que foi feita
a solicitação por parte do usuário.
MATERIAIS E MÉTODOS
O desenvolvimento do sistema de exibição de conteúdos diários para dispositivos móveis
se deu a partir da utilização de códigos da linguagem de programação Java. O aplicativo baseia‐se
na plataforma Android, em sua versão 4.0. O Android foi utilizado como plataforma pelo fato de
ser um dos sistemas móveis mais utilizados do mundo, além disso, tem o Linux como base, já que
é um software Open Source (SILVA et al., 2012).
O Servidor Web foi desenvolvido utilizando a plataforma ASP.NET da Microsoft, devido a
facilidade de desenvolvimento utilizando a IDE (Integrated development environment) Visual
Studio e quantidade de recursos disponíveis pela tecnologia e linguagem C#. Os dados foram
disponibilizados através de uma conexão HTTP.
A arquitetura que representa o funcionamento do sistema de exibição de conteúdos
diários é demonstrada na Figura 2.

Figura 2 ‐ Arquitetura do sistema de conteúdos diários
O sistema é composto por um aplicativo para dispositivos móveis com Android, sendo
este utilizado pelos alunos e professores de uma determinada instituição. Eles poderão solicitar o
conteúdo trabalhado de determinado dia na disciplina que este estará cursando, no caso de
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alunos, e poderá também cadastrar esse conteúdo para que se torne disponível para os alunos,
no caso de professores. O aplicativo estará realizando uma conexão HTTP (Hypertext Transfer
Protocol) Via Web com o servidor, uma vez que este terá armazenado todos os conteúdos
abordados pelas disciplinas. Após receber a solicitação do aluno, o servidor consulta e envia o
conteúdo para o dispositivo móvel que, por sua vez, exibe na tela o conteúdo. Os testes para a
validação do sistema foram realizados armazenando vários conteúdos de aula para a disciplina de
Programação.

RESULTADOS
Os testes ocorreram de acordo com o esperado, pois o sistema foi capaz de armazenar os
conteúdos cadastrados pelo servidor e mostrá‐los ao usuário conforme sua solicitação. A priori,
foi exibida uma tela para que pudesse ser efetuado o cadastro do usuário que desejasse utilizar o
sistema, tela essa em que ele deveria fornecer alguns dados básicos como CPF, turma, instituto, e
uma senha para garantir a segurança de sua conta. Após preencher os dados o usuário deve
clicar no botão “Cadastrar” para finalizar a operação. Como é visto de acordo com a Figura 3.
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Figura 3 – Tela de cadastro do usuário ao sistema.

Ao concluir o cadastro do usuário, sendo este professor, será direcionado a uma nova tela
composta por um menu que apresenta as opções disponíveis para sua determinada categoria. A
Figura 4 demonstra a função de cadastro de conteúdos disponíveis restritamente ao docente.
Além disso, dispõe de outras opções como cadastro de entidades associativas e visualização de
conteúdos cadastrados anteriormente.
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Figura 4 – Tela de cadastro de conteúdos disponível ao docente

Já para o aluno, ao acessar o aplicativo com o dispositivo móvel, inicialmente será exibida
uma tela de boas‐vindas com a opção de consulta dos conteúdos cadastrados pelo professor. Ao
pressionar o botão, será exibida uma nova tela que listará os assuntos do dia em questão, os
quais já foram cadastrados pelo educador. Como demonstrado na Figura 5, o conteúdo solicitado
do dia 01 de maio de 2014 corresponde à “Introdução ao Android”.
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Figura 5 ‐ Tela com o conteúdo do dia 27 de junho de 2013.
CONCLUSÃO
Todos os testes executados com o sistema ocorreram sem falhas, pois foi possível
consultar e buscar as informações junto ao servidor, mostrando a solicitação do usuário de forma
organizada. As ferramentas utilizadas em seu desenvolvimento facilitaram a implementação de
novas tecnologias, possibilitando o avanço e aprimoramento do projeto.
O sistema de exibição de conteúdos diários se apresenta como uma importante
ferramenta didática, incentivando o aluno e o professor a utilizar tecnologias de ponta para o
auxilio acadêmico, nesse caso o sistema possibilita que o aluno fique por dentro do que
acontecerá durante suas aulas, deixando o estudante a par de suas atividades acadêmicas.
Para trabalhos futuros, pretende‐se promover a integração do sistema com as Redes
Sociais, para que o aluno possa ter um maior acesso ao aplicativo, além de ter a opção de
compartilhar os conteúdos com seus amigos. Ademais, estarão disponíveis para o estudante os
conteúdos de outras datas, o que dá ao aluno uma maior abrangência do seu campo acadêmico.
A interação do aplicativo com o Servidor será realizada a partir do WebService, garantindo
segurança e transparência para o sistema.
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RESUMO
Diante das transformações ocorridas através do
desenvolvimento tecnológico, mostra‐se essencial para
o progresso social a inserção ao mundo digital dos
diversos grupos sociais. Dessa forma, ensinar
informática para pessoas na melhor idade (acima de 60
anos), é promover inclusão sócio digital a essas pessoas
em busca de melhoria na qualidade de vida, e este é o
objetivo geral do projeto em pauta. É neste contexto
que se realizou a presente pesquisa descritiva
exploratória, com âmbito qualitativo e quantitativo, cujo
universo é definido por dezessete pessoas com idade
acima de 60 anos que têm interesse em frequentar
curso de Informática Básica nas dependências do IFS.
Através da inclusão digital, as pessoas com idade acima

de 60 anos têm a oportunidade de utilizar a informática
para facilitar a interação social e em prol ao bem‐estar,
o que gera consequente qualidade de vida. A coleta de
dados deu‐se através de observações e questionários
versando sobre a utilização dos recursos informáticos
pelos participantes, com objetivo de identificar a
contribuição do tripé institucional no processo de
inclusão digital e social com foco nas pessoas com idade
acima de 60 anos, em busca de qualidade de vida. Foi
observada necessidade de carga horária maior que a
realizada, e sugere‐se a promoção de Palestras,
Workshops, Encontros e Minicursos.

PALAVRAS‐CHAVE: Inclusão Sócio Digital, Informática básica, Melhor Idade.

PROJECT COMPUTING IN THE BEST AGE:
PROMOTING SOCIAL INCLUSION FOR DIGITAL QUALITY OF LIFE
ABSTRACT
Given the changes occurring through
technological development , seems essential to social
progress entering the digital world of diverse social
groups . Thus , taught computing to people in the best
age ( above 60 years) , is to promote digital inclusion
partner to people who are looking for improvement in
quality of life , and this is the overall goal of the project
at hand . It is in this context that we conducted this
exploratory descriptive study with qualitative and
quantitative framework , whose universe is defined by
seventeen people over age 60 who are interested in
attending a course in Basic Computer dependencies IFS .
Through digital inclusion , people over age 60 have the

opportunity to use computer technology to facilitate
social interaction and to promote the welfare , which
leads to subsequent quality of life . Data collection took
place through observations and questionnaires dealing
on the use of computer resources by the participants , in
order to identify the contribution of institutional tripod
in the digital and social inclusion process focused on
people aged over 60 in searching for quality of life. Need
for increased workload that performed was observed ,
and suggests the promotion of Lectures , Workshops,
Meetings and Short Courses .

KEY‐WORDS: Digital social inclusion, Basic Informatics, Best Age.
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PROJETO INFORMÁTICA NA MELHOR IDADE:
PROMOVENDO INCLUSÃO SÓCIO DIGITAL PARA QUALIDADE DE VIDA
INTRODUÇÃO
A inclusão digital, entendida como o processo de familiarização das pessoas com as
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), representa um canal privilegiado para
equalização de oportunidades da desigualdade social em plena era do conhecimento. Ela é cada
vez mais parceira da cidadania e da inclusão social, do apertar do voto das urnas eletrônicas aos
serviços básicos governamentais, como previdência, assistência social e saúde (ACCIOLY et al,
2010).
Diante das transformações ocorridas com o desenvolvimento tecnológico deve‐se focar
não somente na definição de políticas de inclusão digital, mas também na sensibilização dos
atores sociais para a promoção e integração dos grupos sociais mais frágeis, nomeadamente mais
alheios a esta nova realidade, as pessoas idosas. É plausível destacar a divergência entre o jovem
e o idoso, em que um é proveniente de uma geração nascida no universo de ícones, imagens,
botões, teclas, e consequentemente apresenta operacionalização e desenvoltura ante esses
recursos, e o outro é oriundo de tempos de relativa estabilidade, convivendo conflituosamente
com as rápidas e complexas mudanças tecnológicas que insistem em crescer em progressão
geométrica (PEQUENO, 2010).
Todo cidadão tem direito à informação. Esta é a premissa que norteia a ideia de Inclusão
Digital. Democratizar o acesso às tecnologias da Informação e comunicação é alfabetizar
digitalmente, proporcionando (ou ampliando) o contato da maioria das pessoas com as novas
tecnologias (NUNES, 2002). Entende‐se por inclusão digital ou Infoinclusão como a
democratização do acesso às tecnologias da Informação, de modo a permitir a inserção de
pessoas na sociedade da informação (SILVA, 2007). Um incluído digitalmente não é aquele que
apenas utiliza essa nova linguagem, mas aqueles que usufruem de recursos digitais para
melhorar suas condições de vida, tendo acesso a informações disponíveis na Web, produzindo e
disseminando conhecimentos. A inclusão digital insere‐se num movimento maior, o da inclusão
social (MOZZAQUATRO, 2012).
O presente trabalho tem como objetivos:
Geral:


Promover inclusão sócio digital às pessoas com idade acima de 60 anos em busca de
melhoria na qualidade de vida.
Específicos:
 Fazer levantamento documental e bibliográfico sobre a temática em exame;
 Caracterizar o perfil dos participantes do curso de Informática Básica;
 Oferecer a capacitação para utilização de recursos informáticos através de cursos na
área de Informática para pessoas com idade acima de 60 anos;
 Promover o processo educativo acerca da cidadania;
 Contribuir no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
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 Identificar a contribuição do tripé institucional no processo de inclusão digital e
social com foco nas pessoas com idade acima de 60 anos.
 Oportunizar melhoria na qualidade de vida da comunidade.
Os Institutos Federais se baseiam em um conceito de educação profissional e tecnológica
com preocupações e moldes em políticas públicas, estabelecendo sintonia com outras esferas da
sociedade e do poder público, construindo um projeto mais amplo para a educação pública, com
as singularidades que lhe são próprias, passando a atuar como uma rede social de educação
profissional, científica e tecnológica (PACHECO, 2009). Dessa forma, o presente trabalho mostra
uma das diversas ações em prol do desenvolvimento local com foco na qualidade de vida
associada ao uso de tecnologia através de conhecimento básico em informática.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa apresenta‐se como descritiva, sendo seu objetivo primordial “a descrição
das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações
entre variáveis” (GIL, 1999, p. 44), todavia, não invalidará o viés interpretativo que perpassará o
estudo. A abordagem da investigação contemplará as dimensões qualitativa e quantitativa, visto
que “o conjunto de dados quantitativos e qualitativos [...] não se opõem [...], ao contrário, se
complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer
dicotomia” (MINAYO, 1994, p. 22).
O universo da pesquisa constitui‐se de pessoas com idade acima de 60 anos que tenham
interesse em frequentar curso de Informática Básica nas dependências do IFS.
Deste modo, o estudo trabalhou com amostragem referente aos participantes do curso de
Informática Básica com as seguintes abordagens: o uso do computador, internet e comunicação,
edição de textos, imagens e apresentações digitais.
O módulo “uso do computador” objetivou apresentar as partes do computador bem
como seu funcionamento, motivando o seu uso através da familiarização. Também ofereceu aos
participantes a prática de uso do sistema operacional Windows.
O módulo “internet e comunicação” teve como objetivo capacitar os participantes do
curso a navegar corretamente na internet, ou seja, ensinar os participantes a criarem e usarem
corretamente os recursos de uma conta de e‐mail, de sites de pesquisas, e toda a potencialidade
de acesso a informações, bem como e‐books, músicas, vídeos, redes sociais, chats que a internet
oferece. Este contexto oferece uma visão aprofundada de como se comunicar usando o
computador e uma conexão de internet.
O módulo “edição de textos, imagens e apresentações digitais” referiu‐se à uma
introdução básica aos aplicativos de escritório.
Ao final foi feito um levantamento de dados, através de questionários, sobre a utilização
dos recursos informáticos pelos participantes, com objetivo de identificar a contribuição do tripé
institucional no processo de inclusão digital e social com foco nas pessoas com idade acima de 60
anos, em busca de qualidade de vida.
As seguintes atividades foram realizadas durante o desenvolvimento do projeto: 1 ‐
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Levantamento e pesquisa bibliográfica; 2 ‐ Leituras e fichamentos; 3 – Criação da marca
“Informática na Melhor Idade”; 4 ‐ Elaboração de questionários para os participantes; 5 ‐
Planejamento do curso; 6 ‐ Preparação de material didático; 7 ‐ Aplicação de questionários de
identificação do perfil através de formulário de inscrição; 8 ‐ Caracterização do perfil dos
participantes; 9 – Planejamento de aulas; 10 ‐ Preparação para o início do curso com verificação
de equipamentos do laboratório, bem como infra‐estrutura (iluminação, refrigeração, segurança,
água, banheiros) para os dias de aula aos sábados, confecção de camisas para os instrutores e
para os alunos, impressão e encadernação de material didático, e aquisição de material básico
para acompanhamento das aulas (pasta,caneta, lápis, borracha) para cada aluno; 11 – Realização
do curso.
Para as inscrições foi desenvolvido formulário on‐line. A divulgação foi feita através de
cartazes em diversos locais do Instituto Federal de Sergipe, além de redes sociais. Após realizada
a inscrição on‐line, a equipe fez o primeiro contato com cada aluno através de telefone,
informando a matrícula com sucesso, confirmando a data para início das aulas e o local de
realização.
Todas essas atividades foram realizadas por três alunos do curso técnico em informática
com orientação de uma professora do mesmo curso, e a equipe demonstrou ótimo
desenvolvimento de trabalho em grupo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sobre o objetivo geral, que é “Promover inclusão sócio digital às pessoas com idade acima
de 60 anos em busca de melhoria na qualidade de vida”, observou‐se durante as aulas a
mudança de visão dos alunos como resultado gradativo das aulas práticas de Informática Básica.
Os alunos têm mais desenvoltura ao conversar sobre computador e programas, bem como
demonstram satisfação sobre os novos conhecimentos, promovendo uma melhor interação sócio
digital com os seus entes próximos.
Sobre os objetivos específicos: foi realizado o levantamento documental e bibliográfico
sobre a temática em exame, promovendo uma melhor contextualização da nossa atividade, e
preparando a equipe para possíveis desafios; foi caracterizado o perfil dos participantes do curso
de Informática Básica, atendendo aos requisitos da idade, e se observou, dentre outros pontos,
que poucas pessoas tinham o contato com o computador pelo fato de não se sentirem aptas a
isso, mas que tinham muita vontade de mudar essa realidade; além de outros pontos relatados
ao longo da apresentação e discussão dos resultados.
O curso de Informática Básica ofereceu capacitação para utilização de recursos
informáticos através de aulas práticas para pessoas com idade acima de 60 anos, contando com
17 alunos, com aulas aos sábados das 09 às 12h, utilizando laboratório da COINF‐Aju (Figura 1), e
com apoio de apostila impressa colorida, encadernada e entregue ao aluno em seu primeiro dia
de aula, juntamente a outros materiais de apoio. No decorrer das aulas promoveu‐se o processo
educativo acerca da cidadania, através de exemplos do bom uso da tecnologia.
A idade dos alunos variou de 60 a 76 anos. Os alunos tinham escolaridade variando de 5ª
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série do ensino fundamental à pós‐graduação lato sensu, sendo que a maioria informou ter
completado o ensino superior.

Figura 1 – Registro fotográfico da primeira aula do curso de Informática básica do projeto InfMI.
Algumas aulas ocorriam em laboratório diferente do usual o que permitia ao aluno o uso
de computadores diferentes, e com configurações diferentes, aproximando‐os à realidade fora
do curso (Figura 2).

Figura 2 – Registro fotográfico da segunda aula, em laboratório diferente da Figura 1.
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Cada dia de aula tinha um instrutor responsável por determinado conteúdo e este
ministrava toda a aula, e normalmente os outros três instrutores auxiliavam e acompanhavam o
desenvolvimento dos alunos durante a realização das atividades práticas.
No último dia de aula foram entregues os certificados de participação do curso aos alunos
com frequência superior a 75% (Figura 3). Ao receber os certificados, os alunos demonstraram
satisfação ao conquistar esse símbolo de mérito pelo esforço e responsabilidade durante o curso.

Figura 3 – Registro fotográfico da entrega de certificado a um dos alunos do curso.
A realização deste curso de Informática faz parte de um projeto aprovado pela PROPEX‐
IFS como Pibic Ações Afirmativas, e neste âmbito deixa toda a equipe satisfeita em realizar tais
atividades, uma vez que se percebe a influência direta no desenvolvimento do indivíduo ante sua
comunidade. E isto também pôde ser observado com o agradecimento, em nome da turma, de
um dos alunos, afirmando a importância da realização destas ações em prol ao crescimento
social (Figura 4).
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Figura 4 – Registro fotográfico do agradecimento feito por um dos alunos, em nome da turma.
O aluno da Figura 4 foi professor universitário, pesquisador na área de Ciências da Saúde,
e utiliza a internet para atualizar‐se em sua área e ter conhecimento de notícias em geral. Ele
comentou e registrou em questionário a importância desse curso tanto para ele, quanto para a
família, que viu nestas aulas uma continuidade de dedicação à melhoria da sociedade, em
pequenos passos, mas frutíferos. Uma vez que os alunos são multiplicadores de boa vontade, de
esforço, e de adaptação à modernidade, à dinamicidade da tecnologia e de conceitos a exemplo
de redes sociais.
Através de observações durante as aulas e dos registros através dos questionários,
percebeu‐se que cerca de 90% dos alunos sentiram‐se satisfeitos quanto aos seus objetivos sobre
o curso. Esse resultado também pode ser visto através da declaração da turma sobre seus
conhecimentos em informática (Figura 5), onde uma margem de 81% dos alunos informou não
ter conhecimento nenhum antes do curso, e após realização das aulas, as respostas indicaram
50% para conhecimento baixo o que inclui conhecimentos básicos sobre o computador, acesso a
recursos da internet, 37% referente a um nível médio de conhecimento o que inclui e uso de
ferramentas de edição de texto e 13% declara ter alto conhecimento, sabendo usar ferramentas
de texto, planilha e slides, e não necessita de ajuda para usar o computador. Também se pôde
constatar que a realização do curso impulsionou a turma a buscar mais conhecimentos, pois mais
de 80% afirmou em relação à informática se sentir com entusiasmo e querendo aprender mais.
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Figura 5 – Análise comparativa de conhecimento de informática dos alunos, antes e depois do
curso de Informática básica.
Mesmo com a participação de quatro instrutores em sala de aula durante o curso, e muita
força de vontade e dedicação dos alunos, trinta horas de curso não foram suficientes. Os alunos
gostariam de realizar mais exercícios. Eles gostariam de sair do curso com maior segurança de
suas habilidades diante do computador.
O uso da internet, bem como o correio e eletrônico e acesso às redes sociais contribuem
no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, uma vez que promove a participação
das pessoas em grupos virtuais e facilita a comunicação, além de difundir mais rapidamente as
informações, com diferentes ênfases, desde ver fotos de familiares distantes até assinar uma
petição pública on‐line ou abaixo‐assinado. Também se mostram relevantes atividades como
auxiliar filhos e netos em pesquisas escolares, busca de bula de remédios, endereços e telefones
de centros comerciais e médicos, receitas, auxílio de informações para viagens, dentre tantos
outros assuntos de comum interesse entre diversos entes familiares e comunitários.
Sobre a contribuição do tripé institucional no processo de inclusão digital e social com
foco nas pessoas com idade acima de 60 anos, observou‐se a necessidade de mais ações nesse
sentido, tais como Palestras, Workshops, Encontros e Minicursos voltados para pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos.

CONCLUSÃO
Através da inclusão digital, as pessoas com idade acima de 60 anos terão a oportunidade
de utilizar a informática para facilidade a interação social e em prol ao bem‐estar, o que gera
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consequente qualidade de vida. As atividades relacionadas a essa contribuição são diversas, tais
como acessar site de notícias, previsão de tempo, leis, definições políticas, acesso à cultura e
entretenimento, utilização das redes sociais, construção de apresentações de slides, busca de
listas telefônicas, guias turísticos, comércio eletrônico, transações financeiras, e tantas outras
funcionalidades oportunizadas pelo uso do computador e da internet. Assim, a inclusão digital “é
considerada uma das principais ferramentas de distribuição de saberes, oportunidades, renda e
de participação social e, a maior parceira da cidadania” (TEIXEIRA & MONTEIRO, 2007, p. 11).
A melhoria da qualidade de vida dos idosos é fator significativo de desenvolvimento social
pois reflete em bem‐estar, saúde, fortalecimento da família, além de proporcionar maior apoio à
população trabalhadora ativa.
Este projeto fortalece as ações do tripé institucional: ensino, pesquisa e extensão,
promovendo desenvolvimento amplo para o aluno e sua comunidade. Os alunos pesquisadores
deste projeto terão a oportunidade da experiência em sala de aula, bem como com atividades
laborais relacionadas a ministrar cursos além de entrar em contato direto com o método ensino‐
aprendizagem nos dois ângulos.
Todos esses itens estão promovendo melhoria na qualidade de vida dos alunos, e
consequentemente da comunidade, mesmo em pequena escala.

Figura 6 – Turma do curso de Informática Básica para Melhor Idade – Projeto InfMI.
Sugere‐se continuidade das ações afirmativas relacionadas à inclusão sócio‐digital de
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos através de cursos semelhantes ao relatado nesta
pesquisa aumentando a carga horária para quarenta aulas. A promoção de Palestras,
Workshops, Encontros e Minicursos para este público também se mostram boas ações
contribuintes para fomentar o interesse nesta área de conhecimento.
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RESUMO
O desenvolvimento de aplicações interativas para o
Sistema Brasileiro de TV Digital(SBTVD) está cada vez
mais presente no cenário de desenvolvimento de
software multimídia do país, e é feito pelo middleware
Ginga. Com esse sistema é possível interagir com as
emissoras de Televisão, jogar videogame ou acessar
uma conta bancária. Sua utilidade é elucidada no meio
pedagógico como ferramenta de apoio ao aprendizado
em escolas de nível fundamental e médio. O
desenvolvimento de aplicações para o Ginga é feito pela
linguagem NCL(Nested Context Language) com scripts

Lua embutidos, porém a descrição dos componentes de
mídia é cansativa e disforme. Com o intuito de tornar a
programação de mídias Ginga mais rápida e clara foi
desenvolvida a linguagem SqueezeNCL, uma linguagem
simples e objetiva que usa parênteses e chaves para
delimitar as propriedades das mídias, dispensando assim
o uso de tags para tornar o código mais transparente.

PALAVRAS‐CHAVE: Ginga, Middleware, NCL, Marcação, Linguagem, TV Digital.

Proposal of a Lightweight Markup Language for Ginga‐NCL
ABSTRACT
The development of interactive applications for
SBTVD(Brazilian Digital Television System) is increasingly
present in scenario of software development of the
country, and is done by the middleware Ginga. With this
system it is possible to interact with the broadcasters of
TV, play video game or access a bank account. Its
usefulness is elucidated in the pedagogical area as a tool
of support for learning in middle and high school. The
development of applications for Ginga is done by
language NCL (Nested Context Language) with

embedded Lua scripts, but the description of the media
components is tiring and shapeless. The SqueezeNCL
language was developed for to make programming
faster and clear of Ginga media, a simple and
straightforward language that uses parentheses and
braces to delimit the properties of the media, thus
eliminating the use of tags to make the code more
transparent.

KEY‐WORDS: Ginga, Middleware, NCL, Markup, Language, Digital TV.
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Proposta de uma Linguagem de Marcação Leve‐LML para Ginga‐NCL
1. Introdução
O desenvolvimento aplicações hipermídia para o Sistema Brasileiro de TV Digital(SBTVD) é
feito pelo middleware Ginga(Laboratório Telemidia, PUC‐Rio), que provê uma completa
plataforma de hardware e software para a execução de aplicações interativas. A interatividade e
portabilidade proporcionada pela televisão digital é semelhante à Internet. Com ela é possível
executar desde aplicações para movimentação bancária até jogos de videogame. A partir de um
receptor de TV(set‐top box ou o próprio televisor) com o sistema Ginga é feita a interação entre
o usuário e a televisão. As aplicações são desenvolvidas em linguagem NCL(Nested Context
Language)[1], que usa o modelo NCM(Nested Context Model)[2] para descrever hipermídias, com
o auxílio de scripts Lua.

Figura 1 – Receptor de Tv Digital com Ginga.
O Ginga é um elo entre o desenvolvedor e o sistema de Televisão, dá suporte a
interatividade por meio de aplicações que são independentes da plataforma usada. A Figura 1
ilustra essa arquitetura, na qual temos as aplicações feitas em NCL e Lua[3] no topo e os
elementos responsáveis pelo tratamento de sinais abaixo do sistema operacional. Ou seja, o
programador só se preocupará com pendências relativas ao software, não importando, por
exemplo, como a comunicação ou modulação será implementada pelo sistema.
“A finalidade da camada de middleware – ou camada do meio – é oferecer um serviço
padronizado para as aplicações (camada de cima), escondendo as peculiaridades e
heterogeneidades das camadas inferiores (tecnologias de compressão, de transporte e
de modulação). O uso do middleware facilita a portabilidade das aplicações, permitindo
que sejam transportadas para qualquer receptor digital (ou set top box) que suporte o
middleware adotado.”[MONTEZ,2005,p.87]
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Portanto, o Ginga é a camada de software que oculta das aplicações os detalhes de
hardware das camadas inferiores de sua arquitetura. A linguagem NCL permite descrever
hipermídias(texto, imagem, áudio ou vídeo) através de relações de sincronização de espaço e
tempo[1]. A inclusão de scripts Lua, uma linguagem rápida, portátil e simples, abre espaço para a
programação procedural em meio a declarativa, facilitando a manipulação de eventos e a
geração dinâmica de conteúdo. Este artigo descreve a SqueezeNCL, uma linguagem simples
desenvolvida estritamente para a linguagem NCL. A concepção dessa linguagem declarativa está
focada na usabilidade, pois transforma a estética da linguagem fonte(NCL) em proveito de uma
descrição mais imediata dos componentes Ginga.
A linguagem NCL é uma linguagem baseada no XML(eXtensible Markup Language)[5] em
conformidade com o modelo conceitual NCM, que é focado na representação e tratamento de
documentos hipermídias[2]. Uma noção da estrutura do NCM é descrita na Figura 2, nesse
modelo as entidades são divididas em duas categorias: nó e elo. Onde a primeira representa os
dados e a segunda os relacionamentos(links) entre os dados manipulados. Os nós possuem
identificador, conteúdo e um conjunto de âncoras, e podem ser de dois tipos: de conteúdo(que
descrevem os objetos em mídias) ou de composição(coleção de nos de conteúdo ou
composição). Os descritores (descriptors) são entidades NCM relacionadas ao tempo de início e
fim de uma mídia e os conectores definem, independente de outras entidades, semânticas entre
as mídias. Um link conecta nós de diferentes tipos, tendo como conteúdo um conector e um
grupo associações.

Figura 2 –Estrutura do NCM.
Na seção Motivações, uma noção da estrutura de um documento NCL é abordada, para
em seguida descrever alguns trabalhos relacionados. Ao final, na seção 4, mostramos as
características dessa linguagem frente às outras de mesmo propósito e como podemos descrever
hipermídias do sistema Ginga com a mesma.
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2. Motivações
A linguagem NCL segue um padrão bastante difundido para descrever hipermídias no
Ginga. O XML organiza os dados numa estrutura que facilita a manipulação dos mesmos pelo
computador, entretanto esse formato não possui uma interface amigável para os humanos[6].
Quando o código NCL tem um grande número de linhas, o acesso a um componente específico se
torna exaustivo. Na NCL os componentes descritos estão dispostos em forma de raiz. Tal modelo
torna cansativa a leitura do código, além de ser redundante na descrição dos nós(abre <tag>,
fecha </tag>). Tendo em vista a usabilidade, desenvolvemos a linguagem SqueezeNCL, para
tornar o processo de declaração mais rápido e o código mais legível. Pelo trecho de NCL do
Exemplo 1 podemos ver como o aninhamento dos componentes piora a leitura do código. Alguns
componentes no NCL têm nome muito extenso, por exemplo: <assessmentStatement> e
<compoundStatement>.
Exemplo 1 – Trecho de código NCL.
<connectorBase id="dss">
<importBase alias="resario3" documentURI="apresentacao.ncl"/>
<causalConnector id="onBeginStart_delay2">
<connectorParam name="delay" type="ds"/>
<compoundCondition operator="and" delay="2s">
<simpleCondition role="onSelection" key="$vKey" />
<assessmentStatement comparator="eq">
<attributeAssessment role="test" eventType="presentation" attributeType="state"/>
<valueAssessment value="$vState" />
</assessmentStatement>
<compoundStatement operator="and">
<assessmentStatement comparator="eq">
<attributeAssessment role="test22" eventType="presentation" attributeType="state" />
<valueAssessment value="$vState" />
</assessmentStatement>
</compoundStatement>
</compoundCondition>
<simpleAction role="start" delay="$delay" eventType="selection" actionType="start" />
</causalConnector>
</connectorBase>

3. Trabalhos Relacionados
As linguagens de programação são voltadas para propósitos gerais, no que diz respeito a
resolver diferentes vertentes de projetos. Por exemplo, com a linguagem Java[7] podemos
desenvolver aplicações das mais variadas finalidades: acadêmica, comercial, etc. As linguagens de
marcação não seguem esse padrão, uma vez que foram criadas estritamente para descrever
formatos e padrões de um documento.
Uma linguagem que representa uma linguagem de marcação com uma sintaxe
simplificada é chamada de Lightweight Markup Language(LML). Ela faz uso de caracteres
especiais(espaço, ponto, virgula, etc) para delimitar os elementos(tags) da linguagem alvo. LML’s
buscam representar os componentes da linguagem alvo de maneira mais limpa, uma vez que a
estrutura de linguagens que seguem o padrão XML é de difícil leitura. Não é objetivo de uma LML
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substituir sua linguagem alvo, mas dar um caminho alternativo para descrever documentos dessa
linguagem.
Um exemplo de LML é a HAML(HTML Abstraction Markup Language)[8], que delimita as
tags do HTML(Hypertext Markup Language)[9] por meio de espaços e prefixos(%, # ou .). Na
linguagem HAML a indentação é primordial, pois o alinhamento do código é que determinará a
"profundidade" de um componente. Uma consequência imediata disso é que o código sempre
ficará indentado, caso contrário a coesão do código é comprometida. No Exemplo 2 temos um
exemplo simples de código Haml e o seu correspondente em Html, onde as tags (html, head, etc)
são prefixadas por % e a div por #. O Haml tem uma extensão que faz o mesmo procedimento
para o CSS(Cascading Style Sheets)[10] chamada SASS(Syntactically Awesome Stylesheets)[11].
Exemplo 2 – Marcação Haml(esquerda) e a sua correspondente em HTML.
!!!
%html
%head
%title conversao: HAML to HTML
%meta{author: "HAML autor 2014"}/
%body
#content
.entry‐title Ola Mundo!
.entry‐content
Isso eh um teste...
convertendo de HAML to HTML.

<html>
<head>
<title>conversao: HAML to HTML</title>
<meta author="HAML autor 2014" />
</head>
<body>
<div id="content">
<div class="entry‐title">Ola Mundo!</div>
<div class="entry‐content">
Isso eh um teste...
convertendo de HAML to HTML.
</div>
</div>
</body>
</html>

Outra LML muito conhecida é a JsonML(JSON Markup Language)[12], que mapeia XML
numa estrutura JSON(JavaScript Object Notation)[13], dispensando assim o uso de um parser
XML. Como ela segue a filosofia de formatação do Json, os dados são representados como um
conjunto de listas. Esse formato, que tem uma sintaxe bem intuitiva, é bastante usado na web
para intercâmbio de dados, uma vez que independe da linguagem de programação usada. Como
podemos ver no Exemplo 3, essa linguagem também tem uma sintaxe simples: os nós são
separados por colchetes e suas propriedades por chaves.
Exemplo 3 – Comparação entre marcação JsonML(esquerda) e XML.
["pessoa", { "created":"2014‐02‐05T14:12",
"modified":"2053‐07‐07T00:14"},
["nome" , "Frodo"] ,
["sobreNome”, "Bolseiro"],
["contato",{ "type": "home"},
["telefoneFixo", "1234‐5678"],
["celular", "8765‐4321"],
["email","frodo@hobbiton.com"]
]
]

<pessoa created="2014‐02‐05T14:12"
modified="2053‐07‐07T00:14">
<nome>Frodo</nome>
<sobreNome>Bolseiro</sobreNome>
<contato type="home">
<telefoneFixo>1234‐5678</telefoneFixo>
<celular>8765‐4321</celular>
<email>frodo@hobbiton.com</email>
</contato>
</pessoa>
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4. A linguagem SqueezeNCL
A palavra squeeze do inglês significa aperto, arrocho ou compressão. E é unida a sigla
NCL(SqueezeNCL) para dar alusão de algo que “visa apertar a NCL”, no sentido de simplificar a
gramática da linguagem fonte em prol de uma melhor estética. Tendo em vista a proposta do uso
das linguagens de marcação leves(LML’s) para facilitar a programação declarativa, a linguagem
SqueezeNCL usa parênteses e chaves como elementos delimitadores de nós e elos de mídias NCL.
Essa maneira alternativa de programação NCL, além de agilizar o processo de declaração de
mídias, torna o código mais limpo, ou seja, a descrição dos componentes fica mais homogênea
para o usuário.
A linguagem foi desenvolvida no framework livre Eclipse Xtext[14], que é uma ferramenta
de desenvolvimento de linguagens de programação e linguagens de domínio especifico(DSL’s).
Com sua poderosa e flexível estrutura é possível desenvolver/formalizar rapidamente uma
linguagem. A priori, fizemos a concepção da estrutura sintática da linguagem. Em seguida
fizemos, baseando‐se nas regras de formação de tags da NCL, a especificação de uma gramática
para avaliar léxica e sintaticamente o código SqueezeNCL(extensão .szn). Finalizando o processo,
foi feito em Java o conversor de código SqueezeNCL para NCL. Portanto, a tradução é feita em
dois momentos: avaliação léxico‐sintática e geração de código NCL. O documento NCL gerado
ainda deverá passar pelo interpretador NCL, para que a corretude semântica do mesmo seja
avaliada(verificar se dois componentes foram definidos com a mesma id ou se o diretório
fornecido numa importação de documento é válido).
A lógica de aninhamento dos elementos SqueezeNCL segue a mesma da NCL, uma vez que
o modelo conceitual é o mesmo. Basta o nome do marcador(tag) e suas propriedades separadas
por espaço e delimitadas por parênteses para compor a “cabeça da tag”. Caso o elemento tenha
“calda”, basta abrir chaves({), inserir os elementos filhos do nó e fechar chaves(}). Logo, o uso de
chave define quem são os nós filhos(se existirem), ou seja, define o escopo de um componente
no documento, e fecha‐chave(}) equivale a finalização da tag(/tag) presente no NCL. Poderíamos
ter adotado caractere espaço como elemento delimitador dos nós como na Haml, porém é mais
difícil diferenciar os elementos, além de ser mais suscetível ao erro. O uso de chaves para
delimitar um componente dá uma segurança maior ao usuário, pois elas definem os limites do
componente, ou seja, seu início e término. Exemplo:
a)Para tags simples(sem filhos), em NCL:
<tag param_1="valor" param_2="valor" param_3="valor" ... param_n="valor" />
Em SqueezeNCL temos:
tag ( param_1"valor" param_2"valor" param_3"valor" ... param_n"valor" )
b)Para tags compostas(com corpo), em NCL:
<tag param_1="valor" param_2"valor" param_3="valor" … param_n="valor">
<!‐‐ nos filhos aqui ‐‐>
</tag>
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Em SqueezeNCL temos:
tag ( param_1"valor" param_2"valor" param_3"valor" ... param_n"valor" ) {
//nós filhos aqui
}
Pelo exemplo acima podemos notar que as propriedades das tags(id, title, refer, src, etc)
são seguidas por string, diferente da NCL que usa o símbolo de igualdade(=) para atribuir valor a
uma propriedade. Em SqueezeNCL, para agilizar a descrição das mídias, algumas tags tem nome
reduzido, exemplos: descriptorSwitch em deSwitch, assessmentStatement em asseState,
valueAssessment em valAsse, compoundStatement em compState e defaulfComponent em
defComponent. No Exemplo 4 temos um trecho de código que exalta bem a diferença estética
entre NCL e SqueezeNCL, salientando que a sintaxe permanece a mesma. Comentários são
descritos por // ou /* e */ como na linguagem C[15]. Quando os elementos não têm
propriedades ou quando nenhuma propriedade é setada(situação em que o valor da propriedade
não é explicitamente definido), ainda é necessário o uso de parênteses.
Exemplo 4 – Código SqueezeNCL(superior) e NCL.
switch(id"form"){
defComponent(component"ptForm")
swPort(id"spForm")
{
// mappings aqui
mapping(component"enForm")
mapping(component"ptForm")
}
bindRule(constituent"enForm" rule"en")
media( id"ptForm" src"../media/ptForm.htm" descriptor"formDesc" )
media( id"enForm" src"../media/enForm.htm" descriptor"formDesc" )
}
<switch id="form">
<defaultComponent component="ptForm"/>
<switchPort id="spForm">
<!‐‐ mappings aqui ‐‐>
<mapping component="enForm"/>
<mapping component="ptForm"/>
</switchPort>
<bindRule constituent="enForm" rule="en"/>
<media="ptForm" src="../media/ptForm.htm" descriptor="formDesc"/>
<media="enForm" src="../media/enForm.htm" descriptor="formDesc"/>
</switch>
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5. Conclusões e Trabalhos Futuros
Desenvolvedores web agregam essas linguagens ao seu projeto para adquirir mais
produtividade, além de ter um código mais legível para manutenção. O sistema brasileiro de
televisão digital, representado pelo Ginga, ainda tem muito a evoluir quanto a difusão e
desenvolvimento do middleware. Tal evolução passa pelo uso da linguagem NCL, pois ela é a
principal ferramenta de desenvolvimento das aplicações do Ginga. A descrição de hipermídias
usando a NCL é cansativa e de difícil leitura, uma vez que essa linguagem segue o formato XML.
Para melhorar esse quadro foi desenvolvida a linguagem SqueezeNCL, que é uma linguagem de
marcação leve(LML) da NCL. A programação de hipermídias requer alto desempenho devido à
grande quantidade de elementos que são descritos. A SqueezeNCL é uma alternativa de fácil
compreensão para descrever documentos NCL. Com ela temos uma descrição mais limpa e eficaz
dos componentes que integram a NCL, tornando a programação mais ágil.
A linguagem SqueezeNCL ainda pode ser aperfeiçoada. Uma pequena mudança, como
simplificar a descrição de uma propriedade de tag NCL(por exemplo, trocar startProgress por
stPro), reduziria mais ainda o código. Uma saída visual à medida que o usuário digita o código em
SqueezeNCL o ajudaria bastante a visualizar a interface da mídia. Isso consequentemente
reduziria o tempo de teste, uma vez que dispensaria o uso de máquina virtual. A experiência
obtida com a SqueezeNCL e Ginga‐NCL nos proporcionou embasamento para desenvolver
futuramente uma linguagem própria de manipulação de hipermídia (linguagem de programação
ou marcação).
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RESUMO
Historicamente, a violência doméstica e sexual soma‐se
a outras formas de violação dos direitos das mulheres,
tais como, a diferença de remuneração em relação aos
homens, a injusta distribuição de renda e outros. Essas
discriminações e sua invisibilidade agravam os efeitos da
violência física, sexual e psicológica contra a mulher.
Com o auxilio de uma base de dados favorecendo os
relatórios da violência contra a mulher, na qual o

principal agressor é, freqüentemente, o próprio
parceiro. O Pentaho BI Server vem mostrar uma nova
forma de análise de dados e possível tomada de decisão
para as Secretarias de Defesa Social.

PALAVRAS‐CHAVE: Violência, Domestica, Sexual, Pentaho, BI‐Server.

USE TOOL PENTAHO BI‐SERVER: TESTING OF VIOLENCE AGAINST WOMEN, THE STATE OF RIO
GRANDE DO SUL
ABSTRACT

Historically, domestic and sexual violence adds
to other forms of violation of women's rights, such as
the pay gap compared to men, the unfair distribution of
income and others. Such discrimination and invisibility
aggravate the effects of physical, sexual and
psychological violence against women. With the help of

a database favoring the reports of violence against
women, in which the main offender is often the partner
itself. The Pentaho BI Server is showing a new form of
data analysis and decision making possible for the
Departments of Social Protection.

KEY WORDS: Violence, Domestic, Sexual, Pentaho, BI‐Server.
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USO DA FERRAMENTA PENTAHO BI‐SERVER: ANALIZANDO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER,
NOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
1. INTRODUÇÃO
Nas sociedades em que a definição do gênero feminino geralmente está relacionada à
esfera familiar, a distribuição social da violência reflete a tradicional divisão dos espaços: a
violência contra a mulher é perpetuada no âmbito doméstico, e o agressor é, freqüentemente, o
próprio parceiro. A violência contra as mulheres é um dos fenômenos sociais mais denunciados e
que mais ganharam visibilidade nas últimas décadas. Isso se deve a seu efeito devastador sobre
dignidade humana e a saúde pública [4].
O Pentaho Business Intelligence Suite é uma solução de BI, robusta, fácil de usar e
administrar, com ferramenta para criar data warehouses e servir, via web, relatórios ad‐hoc,
OLAP, dashboards e data mining.
Ele está disponível sob licenças Mozilla Public License e General Public Licence. Por ser o
mais avançado e bem estruturado projeto de Business Intelligence Open Source disponível no
momento, o Pentaho garante superioridade técnica sobre qualquer outro sistema similar. Por ser
uma solução Open Source o Pentaho tornasse acessível a milhares de pequenas e médias
empresas. As soluções proprietárias de BI chegam facilmente na casa dos bilhões [1].
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de uso da ferramenta Pentaho
BI‐Sever como base para uma análise em dados relacionados a violência contra as mulheres.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1 PENTAHO BI‐SERVER
A Pentaho Corporation foi fundada por veteranos da indústria de TI com grande
experiência no desenvolvimento de produtos de BI de grande sucesso para empresas comerciais
(como Business Objects, Cognos, Hyperion, IBM, Oracle e SAS). Atualmente o Pentaho é parceira
oficial da IBM, Novell, MySQL e JBoss, entre outras grandes empresas fornecedoras de TI.
Inteligência empresarial (em inglês Business Intelligence), refere‐se ao processo de coleta,
organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte
a gestão de negócios.
Business Intelligence (BI) pode ser traduzido também como inteligência de negócios. Isto
significa que é um método que visa ajudar as empresas a tomaras decisões inteligentes,
mediante dados e informações recolhidas pelos diversos sistemas de informação. Sendo assim, BI
é uma tecnologia que permite às empresas transformar dados guardados nos seus sistemas em
Informação qualitativa e importante para a tomada de decisão.
2.2 DATA WAREHOUSE
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Um data warehouse ou armazém de dados, ou ainda depósito de dados, é um sistema de
computação utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma organização
em bancos de dados, de forma consolidada. O desenho da base de dados favorece os relatórios,
a análise de grandes volumes de dados e a obtenção de informações estratégicas que podem
facilitar a tomada de decisão [6].
Ainda possibilita a análise de grandes volumes de dados, coletados dos sistemas
transacionais (OLTP). São as chamadas séries históricas que possibilitam uma melhor análise de
eventos passados, oferecendo suporte às tomadas de decisões presentes e a previsão de eventos
futuros. Por definição, os dados em um data warehouse não são voláteis, ou seja, eles não
mudam, salvo quando é necessário fazer correções de dados previamente carregados. Os dados
estão disponíveis somente para leitura e não podem ser alterados [7].
2.3 BASE DE DADOS

Para a sua demonstração este trabalho utilizou‐se de uma base de dados de registros de
violência contra mulher, dados governamentais abertos, ocorridos no estado do Rio Grande do
Sul, esta base relaciona as agressões sofridas pelas mulheres em diversos locais e horários, neste
Estado. No período entre janeiro de 2006 a abril de 2012 [3].
A estrutura do arquivo escolhido estava dividida em:
 Município;
 Ano;
 Mês;
 Dia da Semana;
 Turno;
 Hora;
 Tentado;
 Tipo Local;
 IdadeVitima;
 IdadeAutor.
2.4 ABORDAGENS UTILIZADA

O PostgreSQL foi o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados), que utilizamos nesse
estudo, especificamente a versão 9. Além disso, foi utilizado o Pentaho BI‐Sever Versão 3.8, na
ocasião o mais estável. Os dados obtidos no portal da Secretaria de Segurança Pública do Estado
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do Rio Grande do Sul foram colocados na base de dados através de comandos SQL (Structured
Query Language), perfazendo o processo de Extração. Logo em seguida foram feitas as
transformações necessárias para melhorar a base original. Como o campo da idade vitima e idade
do autor estava em algarismos separados, vimos a necessidade, para uma melhor analise, de
mudar a idade para uma classificação de faixa etária, desse modo fizemos as seguintes
alterações:
 Adotou‐se a faixa etária Criança para: idade > 0 & idade < 13;
 Adotou‐se a faixa etária Adolescente para: idade > 12 & idade < 19;
 Adotou‐se a faixa etária Adulto para: idade > 18 & idade < 65;
 Adotou‐se a faixa etária Idoso para: idade > 65;
 Adotou‐se a faixa etária Desconhecida: No caso de aparecer o campo em branco.
Após essas medidas criamos um ODS (Operational Data Store) para consolidar melhor os
dados, no intuito de facilitar o processo de carga no SGBD. Deste ODS foi realizada a carga direta
no PostgreSQL.

2.5 MODELO ESTRELA

No modelo estrela, conforme figura 1, todas as tabelas relacionam‐se diretamente com a
tabela de fatos, sendo assim as tabelas dimensionais devem conter todas as descrições que são
necessárias para definir uma classe ou seja, as tabelas de dimensões não são normalizadas no
modelo estrela, então o campo contém suas descrições repetidas em cada registro, assim
aumentando o tamanho das tabelas de dimensão, por repetirem estas descrições de forma
textual em todos os registros.
As tabelas de Dimensões contêm descrições textuais sobre um elemento que fazem parte
do processo, nesse trabalho temos oito dimensões (Município, Tempo, Turno, Dia, Tentado,
Local, Faixa etária vítima e Faixa etária do autor) as tabelas dimensionais contêm atributos que
descrevem em detalhes todas as características que possam definir e serem úteis para futuras
pesquisas no Data Warehouse.
As dimensões correspondem:
 Dimensão Município, contem os nomes de todos os municípios do estado
do Rio Grande do Sul e as quantidades de ocorrência de violência conta
mulher;
 Dimensão Tempo, contem mês e ano das ocorrências da violência;
 Dimensão Turno, período da ocorrência da violência cometida, por
exemplo: manhã, tarde, noite e madrugada;
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 Dimensão Dia, corresponde aos dias da semana;
 Dimensão Tentado, contem realmente se a agressão foi consumada ou
tentada;
 Dimensão Local, corresponde ao local onde a agressão ocorreu, como por
exemplo: residência, via publica, no caso do local estiver em branco, foi
definido como, outros;
 Dimensões Faixa etária vítima e Faixa etária do autor, informa as idades
deles.
Enquanto a tabela fato, mensura a quantidade de ocorrências registrada por municípios.

Figura 1‐Mostra a representação do modelo estrela
Este modelo é chamado de estrela porque a tabela de fatos fica ao centro cercada das
tabelas dimensionais assemelhado a uma estrela. Mas o ponto forte a fixar é que as dimensões
não são normalizadas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Na esfera jurídica, violência significa uma espécie de coação, ou forma de
constrangimento, posto em prática para vencer a capacidade de resistência de outrem, ou a levar
a executá‐lo, mesmo contra a sua vontade. É igualmente, ato de força exercido contra as coisas,
na intenção de violentá‐las, devassá‐las, ou delas se apossar [2].
Após a aplicação da ferramenta na base de dados, e analise dos mesmos através das
técnicas OLAP (Drils, Slices, Dices) foi possível encontrar os seguintes resultados na base de dados
relativa a Violência contra mulher no Rio Grande do Sul, conforme é possível observar na figura 2.

Figura 2‐Esta figura mostra o período de maior freqüência de violência contra a mulher.
Na figura 2, mostra a maior ocorrência de violência contra a mulher, predomina a agressão
doméstica no período da tarde (de 12:00 as 17:59), seguidos por, noite (de 18:00 as 23:59),
manhã (de 06:00 as 11:59) e por _m nas madrugadas (de 0:00 as 05:59), porém os locais onde as
vítimas estão sendo agredidas vem modificando‐se. Com relação a faixa etária do agressor
podemos notar (Figura 3).
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Figura 3 ‐Relação da faixa etária: agressor versus vítima.
Os adultos agressores têm preferência por adolescente. Possivelmente genitor ou parente
mais próximos, que se aproveitam da facilidade e pratica algum tipo de agressão contra as
mulheres.Outro dado bastante relevante é a participação de crianças menores de 12anos
agredindo mulheres nas diversas faixa etária. Com relação aos dias da semana (Figura 4):
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

Figura 4 ‐Relação das quantidades de ocorrência de violência contra a mulher por dia da semana.
Nos finais de semana podemos notar que a prática de algum tipo de violência não pode
esta agregada ao consumo de bebidas alcoólicas pois durante a semana os números são muitos
parecidos.
Nesse período que avaliamos o que chamou mais a atenção foi que não tem dia certo
para cometer algum tipo de ataque, pois em 2011 numa segunda‐feira à tarde, correu o maior
número de denúncias.
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6. CONCLUSÕES
A violência contra a mulher, não esta restrita a um certo meio, não escolhendo raça, idade
ou condição social. Nem tão pouco deixam marcas, como as ofensas verbais e morais, que
causam dores, que superam, a dor física. Humilhações, torturas, abandono, etc., são
considerados pequenos assassinatos diários, difíceis de superar e praticamente impossíveis de
prevenir, fazendo com que as mulheres percam a referência de cidadania. Contudo a violência
contra mulher vem crescendo ao longo do tempo, onde podemos julgar de forma positiva pois o
número de delegacia de defesa da mulher, vem aumentando. A população deve exigir do
Governo leis severas e firmes, não adianta se iludir achando que esse é um problema sem
solução. Uma vez violentada, talvez ela nunca mais volte a ser a mesma de outrora, sua vida
estará margeada de medo e vergonha, sem amor próprio, deixando de ser um membro da
comunidade, para viver no seu próprio mundo [5].
O uso do Pentaho BI‐Server pode ajudar a combater a violência contra a mulher, pois
como ele é uma ferramenta que auxilia a tomada de decisão, as Secretarias de segurança Pública
utilizando esse tipo de tecnologia poder agilizar de forma rápida a criação delegacias
especializadas nas cidades com maior número de ocorrências nos crimes contra mulheres ou
ainda implantar delegacias móveis nos bairros para coibir esse tipo de agressões (violência)
sofridas.
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HEURÍSTICAS
E. G. Queiroz Neto (IC)¹ ; L. M. Mesquita (IC)¹ ; W. F. Nascimento (IC)¹; D. V. Saraiva (IC)¹ ; A. L. L. Fernandes (IC)¹ ;
F. R. V. Silveira(IC)¹;
1
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) ‐ Campus Aracati

RESUMO
Agente racional é uma tecnologia que vem
sendo bastante utilizada na resolução de problemas
complexos, tais como, simulação de campo de batalha,
detecção de intrusos, dentre outras. O problema de
roteamento de veículos (PRV) possui como objetivo
rotear veículos a partir de uma origem para um destino.
Neste trabalho, através de um agente inteligente
desenvolvido em plataforma Java Agent Development
Framework (JADE), apresentamos uma abordagem para
resolver o PRV utilizando as estratégias de busca com

informação, o algoritmo guloso e o algoritmo A*. As
heurísticas ajudam o agente a encontrar a menor rota
entre origem e destino. Ao final, realizamos uma
comparação entre os resultados apresentados pelo
agente com a utilização de cada heurística.

PALAVRAS‐CHAVE: Agentes racionais. Heurísticas. Roteamento de veículos.

A SOLUTION FOR THE VEHICLE ROUTING BASED ON RATIONAL AGENTS AND HEURISTICS
ABSTRACT
Rational agent is a technology that has been
widely used in solving complex problems, such as
simulated battlefield, intrusion detection, among others.
The vehicle routing problem (VRP) has aimed to route
vehicles from an origin to a target. In this paper, with an
intelligent agent developed in Agent Development
Framework (JADE) platform, we present an approach to
solve the VRP, using search strategies with information,

the greedy algorithm, and A * algorithm. The heuristics
help the agent to find the lowest route between origin
and target. Finally, we performed a comparison between
the results presented by the agent with the use of each
heuristic.

KEY‐WORDS: Rational agents. Heuristic. Vehicle routing.
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UMA SOLUÇÃO PARA O ROTEAMENTO DE VEÍCULOS BASEADA EM AGENTES RACIONAIS E
HEURÍSTICAS

1. INTRODUÇÃO
O roteamento de veículos é um problema presente na maioria das empresas de transporte,
logística e distribuição. Seu objetivo é determinar, dentre todas as possíveis rotas alternativas, qual
é a que representa o menor custo, ou seja, qual é a solução ótima (GOLBARG e LUNA, 2000).
Aparentemente, é fácil descobrir qual a melhor solução, basta calcular o custo de todas as possíveis
combinações e selecionar a que apresentar o menor custo. Para um pequeno conjunto de locais a
serem visitados (nós), isto é perfeitamente viável, mas à medida que este conjunto cresce, a
solução vai se tornando cada vez mais difícil do ponto de vista computacional. Isto ocorre porque
o número de combinações possíveis se torna muito grande, fazendo com que o cálculo possa
demorar até vários séculos dependendo do número de nós (HEINE e OSÓRIO, 2006).
Os Agentes são uma tecnologia promissora, capaz de resolver muitos problemas
complexos. Agente é um programa computacional capaz de perceber seu ambiente por meio de
sensores e agir em vários ambientes diferentes por intermédio de atuadores. Um agente racional
pode ser definido como aquele que age para alcançar o melhor resultado ou, quando há incertezas,
o melhor resultado esperado (RUSSELL e NORVIG, 2004).
O objetivo deste trabalho é apresentar uma resolução para o problema de roteamento de
veículos, através de uma abordagem baseada em agentes racionais e heurísticas (algoritmo guloso
e A*) em diferentes ambientes. As heurísticas são utilizadas para encontrar uma rota mais
eficiente, sendo útil para a escolha da ação pelo agente, guiando‐o para o melhor caminho, entre
o ponto inicial (saída) e um ponto final (chegada), levando em consideração a existência de
caminhos interditados.
O trabalho está organizado da seguinte forma: a seção 2 descreve a metodologia utilizada,
com os principais aspectos da abordagem proposta, as heurísticas utilizadas e a descrição dos
experimentos. A seção 3 contextualiza os resultados e discussão. E, por fim, a conclusão e os
trabalhos futuros são apresentados na seção 4.
2. METODOLOGIA
2. 1 Visão Geral da Abordagem
Para resolver o problema de roteamento de veículos, propomos uma solução através de
um agente de software que utiliza os princípios da inteligência artificial auxiliada por duas
estratégias de busca com informação (heurísticas): Algoritmo Guloso e Algoritmo A*. Estas
heurísticas podem resolver a problemática encontrando uma melhor rota possível a um destino
proposto, de acordo com a distância e a interdição entre os nós.
O Agente foi desenvolvido utilizando o Java Agent Development Framework (JADE), como
também a arquitetura de agente baseado em objetivo (RUSSEL e NORVIG, 2004) e com observação
parcial do ambiente. A cada interação com o ambiente, o agente recebe uma percepção
representada por Pk = {D, I}, onde k representa a interação entre agente e ambiente; D um vetor
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com a distância entre a cidade atual, isto é, a cidade onde o agente está, e a cada cidade que o
agente pode ir e I, um vetor com valores booleanos indicando se há ou não interdição entre a
cidade que o agente está e a cada cidade que o agente pode escolher como destino. O agente
utiliza a função de avaliação das estratégias de busca com informação para escolher sua ação,
escolher para qual cidade deseja ir. Após a tomada de decisão, o agente envia para o ambiente a
sua ação Ak representando a cidade escolhida pelo agente.
Além do agente, foi desenvolvido um ambiente de tarefa com estado interno para
representar as cidades. Diferentes representações dos ambientes de tarefa apresentam níveis
diferentes de dificuldade em que o agente deve operar. O ambiente consiste em uma área
contendo n cidades. Para cada par de cidades (cidade A, cidade B), o ambiente contém a
informação da distância entre elas e se não existe interdição, ou seja, existe uma rota que permite
sair da cidade A e chegar na cidade B. O estado interno do ambiente de tarefa é representado por
Ei = {D, I}, onde D representa um vetor multidimensional com a distância entre cada cidade e I um
vetor multidimensional com valores booleanos indicando se há ou não interdição entre cada
cidade.
A resolução do problema inicia pela configuração do ambiente, quantificação das cidades
a serem roteadas, e se há interdições entre elas. A percepção e ação do agente ocorrem através
da troca de mensagens entre ele e o ambiente. O agente é informado de sua posição pelo ambiente
e este também informa quais os caminhos que o agente pode seguir. As heurísticas ajudam o
agente na melhor escolha, que é retornada ao Ambiente. A figura 1 ilustra uma visão geral da
comunicação entre agente e ambiente.
A interação entre agente e ambiente é finalizada quando o agente chega ao seu destino (a
função de avaliação define uma rota entre origem e destino) ou quando o agente está em uma
rota “sem saída” (a função de avaliação foi imprecisa e não tem caminho a seguir). Após a
finalização, o agente mostra uma confirmação de término seguido de uma lista com todos os
pontos percorridos, ou seja, a rota percorrida.

Figura 1 – Funcionamento da comunicação ambiente‐agente.
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2.2 Heurísticas Utilizadas
A função das heurísticas, algoritmo guloso e algoritmo A*, é calcular a próxima escolha de
acordo com o que considera o melhor caminho, tendo como base um grafo de ligações, cujos nós
representam as cidades e as arestas a ligação entre elas. O gráfico de ligações é representado na
figura 2 (a). Inicialmente, o ambiente lê um ambiente de tarefa criado pelo gerador e o padroniza
na representação de matriz adjacente representada na Figura 2(b). Esses dados são guardados em
um estado interno do ambiente, onde serão utilizados em todo o processo.

Figura 2 – Grafo simples (a) e sua respectiva representação em uma matriz adjacente (b).
Na utilização do algoritmo guloso é retornado ao agente em cada interação, a cidade que
possui menor distância em relação à cidade onde o agente está. O algoritmo avalia as cidades
usando sua função heurística f(n) = h(n), onde f(n) é a função de avaliação e h(n) o custo estimado
do menor caminho da cidade n até uma cidade objetivo.
O conjunto solução é escolhido levando em consideração apenas a informação atual, sem
se preocupar com os efeitos futuros de tais decisões, isto é, o algoritmo guloso nunca reconsidera
as decisões tomadas, independentemente das consequências.
Ao utilizar a heurística A*, o algoritmo retorna ao agente uma solução baseada na sua
função heurística representada por f(n) = g(n) + h(n), onde a função de avaliação considera para a
escolha da próxima cidade:


f(n): função de avaliação;



g(n): custo para alcançar cada cidade;



h(n): custo para ir da cidade até o objetivo.

O algoritmo A* é categorizado como completo e ótimo, respectivamente, encontrando
sempre uma solução e a melhor rota a ser seguida pelo Agente.
2.3 Experimentação
Para a validação da abordagem proposta utilizando as duas heurísticas, realizamos testes
com quatro ambientes que diferem pela quantidade de cidades, sendo representados com 10, 25,
50 e 75 cidades cada ambiente. Além da quantidade de cidades, faz‐se necessário para a
representação do ambiente a distância entre as cidades e a interdição entre elas. Ambos, distância
e interdição, foram gerados aleatoriamente. Para cada representação do ambiente, foram
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realizados 5 testes.
Em cada teste, a rota encontrada pelo agente a partir de cada ambiente foi analisada de
acordo com duas métricas: (i) Porcentagem de acertos do agente, ou seja, se a rota encontrada
pelo agente, e (ii) o tempo requerido para cálculo da rota.
A tabela 1 apresenta as configurações da máquina utilizada para a realização dos
experimentos da abordagem em ambas as heurísticas. Todos os experimentos foram realizados na
mesma condição de configuração para não haver interferência de desempenho.
Tabela 1. Configurações na máquina de realização dos experimentos
RECURSO

CONFIGURAÇÃO

Sistema Operacional

Windows® 8 ‐ 64bit

Processador

3º geração Intel® Core™ i5‐3337U (1.8GHz com
Turbo Boost até 2.70 GHz)

RAM

4 GB

Placa Gráfica

Intel® HD Graphics 4000

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para cada conjunto de cidades foi realizado cinco testes. Entre três deles as ligações não
apresentam interdições, nos outros dois casos são apresentadas interdições que simulam a falta
de rodovias que liga uma cidade e outra.
Com um número reduzido de cidades e sem apresentarem interdições, tanto o algoritmo
A* como o algoritmo Guloso se mostraram eficientes em encontrar uma solução ao problema
proposto. Porém, quando os ambientes apresentavam obstáculos entre as cidades a serem
roteadas e um volume maior de ligações a ser analisado, o algoritmo guloso apresentou um maior
índice de ineficiência.
Por ser uma heurística ótima o A* mostrou ser capaz de realizar uma busca melhor para
qualquer situação apresentada, totalizando 100% de acertos, mesmo que o seu tempo de
execução seja maior, sendo esta a principal desvantagem na utilização desta heurística em
situações mais complexas e de grande escala.
As tabelas1 2, 3, 4 e 5 apresentam os resultados dos testes realizados.

1

Dados Expressos nas tabelas:
ms = milissegundos
* = O tempo é desconsiderado, uma vez que não chegou ao destino.
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Tabela 2. Resultado das Interações com 10 cidades.
Ambiente

Quantidade
de Cidades

Quantidade
de Testes

Algoritmo A*
Porcentagem
parcial de
acertos por
buscas

Sem
interdições

Algoritmo Guloso

Tempo
de
Execução
em ms

(%)

3

Porcentagem
parcial de
acertos por
buscas

Tempo de
Execução

(%)
47

10
60

63

64
60

47

47
78

47

Com
interdições

2

40

*
0

63

*

Tabela 3. Resultado das Interações com 25 cidades.
Ambiente

Quantidade
de Cidades

Quantidade
de Testes

Algoritmo A*
Porcentagem
parcial de
acertos por
buscas

Sem
interdições

3

Algoritmo Guloso

Tempo
de
Execução
em ms

(%)

Porcentagem
parcial de
acertos por
buscas
(%)

95

25
60

78

63
60

78
Com
interdições

Tempo de
Execução

62
62

96
2

40
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Tabela 4. Resultado das Interações com 50 cidades.
Ambiente

Quantidade
de Cidades

Quantidade
de Testes

Algoritmo A*
Porcentagem
parcial de
acertos por
buscas

Sem
interdições

Tempo
de
Execução
em ms

(%)

3

Algoritmo Guloso
Porcentagem
parcial de
acertos por
buscas
(%)

157

50
40

Tempo de
Execução

189

94
40

*

204

*

189

Com
interdições

2

60

*
0

156

*

Tabela 5. Resultado das Interações com 75 cidades.
Ambiente

Quantidade
de Cidades

Quantidade
de Testes

Algoritmo A*
Porcentagem
parcial de
acertos por
buscas

Sem
interdições

3

Tempo
de
Execução
em ms

(%)

Algoritmo Guloso
Porcentagem
parcial de
acertos por
buscas
(%)

141
20

Tempo de
Execução

204

125
20

*

360
Com
interdições

*

189
2

80
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4. CONCLUSÃO
O ramo da inteligência artificial aplicada a Agente de rotas é bastante utilizado para propor
soluções onde a tomada de decisão se difere de qualquer caminho previsível, fazendo com que as
tecnologias hoje existentes como o GPS, tenham um melhor aprimoramento no que diz respeito a
imprevisto em tempo real, como uma rua que pode ser interditada e por conta disso, seu algoritmo
teria que ser atualizado para que não haja transtornos ao condutor do veículo.
Nesta direção, o presente artigo teve como objetivo analisar uma solução prática para o
problema de roteamento, utilizando agentes inteligentes guiados por heurísticas pré‐
determinadas e um gerador de ambientes. Considerando os experimentos realizados, é possível
concluir que o algoritmo A* alcançou alto custo de tempo para estabelecer os roteamentos, porém
um melhor desempenho encontrando todos os caminhos. O algoritmo Guloso, embora mantenha
um menor custo de tempo, se mostrou extremamente ineficiente, não conseguindo chegar ao seu
destino quando uma rua encontrava‐se bloqueada, sendo considerado confiável em alguns
ambientes de pequeno porte. Diante dos resultados pode‐se perceber que os algoritmos, guloso e
A*, possuem similaridade entre si, mas diferem nas escolhas das rotas específicas que devem
tomar.
Com as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento deste trabalho na solução da
problemática do roteamento, fez com que a equipe se motivasse ainda mais em prosseguir com
outras pesquisas dentro da área de roteamento de veículos. Para trabalhos futuros, sugere‐se uma
abordagem baseada em heurísticas, utilizando os Algoritmos Genéticos e Ant Colony Optimization
(ACO), aproveitando os códigos desenvolvidos e a experiência do grupo para realizar uma melhor
abordagem em cima do assunto proposto.
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RESUMO
As restrições de energia impostas pela capacidade
limitada das baterias dos nós sensores estimulam o
desenvolvimento de algoritmos, baseados em políticas
energeticamente eficientes, objetivando prolongar o
tempo de estabilidade das redes de sensores sem fio
(RSSF). Este artigo propõe uma política centralizada de
múltiplos saltos e seleção de lideres adequada para
RSSF. A política de seleção considera os nós sensores
mais adequados com base em seu nível de energia,
proximidade para o ponto de coleta e centralização no
cluster. A política de seleção é baseada em lógica

nebulosa e algoritmos k‐means. Após o processo de
seleção a política é aplicada para decidir que lideres
participarão do encaminhamento de dados, através de
um processo de múltiplos saltos. Este processo permite
reduzir a dissipação de energia na fase de transmissão
de dados para o ponto de coleta, aumentando o período
de estabilidade da rede.

PALAVRAS‐CHAVE: Lógica Nebulosa, Redes de Sensores sem Fio, K‐means.

Multiple Policy jumps to increase period of stability in heterogeneous WSN using Fuzzy Logic
ABSTRACT
The energy constraints imposed by limited capacity of
batteries of sensor nodes stimulate the development of
algorithms based on energy‐efficient policies, aiming to
prolong the stability of wireless sensor networks (WSN).
This paper proposes a centralized policy multihop and
selecting suitable leaders for WSN. The selection policy
considers the most appropriate sensor nodes based on
their energy level, proximity to the point of collection

and centralization in the cluster. The selection policy is
based on fuzzy logic and k‐means algorithms. After the
selection process the policy is applied to decide which
leaders will participate in the routing of data through a
process of multiple hops. This process allows to reduce
the power dissipation in the phase of data transmission
to the collection point, increasing the period of stability
of the network.

KEY‐WORDS: Fuzzy Logic, WSN, k‐means
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Política de Múltiplos saltos para aumento de período de estabilidade em RSSF heterogêneas
usando Lógica Nebulosa
1.INSTRODUÇÃO
Representando uma subclasse das redes ad hoc sem fio, as RSSF (Redes de Sensores Sem
Fio) são consideradas como uma nova geração de sistemas embarcados de tempo real, com
recursos computacionais, energia e memória limitada. Estas redes podem ser formadas por um
grande número de módulos sensores sem fio, dispostos em uma área de interesse, normalmente
de difícil acesso, que cooperam entre si para realizar tarefas substanciais. Resumidamente, toda
a informação coletada sobre um fenômeno monitorado converge para um ponto comum,
chamado de ponto de coleta ou estação base.
Um dos principais entraves apresentados nestas redes está relacionado à restrição de
energia imposta pela capacidade limitada das baterias internas dos nós sensores. Várias
condições são determinantes para a dissipação acelerada de energia dos nós. Em destaque o
módulo de rádio, um dos principais consumidores de energia no processo de transmissão de
dados [9].
O consumo de energia pode ser reduzido, admitindo que apenas alguns nós possam
enviar dados para a BS. RSSF com essa topologia lógica de comunicação são chamadas de
hierárquicas. Essa estrutura permite organizar seus nós em agrupamentos (clusters) e elege um
nó líder do grupo, denominado de Cluster Head (CH). O CH é responsável por coletar todos os
dados dos nós que fazem parte de seu cluster, informações provenientes de sensoriamento,
podendo agregá‐los e posteriormente os encaminha para o ponto de coleta, [1].
A estrutura hierárquica pode ser formada por dois tipos de redes, homogêneas ou
heterogêneas. Em redes homogêneas, os nós apresentam as mesmas características, como por
exemplo, capacidade energética, processamento e rádio, [6]. Em estruturas heterogêneas, os nós
sensores podem apresentar alguns requisitos de hardware diferenciados, como melhor
capacidade energética. Estes nós sensores, dão a rede um maior período de estabilidade [11, 10].
Trabalhos que consideram a heterogeneidade dos nós podem ser encontrados em [11, 8, 6, 2, 10,
12].
O algoritmo LEACH (Low Energy Adaptative Clustering Hierarchy) proposto por [5], é a
solução mais popular encontrada na literatura para formação de clusters e serve como base para
várias propostas, energeticamente eficientes, voltados para clusterização. Como no LEACH, o
grande problema destes algoritmos é a utilização de informações locais com base em cálculos de
probabilidade para eleição dos lideres dos agrupamentos. Esse tipo de seleção pode gerar CHs
muito próximos da borda da rede aumentando a dissipação de energia devido à distância de
transmissão dos nós para o CH. Outro grande problema com a forma de eleição utilizada pelo
algoritmo LEACH, é a falta de tratamento discriminatório sobre as discrepâncias energéticas dos
nós que formam a rede, uma vez que os CHs selecionados devem possuir recursos energéticos
suficientes para suportar as cargas de transmissão dos nós associados a ele. Após receber os
dados de todos os nós que fazem parte de seu agrupamento, o líder transmite estes dados, já
agrupados, para o ponto de coleta. Nesta fase, fase final, pode ocorrer consumo demasiado de
energia se o líder estiver muito distante da estação base, levando a morte do nó, quebrando o
período de estabilidade da rede.
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Considerando os problemas relacionados à eleição de líderes sem critérios de
posicionamento, este artigo propõe uma política de seleção de líderes adequados em RSSF
heterogêneas. O controle centralizado no ponto de coleta define o líder com base em
informações adquiridas no momento de formação da rede. Essas informações carregam o
algoritmo k‐means, responsável pela divisão dos clusters, e o Sistema Nebuloso. Posteriormente
a política de seleção se encarrega de eleger o nó líder de cada agrupamento formado pelo
algoritmo k‐means. A política aplicada é responsável por determinar que nós responsáveis pelo
encaminhamento de dados dos líderes mais afastados, nós eleitos que ultrapassam o limiar de
comunicação com ponto de coleta.

2.TRABALHOS CORRETATOS
O Algoritmo LEACH (Low Energy Adaptative Clustering Hierarchy), proposto por [5], elege
o CH com base em informações locais a cada novo ciclo (round). Para que o nó seja eleito, o
numero escolhido deve ser menor que o limiar T. Após a eleição, o novo CH envia mensagens de
anuncio para todos os nodos da rede. Os demais nós associados decidem a que CH devem se
conectar.
Embora o LEACH apresente uma estrutura hierárquica que permite reduzir o consumo de
energia em RSSF, o mesmo não adota nenhum critério de posicionamento no momento de
eleição do CH, podendo selecionar CH próximos à borda da rede. Outro problema do algoritmo é
descrito no trabalho apresentado em [12] SEP, comprovando que o LEACH não é eficiente em
estruturas heterogêneas, por não considerar a discrepância de energia dos nós que formam a
rede.
Semelhante ao LEACH, o algoritmo DEEC, proposto por [10] utiliza informações locais para
eleição do CH. Entretanto, o algoritmo proposto pelos autores é capaz de tratar a
heterogeneidade da rede. Os CHs são selecionados utilizando uma probabilidade com base na
energia residual dos nós e a energia média da rede. A heterogeneidade inserida pelos autores de
DEEC diz respeito apenas à capacidade energética diferenciada de um conjunto de nós de que
formam a rede. Como a maioria dos algoritmos baseados no algoritmo LEACH, DEEC utiliza de
informações locais para seleção dos CHs. As imagens apresentadas pelos autores ilustram
claramente a eleição do lideres próximos da borda da rede.
Baseado no algoritmo DEEC, os algoritmos E‐DEEC proposto por [11] e LEACH‐HPR
proposto por [6] também considera a energia residual dos nós no processo de eleição para o CH
da rede. O diferencial dos algoritmos está na inserção de três tipos de nós com diferentes níveis
de energia: nós normais, nós avançados e super nós. Os algoritmos propostos pelos autores
permitem prolongar o período totalmente funcional da rede com a adição dos super nós. Tal
como em DEEC, os trabalhos apresentados pelos autores utilizam informações locais para eleição
do líder. Para minimizar a dissipação de energia na fase de comunicação entre os CHs mais
afastados e a BS, os autores de LEACH‐HPR propõem um algoritmo de múltiplos saltos entre os
CHs eleitos, semelhante ao ACHTLEACH proposto por [3].
3.LÓGICA NEBULOSA E ALGORITMO K‐MEANS
Proposto por [13] a Lógica Nebulosa utiliza métodos com o objetivo de controlar a
linguagem vaga e a imprecisão utilizada diretamente pelo homem, por meio de um conjunto de
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valores representados por variáveis linguísticas. Cada conjunto de valores tem um intervalo
diretamente associado a regras semânticas. Ao contrario da Lógica booleana, na lógica fuzzy ou
nebulosa, a avaliação de uma determinada preposição pode compreender valores, graus de
pertinência, que variam no intervalo de [0,1].
O algoritmo k‐means é uma técnica de agrupamento de dados por k‐médias muito
popular por sua facilidade de implementação. Normalmente os algoritmos de clusterização são
amplamente utilizados em aplicações que necessitem gerar padrões, dividindo os objetos em
grupos úteis ou significativos, [7]. Para a proposta apresentada neste trabalho o algoritmo k‐
means é carregado com as coordenadas de todos os nós que foram à rede. Desta forma o
algoritmo gera um padrão, dividindo os clusters, estes, formados pelos nós mais próximos.
4.MATERIAIS E MÉTODOS
Para a solução proposta neste trabalho, a escolha do líder ocorre a cada round. Um round
termina no final do processo de agregação e envio de dados para o ponto de coleta.
Basicamente, o processo é dividido em quatro etapas: (i) A primeira etapa consiste formação dos
agrupamentos. A divisão dos agrupamentos é feita utilizando o algoritmo k‐means, com base na
coordenada de todos os nós da rede; (ii) A segunda etapa consiste na aplicação da política na
seleção do líder para cada agrupamento formado pelo algoritmo k‐means. Os dados dos de cada
agrupamento são carregados no sistema nebuloso. Após o resultado da aplicação da política para
seleção do líder, o ponto de coleta envia mensagens em broadcast para os nós da rede
informando o ID do líder do grupo, para que os nós possam enviar dados para seu respectivo
líderes; (iii) A terceira etapa concerne no processo de agregação dos dados pelo líder. (iv) A
quarta e ultima etapa consiste em aplicar a política para determinar que nós serão utilizados no
processo de roteamento dos líderes mais afastados. Os responsáveis por propagar os dados já
agregados de líderes mais afastados recebem do ponto de coleta, juntamente com a mensagem
de anuncio, o pedido de reserva de um slot TDMA para este processo.
4.1.Modelo de dissipação de energia
O modelo de dissipação de energia adotado é semelhante ao modelo utilizado pelo
LEACH. O modelo consiste na energia dissipada na transmissão e recepção de k‐bit de mensagem
em uma distancia d o radio consome:

(1)
(2)
A energia dissipada na transmissão e recepção do radio é representada por
.
Dois modelos são utilizados, Free space e Multipath, para que o amplificador de transmissão
alcance um nível aceitável, dependendo da distância entre o transmissor e o receptor. Se esta
distância não ultrapassar o limiar , o modelo de Free space é utilizado. A energia dissipada pelo
amplificador de transmissão é dada por
, caso o limiar seja ultrapassado o
modelo Multipath é utilizado
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O modelo de Multipath gera maior dissipação de energia no processo de comunicação.
Estratégias energeticamente eficientes devem considerar o posicionamento dos nós no processo
de seleção de CHs para que o modelo de Free space seja mantido.
4.2.Política de seleção de líderes
Os critérios utilizados para carregar o sistema fuzzy são: (i) Bateria – O nível de energia de
cada nó da rede é representado pela variável linguística Bateria e possui os valores linguísticos
Baixa, Moderada e Alta. Consideramos que a rede possui características heterogêneas no que diz
respeito à energia dos nós. Logo, os super nós e nós avançados representam maior chance de
eleição, Fig. 1.

Fig. 1. Variável bateria e centralidade com os valores linguísticos correspondentes.
(ii) Centralidade – A variável centralidade diz respeito ao posicionamento do nó em relação ao
centro do agrupamento. Os valores linguísticos que representam a variável centralidade são:
Perto, Moderado e Longe.
Quanto menor o valor de centralidade mais próximo o nó está do centro do agrupamento, Fig. 1.
(iii) Distância para ponto de coleta – A variável é representada no sistema nebuloso como DistBS.
Semelhante a variável centralidade, utiliza os valores linguísticos: Perto, Moderado e Longe. O
critério de distância para o ponto de coleta é utilizado para gerar uma aproximação do líder com
o ponto, minimizando o consumo de energia na fase de transmissão de dados, Fig. 2.

Fig. 2. Variável linguística Distância para BS.
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As variáveis descritas acima correspondem aos antecedentes do sistema nebuloso e dão
entrada ao processo de fuzzyficação. Cada valor de entrada é mapeado para um conjunto
nebuloso de entrada com seu determinado grau de pertinência.
Os consequentes do sistema, conjuntos nebulosos de saída do sistema que vão
determinar o CH ideal em um cluster x, usam os seguintes valores linguísticos: muito fraco, fraco,
médio, forte e muito forte, Fig. 3.

Fig. 3. Saída do sistema fuzzy, consequentes do sistema.
No processo de mapeamento dos conjuntos nebulosos de saída para valores crisp
(defuzzificação), cada nó sensor apresenta seu respectivo valor de saída do sistema fuzzy. Os
maiores valores de saída indicam os líderes selecionados pelo política.
A formação da Base de Regras do sistema é compreendida por vinte e sete regras =27. A
melhor condição para a eleição do líder é dá pela seguinte regra: Se Centralidade é PERTO e
Bateria é ALTA e DistBS é PERTO então a Saída é MUITO FORTE
4.3.Centralidade dos nós e distância para o ponto de coleta
Assume‐se que o ponto de coleta detém o conhecimento de nível de energia e
posicionamento dos nós. Estas informações são enviadas no inicio de formação da rede. Os nós
dissipam energia neste processo. Para determinar os valores de centralidade, ponto de coleta
seleciona cada nó e utiliza o cálculo da distancia euclidiana destes nós para o centro dos seus
respectivos clusters, definidos pelo algoritmo k‐means, Eq. (3). O nó eleito que apresentar maior
centralidade permitirá que a dissipação de energia na comunicação seja de forma mais
homogênea em relação aos demais nós associados.
(3)

4.4.Modelo de Sistema Fuzzy
Para o modelo de Lógica Fuzzy, foi utilizado o Fuzzificador Singleton, máquina de inferência
Mamdani e defuzzificador centro de gravidade. Para cada entrada ( x1 , x2 , x3 ) , a Saída do sistema
é calculada, como mostra a Eq. (4).
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27

y ( x1 , x 2 , x3 ) 


l 1

l
( x1 ) F 2 ( x 2 )  F 3 ( x3 ) c avg
l

27


l 1

Sendo

Fl1

Fl1

l

( x1 ) F 2 ( x 2 )  F 3 ( x3 )
l

l

(4)

função de pertinência do conjunto F.

4.5.Modelagem da rede
Para o modelo de rede, assumimos que N sensores estão distribuídos em uma área N x M.
Três tipos de nós sensores, sensores normais, sensores avançados e super sensores,
apresentando diferentes níveis de energia inicial, representam a heterogeneidade da rede. O
cálculo que determina a quantidade de sensores normais, sensores avançado e super sensores
na rede é semelhante ao utilizado por E‐DEEC:
N.(1 – mf)

(5)
(6)
(7)

Onde
é a fração do numero total de N nós sensores e
a percentagem para o
numero total de nó sensores que apresentam e mais energia que o nó sensor normal na rede. O
calculo de Energia inicial total da rede adotado é o mesmo apresentado em [11].

(8)
Para a proposta apresentando três níveis de heterogeneidade, a energia total da rede é
acrescida, considerando a maior capacidade energética dos sensores avançados e super
sensores. Esta diferença é dada pelo fator
.
4.5.1.Propriedades da rede
No modelo de rede descrito anteriormente, apresentamos as características dos nós que
formam a rede, quanto ao seu nível de energia. Para o cenário de rede proposto, assumimos
algumas propriedades: (i) No que concerne à distribuição de N nós da rede, esta é feita de forma
aleatória, e não possuem nenhuma mobilidade; (ii) Os nós enviam sua localização para o ponto
de coleta; (iii) Os nós dissipam energia para o envio de informação; (iv) Todos os nós detêm a
mesma capacidade de transmissão e processamento, a heterogeneidade é aplicada a níveis de
energia, já que alguns nós possuem recurso energético aumentado, o que difere dos sensores
normais. (v) O ponto de coleta é fixo e sua localização é pré‐definida no algoritmo; (vi) O nós
sempre tem dados para transmitir para o líder.
5.RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A simulação é dividida em rounds, a cada round obtém‐se um valor de saída com base nós
parâmetros de entrada do sistema e um novo CH é eleito para cada k cluster. Estes valores são
atualizados para entrada do round seguinte. Cada round executa as fases descritas no seção 4.
Cada nó é distribuído aleatoriamente em uma área de 100 m x 100 m, onde á classificação
do numero de nós normais, avançados e super com seus respectivos níveis de energia, é
calculada utilizando as Eq. 5 e Eq. 6 e 7, sendo
,
e
. O nível de energia inicial
para os nós normais é de 0.5J e para os nós avançados e de 1.0J e para super nós 1.5J. A BS é
previamente definida com as coordenadas x= 50 e y=50. O modelo de rádio que foi utilizado
segue a descrição em (1) e (2).
100 nós estão distribuídos, divididos em k clusters. Cada nó envia 4000 Bits de mensagem
por round para o cluster head da rede. A taxa de compressão dos dados é de %5. A simulação e
gerada em 5000 rounds.
Neste cenário é aplicada a métrica FND (First Node Dies) para determinar o período de
estabilidade da rede.
Na primeira fase da simulação é obtida a coordenada e nível de energia de cada nó que
compõe a rede. O consumo de energia dissipada no envio das informações de cada nó é
calculado utilizando a Eq. (1), sendo
a distancia do emissor para o receptor. A energia inicial
de cada nó é decrementada neste processo. Após o envio das coordenadas, o algoritmo k‐means,
implementado na BS, estipula um padrão com base na coordenada dos nós, calculando o
posicionamento de cada nó e divide os nós que formam a rede em k clusters. O algoritmo
também calcula o centro de cada cluster, informação utilizada posteriormente para o processo
de eleição do CH, descrito na subseção C. O numero de clusters utilizados para simulação é k=5.
Cada nó, com seu respectivo valor de centralidade, proximidade para BS e nível de
energia, terá um consequente. Um valor com grau de pertinência , determinando a chance
deste nó se tornar cluster head. No processo de defuzzyficação, o nó que apresentar maior valor
de saída, será eleito como CH ideal no round atual.
A Fig. 4, exibe a divisão dos clusters e o final da eleição de CHs no round 0, sendo
representado por ‘◊’ o cluster head eleito pelo sistema, ‘O’ o centro do cluster e □ representa a
BS.

Fig. 4. CHs selecionados pelo sistema fuzzy no round 0.
Comparamos nossa proposta com os algoritmos LEACH e DEEC. Para avaliação de desempenho
utilizamos o tempo de vida útil da rede.
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A Fig. 5 exibe a quantidade de nós sensores ativos no tempo de vida útil da rede.

Fig. 5. Número de sensores ativos no período de simulação
Os resultados indicam claramente que a inserção de novos níveis de heterogeneidade, a
abordagem da lógica fuzzy como ferramenta de seleção e informações centralizadas na BS,
permitem eleger cluster heads mais eficientes, aumentando o período de estabilidade e o tempo
de vida da rede.
A proposta resulta em melhores resultados, quando comparado com os algoritmos LEACH
e DEEC. O algoritmo LEACH apresentou o menor período de estabilidade, com a FND ocorrendo
no round 765. O algoritmo DEEC apresentou melhor desempenho sobre o LEACH, com o período
de instabilidade da rede iniciado por volta 1350 rounds. Nossa proposta, como observado na Fig.
6, mostra um melhor desempenho sobre os algoritmos comparados, aumentando o período de
estabilidade da rede até aproximadamente 2470 rounds, quando ocorre a primeira inatividade de
um nó por falta de energia.
6.CONCLUSÃO
Os resultados indicam que a proposta apresentada em nosso trabalho, oferece grandes
vantagens, permitindo selecionar os nós mais adequados para líderes do grupo a cada round,
com base na política utilizada. A inserção de três níveis de heterogeneidade contribui
consideravelmente para o aumento do período de estabilidade. Com esta inserção, a rede passa
a possuir maiores recursos energéticos. Entretanto, os resultados indicam que, se esta
discrepância não for considerada no momento de seleção do líder, não influencia de forma
positiva no aumento do período de estabilidade.
Outra grande vantagem que contribui para os resultados obtidos neste trabalho é a
utilização política usando o sistema nebuloso no ponto de coleta. Por não possuir severas
limitações de energia, processamento e armazenamento, o ponto de coleta apresenta vantagens
sobre o processamento local de informações em cada nó, processo este, encontrado nos
algoritmos tradicionais para eleição do líder. Outra vantagem da política no ponto de coleta, é o
papel de informar a rede sobre os líderes selecionados para cada cluster, previamente dividido
pelo algoritmo k‐means.
Este processo difere‐se do processo encontrado nos algoritmo que utilizam informações
locais para seleção de seu líder, cabendo ao próprio CH eleito enviar mensagens em broadcast
para a toda a rede, gerando dissipação de energia no momento da propagação. Finalmente, o
trabalho apresentado tem a principal contribuição na eleição do CH mais eficientes,
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considerando sua localização e discrepâncias de níveis de energia, como também, na inclusão de
novos níveis de heterogeneidade, permitindo, desta forma, aumentar o período de estabilidade
da rede, ou seja, o período que a rede é totalmente funcional, aumentando consideravelmente o
tempo de vida útil em redes de sensores sem fio heterogêneas.
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RESUMO
A aplicação de técnicas e métodos de
publicação de dados abertos traz grandes benefícios
para diversos domínios e auxiliam na governança em
sistemas públicos. Um dos pilares para o
estabelecimento da governança é adotar a tecnologia da
informação como mecanismo para permitir a publicação
e a distribuição da informação a todos os segmentos da
sociedade [Oliveira 2013]. Na Web atual, boa partes das
informações disponibilizadas estão em formatos
impróprios para programas de computadores utilizá‐la.
Incompatibilidade de equipamentos ou ausência de
software proprietário são barreiras de acessibilidade aos

dados. A contribuição desse artigo é, através da
plataforma proposta, a disponibilidade de dados abertos
relacionados às organizações em saúde nos formatos
XML e RDF, em forma de um catálogo em um sítio na
Internet, oriundos de bases de dados relacionais, cujos
dados podem ser reaproveitados para integração e
Mashup.

PALAVRAS‐CHAVE: Dados Abertos, Modelo Relacional, RDF, Mashup.

PLATFORM FOR PUBLISHING OPEN DATA MAPPED DATABASES HEALTH

ABSTRACT
The application of techniques and methods of
integrating open data brings great benefits to several
domain applications that assist in governance in public
systems. One of the bases for the establishment of
governance is to adopt the information technology as a
mechanism to allow the publication and distribution of
information to all segments of society [Oliveira 2013]. In
the current Web much of the information available are
in inappropriate formats for computer programs use

them. Incompatibility of equipment or absences of
proprietary software are barriers of accessibility to data.
The contribution of this paper is, through of the
proposed platform, the availability of open data related
to health organizations in the XML and RDF formats , in
form of a catalog on a website , coming from relational
databases whose data can be reused for integration and
Mashup.

KEY‐WORDS: Open Data, Relation Model, RDF, Mashup.
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PLATAFORMA PARA PUBLICAÇÃO DE DADOS ABERTOS MAPEADOS DE BASES DE DADOS
DE SAÚDE
1. INTRODUÇÃO
Grande parte dos dados e informações geradas ou mantidas pelos governos, seja de qualquer
esfera, são públicos. Um paradigma de dados abertos é fundamentado na constatação que o
dado, quando compartilhado abertamente, tem seu valor e uso potencializados [BRASIL 2011].
A globalização, a popularização dos computadores pessoais e os avanços tecnológicos,
principalmente da Internet, permitem que pessoas físicas, instituições governamentais, setor
privado, setor acadêmico e qualquer outro setor tenha acesso à informação. Para isso, basta que
esteja conectado à rede das redes.
Em contra mão à Web Semântica, boa parte das informações na Internet ainda são
disponibilizadas em formatos proprietários ou de modo que impede serem utilizáveis na web de
dados. Incompatibilidade de equipamentos ou a ausência de software proprietário são barreiras
de acessibilidade a dados [DINIZ 2010].
Dentre os problemas de gestão da informação em Saúde é notória a dificuldade de grande
parte dos gestores na tomada de decisão nas três esferas de governo. Essa dificuldade se deve a
vários fatores, dos quais se destacam: o baixo nível de cobertura das informações; o retardo
entre os eventos de coleta e análise das informações; e a baixa confiabilidade dessas
informações. Uma das principais causas para tais problemas é a fragmentação dos serviços de
saúde, causada pela descentralização. Essa fragmentação aumenta as dificuldades da autoridade
sanitária em manter a integração do sistema, com danos para a sua governança que se dissocia e
se pulveriza [OLIVEIRA 2013].
Para constituir‐se dado aberto, a publicação e a disseminação desse dado e,
consequentemente informações públicas, precisam ser via WEB [BRASIL 2011].
A aplicação de técnicas e métodos de integração de dados abertos traz grandes benefícios
para diversos domínios e auxiliam na governança em sistemas públicos. Um dos pilares para o
estabelecimento da governança é adotar a tecnologia da informação como mecanismo para
permitir a publicação e a distribuição da informação a todos os segmentos da sociedade
[OLIVEIRA 2013].
A contribuição desse artigo é, através da plataforma proposta, a disponibilidade de dados
abertos relacionados a instituições que tem governanças em saúde nos formatos XML e RDF, em
forma de um catálogo em um sítio na Internet, mapeados de bases de dados relacionais, cujos
dados podem ser reaproveitados para diversos fins, como integração e Mashup, principalmente
na área da saúde pública, seja por gestores ou usuários comuns.
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A organização deste artigo está como segue. Na sessão dois: apresenta as ferramentas
utilizadas e as transformações realizadas. Na sessão três: discorre sobre a contribuição do artigo
e a relevância. Por fim, a sessão quatro apresenta a importância da plataforma proposta.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Abordagem Geral
2.1.1. Aplicativos para Desenvolvimento
Para a plataforma proposta, utilizamos o IDE (Integrated Development Environment)
Eclipse como ambiente desenvolvimento e compilação e o servidor de aplicação Apache Tom Cat.
Para o SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) escolhemos o MySQL por ser uma
das ferramentas de banco de dados livre mais utilizada para aplicações web.
Para o desenvolvimento da plataforma utilizamos a linguagem Java Enterprise Edition
(JEE) que é uma linguagem de programação voltada para a web. JEE contém uma biblioteca
desenvolvida especialmente para acessar servidores e bancos de dados. Suporta uma grande
quantidade de usuários simultâneos e contém funcionalidades que são ideais para o
desenvolvimento da plataforma proposta [SILVA 2011]. Entre elas tem‐se:
 JDBC – Java Data Base Connectivity, utilizado no acesso a banco de dados.
 JSP – Java Server Page, para constrói páginas web.
 SERVLET – funciona com servidor web, para geração de conteúdo dinâmico.
2.1.2. Frameworks
Realizamos o mapeamento de objeto JavaBean para XML utilizando o framework
XStream. O XStream possui uma biblioteca de fácil utilização de serialização de objetos para XML
e de fazer o processo inverso [XStream 2014]. Com esse tipo de framework, o trabalho de
conversão de uma entidade (um JavaBean) preenchida com seus dados oriundo de uma base de
dados para um documento XML se torna uma tarefa simples de implementação.
Adotamos o framework D2RQ, que é uma linguagem de mapeamento de Modelo de Dado
Relacional (MDR) para arquivo do tipo .n3.
Para gerar metadados em RDF utilizamos o framework Apache Jena. O Apache Jena tem
em suas bibliotecas métodos de geração de metadados. Apache Jena é um framework Java de
código aberto para construção de aplicações para Web Semântica e Linked Data [Apache Jena
2014].
2.1.3. XML E RDF
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Extensible Markup Language (XML) é uma linguagem de marcação extensível onde suas
tags são criadas pelo desenvolvedor da aplicação e possui um formato de texto simples.
Originalmente concebido para enfrentar os desafios da publicação eletrônica em grande escala, o
XML também está desempenhando um papel cada vez mais importante na troca ampla de
variedade de dados na Web e em outros lugares.
RDF (Resource Description Framework) é um padrão para descrever dados sobre dados
para Web Semântica escrito em XML. RDF pode ser usado para descrever informações sobre o
título, autor, conteúdo e copyright de páginas Web [W3C 2014]. Por exemplo, a Figura 01 mostra
os dados do autor e título do site (do dado em questão) www.w3schools.com.
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22‐rdf‐syntax‐ns#"
xmlns:si="http://www.w3schools.com/rdf/">
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3schools.com">
<si:title>W3Schools</si:title>
<si:author>Jan Egil Refsnes</si:author>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Figura 01. Exemplo de documento RDF.
O RDF usa URI (Unique Resource Identifier) para identificar recursos na Web e descreve
um recurso com propriedade e valor da propriedade.
 Um Recurso é qualquer coisa
"http://www.w3school.com/rdf”.

que

pode

ter

um

URI,

como:

 Propriedade é um recurso que tem um nome, com “autor”, “título”.
 Valor da Propriedade é o valor que a propriedade tem, como “Ten Beerne‐lee”,
“Semantic
Web”.
Ou
pode
ser
outro
recurso,
como
www.dbpedia.org/page/Diana_Ross.

2.2. TRABALHOS RELACIONADOS
2.2.1. TCM ‐ Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará Dados Abertos
O portal do TCM, encontrado em (http://api.tcm.ce.gov.br/), disponibiliza dados dos
municípios do Ceará, permitindo que programas de computadores acessem os dados facilmente.
Esse portal utiliza Métodos para acessos a dados. Cada Método tem um endereço (URL –
Uniform Resource Location), parâmetros de solicitação e as informações da resposta.
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O acesso ao dado aberto é feito através da própria API do TCM, que consiste em
endereços URL. Alguns desses dados podem estar disponibilizados em formatos XML, JSON, CSV
e/ou HTML. Além disso, é possível realizar consulta através da passagem de parâmetros [TCM
2014]. Um problema encontrado neste site é que para acessar os dados é preciso conhecer o
endereço completo do que ou URL básica e digitar os parâmetros de pesquisa manualmente.
Utilizando a URL BÁSICA, para solicitar qualquer dado através da API, dois parâmetros são
necessários: <método> e <formato>. O <método> indica qual informação você deseja e o
<formato> define sua preferência em receber a resposta em HTML, XML, JSON ou CSV.
É necessário fazer um estudo na documentação da API para saber quais os métodos e
formatos são disponibilizados. Há também os parâmetros <campo> e <valor> que são utilizados
para filtrar os registros retornados pelos métodos podendo afunilar a pesquisa. Mas pra isso você
também precisa saber quais os campos estão disponíveis para filtragem.
Uma dificuldade nesse portal é a forma de solicitação dos dados. Pois, para termos uma
resposta de uma informação qualquer, precisamos descobrir a URL do dado e, além disso, temos
que digitar esse endereço no browser. Esse tipo de acesso é bom para programas de
computadores, mas não é eficiente para consultas feitas por humanos.
2.2.2. Dados Abertos do Governo Federal
Dados Abertos do Governo Federal é um portal web desenvolvido pela Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação e disponibilizado em (http://dados.gov.br/dataset). O Portal
Brasileiro de Dados Abertos é a ferramenta disponibilizada pelo governo para que todos possam
encontrar e utilizar os dados e as informações públicas. O portal preza pela simplicidade e
organização para que você possa encontrar facilmente os dados e informações que precisa
[BRASIL 2014].
A pesquisa no Portal Brasileiro de Dados Abertos é feitas através de um catálogo
contendo uma lista com os dados disponibilizados. Os formatos disponíveis são: TEXT/HTML;
XML; CVS; XLS; ZIP; PDF e JSON. Observe que dentre os formatos existentes alguns não possuem
característica de dados abertos. Esse portal permite solicitação de dados de forma mais fácil e
ainda possui uma forma de filtragem para a busca dos dados desejados, sem precisar conhecer o
endereço URL.
2.3. A PLATAFORMA PROPOSTA
A plataforma proposta constitui um portal na Internet onde será possível encontrar dados
abertos nos formatos XML e RDF referentes à saúde em forma de um catálogo onde outras
aplicações ou simples usuários poderão utilizar os dados para realizar INTEGRAÇÃO DE DADOS e
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MASHUP. Uma das principais finalidades da plataforma é a publicação dos dados abertos
governamentais voltados à saúde oriundos de base de dados relacionais.
A arquitetura da plataforma proposta pode ser vista na Figura 02. A arquitetura divide‐se
em dois segmentos: i) gerar visões em XML; ii) gerar visões RDF.

Figura 02‐ Arquitetura da plataforma proposta.

i) Primeiramente escolhemos os dados que iremos disponibilizar. Para isso, precisa‐se de
um banco de dados povoado. A partir dos nomes das tabelas e tipos dos dados das colunas,
criamos uma classe JavaBean (uma simples classe Java) para ser mapeado com a tabela
escolhida. Os atributos da classe são os mesmo nomes das colunas que estão na tabela. Temos a
classe ConnectionDAO que faz a conexão com o banco de dados criado e a classe JavaBeanDAO
que é responsável por fazer as consultas SQL ao banco de dados e trazer o(s) registro(s) da
tabela.
Os registros obtidos pelo objeto JavaBeanDAO em uma lista (List<JavaBean>) são
passados para a classe Java Servlet que faz toda a dinâmica da plataforma. Primeiramente, ele
povoa um objeto JavaBean. Com o objeto JavaBean povoado, uma instância de objeto XStream
faz a conversão do objeto JavaBean para objeto XML. Isso gera um documento XML com o nó
raiz sendo o nome da Classe e seus atributos são os dados do XML.
ii) Para as visões em RDF tem‐se: a) O framework D2RQ mapping para gerar arquivos .n3;
e o b) framework Apache Jena para gerar as visões RDF.
MAPEAMENTO DO BANCO DE DADOS RELACIONAL PARA ARQUIVO .N3
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014.

6

O mapeamento do banco de dados relacional feito pelo D2RQ é realizado através do
prompt de comando com script de código passando os parâmetros do banco de dados a ser
mapeado, como mostra a Figura 03.

Figura 03‐ Comando de geração de arquivo de mapeamento.
Esse mapeamento gera um arquivo mapping.n3. O arquivo gerado é semelhante ao da
Figura 04.

Figura 04- Arquivo mapping.n3.

Uma instância da classe Model Jena recebe como construtor um objeto do tipo
ModelD2RQ onde lhe é passado como parâmetro o arquivo mapping.n3. Exemplo:
Model m = new ModelD2RQ("file:doc/example/mapping.n3");

O método write da instância m acima apresenta a visão RDF dos dados obtidos do arquivo
mapping.n3.
A plataforma proposta tem um diferencial, comparando com o portal do TCM e do Portal
Brasileiro de Dados Abertos citados acima, que é: a publicação dos dados relacionais para o
formato RDF.
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A plataforma proposta se diferencia das apresentadas no trabalho relacionado pelo fato
de apresentar um catálogo de publicação de dados abertos em formato estruturado, que no caso
foi escolhido o formato XML, e sobre tudo por fazer a publicação no formato RDF. Formato esse
que permite consultas SPARQL para a web semântica, Mashups e Integração de Linked Data.
A plataforma terá um visual mais simplificado de manipulação. É possível encontrar mais
facilmente um determinado conjunto de dados através do catálogo bastante intuitivo e constará
de uma documentação contendo os endereços URI de todos os dados para que desenvolvedores
possam criar programas de computadores que utilizem esses dados de forma automatizada.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Sobre a Construção da Plataforma
O framework XStream, para desenvolvimento da aplicação proposta, garante o sucesso da
transformação de dados em visão XML. Foram realizados teste em todas as classes mencionadas
nesse artigo por um programador nível médio e os resultados obtidos foram satisfatórios para as
visões em XML.
Para as visões RDF, o arquivo de mapeamento.n3 foi gerado pelo prompt de comando do
Windows. Precisa‐se ser feito um estudo para promover a geração desse arquivo de
mapeamento dentro da aplicação tornando‐a mais eficiente. Mesmo sendo gerado fora da
aplicação o mapeamento foi feito corretamente e o Jena conseguiu criar os arquivos RDF.
3.2. A Contribuição
Um dos grandes problemas da governança em saúde pública é a fragmentação das
informações dos serviços de saúde. É sabido, por exemplo, que uma das grandes buscas do
DATASUS, diretoria de informática do Ministério da Saúde do Brasil, é a integração de seus
dados, espalhados em diversas fontes e sistemas [OLIVERIA 2013].
Uma forma de resolver o problema da fragmentação dessas informações é integrando os
dados. Para isso, pode ser usado MASHUP, uma aplicação web que usa conteúdo de mais de uma
fonte para criar um novo serviço. A plataforma pode disponibilizar um catálogo que publicará
dados abertos nos formatos XML e RDF de várias fontes de dados relacionados à saúde pública.
Um MASHUP, integrando essas fontes de dados, auxiliariam os responsáveis pela administração
da saúde pública nas tomadas de decisões, visto que eles teriam, em tempo hábil, resolvido os
problemas de baixo nível de cobertura e confiabilidade das informações, e do retardo entre o
evento de coleta e análise das informações.
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4. CONCLUSÃO
A pesquisa e o desenvolvimento de aplicações que utilizam RDF ou Open Data são
relativamente novos. Por isso um portal que tem a finalidade de provê tais temas merece uma
atenção especial.
Sabemos que a Web Semântica tem o objetivo de formar a web atual na web de dados.
Esse portal dá uma grande contribuição para a proposta da web 3.0, principalmente na área da
saúde.
Para futuro o objetivo é tornar essa plataforma em um portal contendo todos os dados
referentes à saúde pública oriundos de bases de dados de instituições diferentes e
descentralizadas do nosso país para que tais informações possam auxiliar nas tomadas de
decisões através da criação de MASHUPS na própria plataforma. E por conta do grande volume
de dados do SUS que precisariam ser processados, uma proposta futura seria utilizar CLOUD
COMPUTING (Computação em Nuvem).
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RESUMO
Este documento descreve o funcionamento de um
sistema embarcado utilizado para fazer controle de
cargas online, utilizando comunicação serial via porta
USB. O artigo explica os principais componentes
utilizados, além das ferramentas de desenvolvimento
utilizadas para programação do dispositivo. A proposta
desse projeto é oferecer uma opção de comodidade,
fazendo o acionamento de cargas de qualquer lugar,
apenas acessando a Internet. Para tanto, foi utilizado

um sistema embarcado com um microcontrolador PIC
18F2550, programado para ativar ou desativar a carga
de uma lâmpada conforme seja passado o comando pela
aplicação Web à qual o usuário tem acesso.

PALAVRAS‐CHAVE: Comunicação Serial, Modelo Cliente‐Servidor, Sistema Embarcados.

ELECTRIC CHARGE CONTROL USING SERIAL COMMUNICATION EMULATED VIA USB
ABSTRACT
This document describes the operation of an
embedded system used to control electric charges
online, using serial communication via USB port. The
article explains the main components used in addition to
the development tools used for programming the
device. The purpose of this project is to offer a choice of
convenience, making the firing of electric charges from

anywhere just accessing the Internet. To this end, an
embedded microcontroller PIC 18F2550 with
programmed to enable or disable the electrical charge
of a lamp as the command is passed by the web
application system to which the user has access was
used.

KEY‐WORDS: Serial Communication, Client‐Server Model, Embedded System.
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INTRODUÇÃO
O projeto descrito nesse artigo teve como objetivo o acionamento de cargas online,
através de uma aplicação cliente‐servidor que acessa a porta COM e emula a comunicação serial
através da porta USB. Os comandos são passados ao microcontrolador, que, por sua vez, executa
sua programação.
Modelo Cliente‐Servidor
O modelo cliente‐servidor é uma arquitetura onde o processamento da informação é
dividido em módulos ou processos distintos.
Em uma arquitetura cliente‐servidor há um hospedeiro sempre em funcionamento, denominado
servidor, que atende a requisições de muitos outros hospedeiros, denominados clientes. Estes
podem estar em funcionamento às vezes ou sempre (KUROSE & ROSS, 2010).
O modelo cliente‐servidor foi desenvolvido na Xerox PARC durante os anos 70. Este modelo é
atualmente predominante nas redes informáticas. Um exemplo clássico é a aplicação Web na
qual um servidor Web que está sempre em funcionamento atende a requisições de browsers de
hospedeiros clientes.

Figura 1 – O modelo de comunicação cliente‐servidor
Microcontrolador
Os microcontroladores são microprocessadores que podem ser programados para
funções específicas. Em geral, eles são usados para controlar circuitos e, por isso, são
comumente encontrados dentro de outros dispositivos, sendo conhecidos como sistemas
embarcados. A estrutura interna de um microcontrolador apresenta um processador, bem como
circuitos de memória e periféricos de entrada e saída.
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Figura 2 – Circuito microcontrolador utilizado no projeto

Comunicação Serial
A maioria das mensagens digitais são mais longas que alguns poucos bits. Por não ser
prático nem econômico transferir todos os bits de uma mensagem simultaneamente, a
mensagem é quebrada em partes menores e transmitida sequencialmente (CANZIAN, 2014). A
transmissão bit‐serial converte a mensagem em um bit por vez através de um canal. Os bits
individuais são então rearranjados no destino para compor a mensagem original. A transmissão
bit‐serial é normalmente chamada de transmissão serial, e é o método de comunicação escolhido
por diversos periféricos de computadores . O padrão desse tipo de comunicação é o RS‐232
(JUCÁ, 2013).

MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento desse projeto, foram utilizados as seguintes ferramentas:
 Eclipse: IDE para desenvolvimento Java. Foi utilizada a versão Java EE, que possibilita o
desenvolvimento de aplicações Web (CAELUM, 2012). No Eclipse foi desenvolvida a
aplicação cliente‐servidor responsável por enviar comandos para o sistema embarcado e
também foi programado o acesso e à porta COM através da API RXTX.
 MPLAB X IDE: Software editor para gerentes de projetos e ambiente de programação para
desenvolvimento de aplicações e sistemas embarcados. É fornecido gratuitamente pela
empresa Microchip Technology. Juntamente com o compilador C18, que também é um
software livre, foi utilizado para o desenvolvimento da aplicação que foi gravada no
microcontrolador.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O funcionamento inicia com o usuário acessando uma página do servidor, onde há dois
botões: Acender e Apagar. Ao clicar em cada um deles, um comando é enviado a um servlet no
servidor da aplicação. Nesse servlet é estabelecido o acesso através da API RXTX à porta COM à
qual o microcontrolador estará conectado. Através desse acesso o comando dado pelo usuário é
tratado e passado para o programa que controla o sistema embarcado. Após identificar o
comando, a função apropriada é realizada, acendendo ou apagando o LED conectado ao pino b7
do microcontrolador. Um vídeo com o projeto em funcionamento pode ser visto no link
https://www.youtube.com/watch?v=‐AL0uzkphPM&feature=youtu.be

Figura 3 – Led aceso

CONCLUSÃO
A intenção inicial do projeto foi de que a comunicação entre o servidor e o
microcontrolador deveria ser feita via bluetooth, porém, devido à indisponibilidade, foi feita a
emulação da comunicação serial através da porta USB. Apesar da dificuldade encontrada e de o
projeto não ter sido realizado de acordo com o que foi inicialmente previsto, o resultado final
está bastante satisfatório. Mesmo não utilizando bluetooth, a emulação serial via USB funciona
sem maiores problemas.
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RESUMO
Atualmente, a onipresença de câmeras embutidas em
dispositivos eletrônicos, paralelo ao aumento da
conectividade com a internet e o número de pessoas
que se relacionam nas diversas redes sociais, tem
contribuído com o aumento da quantidade de
fotografias que são geradas, armazenadas e
compartilhadas. Devido a este fato, surgiu a necessidade
de novas formas de lidar com este grande volume de
dados, pois sistemas de banco de dados relacionais que

até então atendiam as necessidades das aplicações, já
não estavam sendo eficientes para gerenciar tal volume
de informações. Este artigo tem como objetivo propor a
utilização de conceitos de NoSQL (Not Only SQL) como
solução mais eficiente no processo de anotações de
pessoas e eventos compartilhados em fotografias,
dispondo das vantagens do NoSQL como flexibilidade e
escalabilidade para um melhor desempenho e eficiência
na inserção e recuperação dos dados.

PALAVRAS‐CHAVE: Recuperação de Informação Multimédia, Anotação Semiautomática em Fotografias, SQL,
NoSQL.

SQL AND NOSQL FOR SEMI‐AUTOMATIC ANNOTATION IN PHOTOS
ABSTRACT
Currently, the omnipresence of cameras embedded in
electronic devices, parallel to the increase in Internet
connectivity and the number of people who relate the
various social networks, has contributed to the
increased amount of photographs that are generated,
stored and shared. Due to this fact, the need for new
ways of dealing with this large volume of data arose
because of relational database systems that hitherto

met the needs of the applications were no longer being
effective in managing such a volume of information. This
article aims to propose the use of concepts of NoSQL
(Not Only SQL) as the most efficient solution in the
notes of people and events in photos shared process,
providing the advantages of NoSQL as flexibility and
scalability for better performance and efficiency on
insertion and data recovery.

KEY‐WORDS: Multimedia Information Retrieval, Semi‐Automatic Annotation in Photos, SQL, NoSQL.
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SQL E NOSQL PARA ANOTAÇÃO SEMIAUTOMÁTICA EM FOTOGRAFIAS
INTRODUÇÃO
Com o surgimento da Web 2.0, o crescimento da conectividade com a internet e o uso das
redes sociais, aliados a onipresença de câmera embutida em dispositivos eletrônicos, à
quantidade e a diversidade de pessoas que passaram a utilizar aplicações que geram registros
fotográficos aumentou. O volume e o tipo de dados que são gerados, armazenados e processados
vêm crescendo constantemente. Segundo números divulgados pela revista Exame[1], em sua
página eletrônica, mais de um bilhão de fotos foram postadas no Facebook durante o réveillon de
2013 e, de acordo com a equipe do purebreak[2], estima‐se que serão tiradas em torno de 1
trilhão de fotografias em 2014.
Este grande volume de dados gerados pelas novas aplicações, juntamente com a dinâmica
e intuitividade que estas interagem com os usuários, fazem com que os bancos de dados
relacionais, que mantém sua hegemonia há vários anos, já não estejam sendo eficientes. O auto
custo, dificuldades em escalar e a complexidade de ter seus modelos de dados alterados, são
fatores que demonstram as dificuldades encontradas pelo uso de sistemas de bancos de dados
relacionais.
Quando o foco está direcionado a fotografias, a recuperação e acesso às mesmas ainda
apresentam limitações. Esta limitação ocorre como consequência da falta de acordo no
entendimento entre máquinas e humanos: máquinas interpretam fotografias como uma matriz
de pixels, enquanto humanos percebem o contexto no qual foram capturadas (Monaghan, 2008).
A identificação de pessoas presentes na fotografia (Quem), a localização geográfica (Onde)
e as informações temporárias (Quando), nesta ordem, são consideradas mais relevantes para
uma pessoa recordar uma fotografia (Figueirêdo et al, 2012).
Com o intuído de facilitar a recuperação de fotografias, algumas informações são
armazenadas nos metadados das próprias fotografias e.g., o formato Exif (CP‐3451, 2002) permite
que sejam armazenadas junto ao arquivo da imagem informações como uso do flash, foco,
modelo da câmera, localização geográfica, entre outras.
A anotação em fotografias é um problema bastante investigado devido a sua importância
e complexidade, pois muitas vezes é necessário o auxílio do usuário para a realização de
anotações. Trata‐se, pois, de uma tarefa bastante onerosa. Desta forma, o número de soluções
acadêmicas e comerciais propostas e disponibilizadas para auxiliar os usuários no tratamento de
suas fotografias – captura, anotação, armazenamento, indexação, organização e busca ‐ vem
aumentando substancialmente. Entretanto, ainda existem diversos desafios relacionados
(Figueirêdo, 2012).
Figueirêdo et. al. (2012) propõem um método para detecção de eventos em coleções
pessoais de fotografias e um método para detecção de eventos compartilhados como solução
1
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para facilitar a recuperação de fotografias. No trabalho, foi utilizado um sistema de banco de
dados relacional para o gerenciamento, armazenamento e processamento das informações,
sendo que neste tipo de sistema a solução deve ser adaptada para o modelo relacional, onerando
o processamento nos dados devido a grande quantidade de informações e junções realizadas.
Utilizar sistemas não relacionais torna o processo mais eficiente, pois, estes têm como
característica o alto desempenho no processamento de dados, além do alto poder de
escalabilidade. Banco de dados não relacionais são modelados de acordo com as necessidades da
aplicação, pois sistemas não relacionais ou NoSQL (Not Only SQL) não fazem distinção entre
esquemas lógicos e físicos, bem como estes sistemas tem flexibilidade ou inexistência de
restrições do modelo de dados, permitindo que seja feita a modelagem do esquema para
beneficio das consultas, tornando‐as mais eficientes.
Sistemas NoSQL não definem precisamente um modelo de banco de dados, mas algumas
características em comum, tais como: não relacional, escalável horizontalmente, distribuído (na
maioria das vezes em escala global), na maior parte de código aberto com ausência de esquema
ou esquema flexível, suporte a replicações nativos e acesso via APIs simples (Diana e Gerosa,
2010).
Entre os principais tipos de bancos de dados NoSQL existem os baseados em chave‐valor,
família de colunas, orientados a documentos e os em formato de grafos. Dentre estes, muitos
possuem consistência em momentos indeterminados (eventual consistency), essa propriedade é
de fundamental importância para que algumas das soluções consigam atingir níveis maiores de
escalabilidade quando necessário.
Neste artigo, propõem‐se novos esquemas lógicos utilizando‐se modelos não relacionais
para a solução proposta por Figueirêdo et al. (2012). Os conceitos de NoSQL foram utilizados para
a geração dos esquemas. Além disso, foi realizada uma comparação entre as soluções utilizando
os esquemas propostos neste artigo e o proposto por Figueirêdo et al. para verificar qual o
modelo que apresenta melhor eficiência com relação aos demais modelos, esquemas e conceitos
analisados.
MATERIAIS E MÉTODOS
Apesar da flexibilidade oferecida pelos sistemas NoSQL, ainda há necessidade de realizar a
modelagem dos dados. A disponibilidade de uma representação de alto nível, seja conceitual ou
lógica, continua a ser uma ferramenta fundamental para os desenvolvedores do sistema, pois esta
modelagem claramente facilita a compreensão, gestão, acesso e integração de fontes de
informações, independentemente de implementação, limitações ou tecnologias de sistemas
específicos.
O esquema conceitual, é uma descrição do banco de dados independente de
implementação em SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados). Nele, é registrado
quais os dados que podem aparecer no banco, porém não registra como serão armazenados. No
artigo o esquema conceitual utilizado servirá de base para todos os esquemas lógicos
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desenvolvidos, seja relacional ou não relacional, conforme Figura 1 abaixo.

Figura 1 ‐ Diagrama de representação dos níveis de esquemas usados para o banco de dados
O esquema conceitual utilizado contém informações sobre: Fotografia, Evento, Álbum,
fotografia_contato (este só utilizado no sistema relacional), Pessoa, Contato, Face e Usuário,
como demostrado na Figura 2.

Figura 2 ‐ Esquema Conceitual
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A partir do esquema conceitual acima Figura 2 houve, devido as diferentes formas de
implementação entre os sistemas de banco de dados, o desenvolvimento de um esquema lógico
para cada um dos SGBDs. Essa heterogeneidade dá‐se por causa da diferença de conceitos entre
os sistemas de banco de dados utilizados, pois, o esquema lógico é utilizado tanto para a
estrutura lógica do banco de dados quanto para uma descrição em alto nível da implementação.
A implementação do esquema lógico nos sistemas de banco de dados relacionais Figura 5,
segue um conjunto de regras e restrições. Banco de dados NoSQL não fazem distinção entre o
esquema lógico ou físico (ver adiante), bem como sistemas não relacionais tem como
característica a flexibilidade ou inexistência de restrições, permitindo que sua modelagem seja
feita de acordo com as necessidades da aplicação.
De acordo com o esquema lógico desenvolvido para cada SGBD foi realizada a
implementação do esquema físico. Este, inclui a análise das características e recursos necessários
para armazenamento e manipulação dos dados, sendo uma sequência de comandos executados,
estruturas e ligações projetadas para criar o banco de dados. O sistema físico é uma descrição
abstrata vista pelo o usuário do sistema de banco de dados, pode representar tanto o banco de
dados, como a interface gráfica do SGBD.
Para a implementação do esquema físico foram utilizados os seguintes SGBDs: o
PostgreSQL o Esquema Relacional, o MongoDB para o Esquema Orientado a Documento e o
Neo4j para o Esquema Baseado em Grafos. Neste artigo será usada a seguinte nomenclatura para
cada sistema utilizado: para o Relacional (R), para o Orientado a Documento (OD) e para o
Baseado em Grafo (G).
Após implementar os esquemas, operações básicas de inserção e busca para anotação e
recuperação de pessoas e eventos em fotografias, servirá como forma de confrontar os SGBDs
utilizados e verificar qual obtém o melhor desempenho nas operações. Para análise de
desempenho as bases de dados utilizadas devem conter os mesmos registros, as mesmas
operações deveram ser realizadas para comparar o desempenho e estas devem recuperar ou
inserir os mesmos registros.
As consultas utilizadas para efetuar o comparativo foram as seguintes:
1.
2.
3.

4.
5.

Detectar quais pessoas estão em um determinado evento;
Detectar quais pessoas estão na mesma foto que uma determinada pessoa está;
Inserir registro de fotografia;
Detectar em quais eventos determinada pessoa se encontra;
Detectar quantas pessoas estão em determinados eventos;
RESULTADOS

Com base no esquema conceitual apresentado Figura 2, foram desenvolvidos dois
esquemas lógicos/físico para sistemas NoSQL: um Orientado a Documento e outro baseado em
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Grafo.
A implementação da entidade fotografia_contato, contida no esquema Conceitual e no R,
não foi implementada nos sistemas NoSQL, pois, a flexibilidade dos dados em sistemas não‐
relacionais permite a modelagem do esquema de modo que atenda de maneira mais adequada
as necessidades da aplicação, tornando assim desnecessário implementar esta entidade.
Diferentemente do R ao qual a relação entre tabelas e, a forte tipagem dos dados são
características marcantes. A entidade usuário também não foi implementada neste trabalho.
No sistema OD utilizado neste artigo, os objetos são estruturados por um conjunto de
documentos JSON. O esquema utilizado contém os seguintes objetos: Album, Evento, Fotografia,
Face, Pessoa e Contato. Como demostrado na Figura 3.

Figura 3 ‐ Esquema Lógico/Físico para o Sistema Orientado a Documento
Diferentemente do sistema OD, a ideia do sistema baseado em Grafo é representar os
dados e/ou o esquema dos dados como grafos dirigidos, ou como estruturas que generalizam a
noção destes. Fazendo uso dos conceitos de grafos como: caminhos e subgrafos, por exemplo.
Os atributos para o sistema G são os mesmos utilizados no OD, porém, em sistemas de
banco de dados G as informações são armazenadas em nós e arestas. No esquema G utilizado
neste artigo, os nós contém as informações dos objetos: Album, Evento, Fotografia, Face, Pessoa.
As arestas contém informações sobre a ligação entre os nós, estas são: pertence, dentro,
tirada_em, detecta e contato. Veja Figura 4.

Figura 4 ‐ Esquema Lógico/Físico para o Sistema de Banco de dados em Grafos
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Com as implementações feitas, o próximo passo foi a inserção dos dados utilizados. Houve
a inserção de 1.000 Álbuns, 3.500 Faces, 5.000 Pessoas, 10.000 Fotografias, 3.000 Eventos e 5.000
Contatos. As bases de dados utilizadas continham informações idênticas para que a análise das
operações feitas obtivessem os mesmos resultados de forma a garantir um justo resultado.
Os resultados obtidos em cada operação realizada estão contidos na Tabela 1. Esta contém
a operação realizada e os resultados com: o menor tempo, o maior e a média gasta em cada um
dos SGBDs. Para que estes resultados fossem obtidos de forma justa, foram realizadas cinco
execuções para cada teste em cada SGBD.
Tabela 1 ‐ Comparativo com o desempenho de cada SGBD e as operações realizadas, com
medição de tempo em milissegundos.
Orientado a
Documento
MENOR
TEMPO

MAIOR
TEMPO

667

576,5

248

266

257

177

250

213,5

Detectar quais pessoas estão
na mesma foto que uma
determinada pessoa está.

385

446

415,5

108

116

112

75

104

89,5

Inserção registro de
fotografia.

33

62

47,5

1

3

2

68

91

79,5

Detectar em quais eventos
determinada pessoa se
encontra.

455

586

520,5

101

113

107

66

108

87

Detectar quantas pessoas
estão em determinados
eventos.

505

607

556

569

618

593,5

126

206

166

MEDIA

MAIOR
TEMPO

486

MEDIA

MENOR
TEMPO

Detectar quais pessoas estão
em um determinado evento.

MEDIA

Operações

MAIOR
TEMPO

Grafo

MENOR
TEMPO

Relacional

DISCUSSÃO
Sistema OD são coleções de atributos e valores, podendo um atributo ser multivalorado.
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Em geral um banco de dados OD não possui esquema, ou seja, os documentos armazenados não
precisam possuir estrutura em comum. Sistemas de banco de dados OD usam algum formato de
armazenamento no qual possuem suporte a uma estrutura que seja embutida em outra,
permitindo assim que um documento esteja contido em outro documento.
Essa prática muitas vezes faz com que ocorra a duplicação de dados, isso por sua vez pode
causar problemas de consistência no banco de dados, porém, a duplicação dos dados facilita a
distribuição do sistema. Este fato aponta para uma característica presente nos bancos de dados
NoSQL em geral, a criação de modelos de dados que favoreça o uso da leitura.
Sistemas de banco de dados baseados em grafos são mais atraentes quando a informação
sobre a interconectividade ou a topologia dos dados é mais importante, ou tão importante
quanto os dados propriamente ditos (Angles and Gutierrez, 2008). Sistemas em Grafos
normalmente são indicados para aplicações que desejam obter o relacionamento entre os nós ou
sistemas que utilizam consultas com muitas junções complexas.
O esquema Lógico Relacional Figura 5 ‐ Esquema Lógico Relacional, Fonte: Figueirêdo,
2013, utilizado neste artigo é o apresentado por (Figueirêdo, 2013). Sistemas Relacionais são
caracterizados pela forte tipagem dos dados, permitindo assim uma variedade de restrições em
nível de esquema. Em contra partida torna o sistema de difícil manutenção e alterações nos
dados que por menor que seja requer tempo com o sistema inativo ou reduções dos níveis de
serviços. Bem como a necessidade de junções entre as tabelas em bancos relacionais reflete ao
nível de processamento exigido, quanto mais junções realizadas mais processamento é
necessário.

Figura 5 ‐ Esquema Lógico Relacional, Fonte: Figueirêdo, 2013.
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CONCLUSÃO

Neste trabalho comparamos a anotação semiautomática de pessoas e eventos em
fotografias utilizando sistemas de banco de dados relacionais e não relacionais. Observamos que,
como solução do problema apresentado, os sistemas NoSQL demostraram um melhor
desempenho e usabilidade, em comparação com o relacional. Foi verificado ainda que, o
sistema OD obtive um desempenho superior aos demais para a inserção de registros.
Constatou‐se também que, para consultas complexas que envolvia várias junções o
sistema G, obteve melhor resultado, tanto em tempo de resposta quanto na complexidade das
consultas. Sendo, entre os analisados, o que demostrou melhor eficiência para a situação
proposta.
Assim cumprimos com nosso objetivo, que tinha como finalidade, sugerir a utilização de
NoSQL em anotações semiautomáticas em fotografias e, com base na implementação e
comparação entre os SGBDs, podemos verificar o desempenho e as dificuldades encontradas em
cada um.
Este trabalho foi muito importante para nós, pois, o desenvolvimento do artigo, contribuiu
para nosso conhecimento, aumentando assim nossa compreensão sobre o assunto proposto, bem
como conceitos e ferramentas utilizadas para tal. Proporcionando‐nos um maior conhecimento
na busca de melhores soluções para anotações semiautomáticas em fotografia.
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RESUMO
O uso da informática tem se tornado cada vez
mais indispensável nas diversas áreas de atuação da
sociedade e no dia‐a‐dia das pessoas e empresas.
Consequentemente o mercado de trabalho mais
competitivo vem exigindo que os profissionais tenham
habilidades e competências para manusear os recursos
da informática e estejam preparados para os desafios
constantes. Infelizmente atualmente existe uma grande
quantidade de crianças e jovens que não têm contato
com o computador e/ou que não conhecem os
principais recursos que a informática oferece,
restringindo à elas oportunidades de conhecimento e de
aprendizagem. Observando esta deficiência, que é mais
acentuada junto às escolas de bairros carentes, o
projeto “Ensinando Informática”, realizado pelos
estudantes do ensino técnico em Informática do IFPR,

teve como objetivo capacitar alunos da rede municipal
da cidade de Jacarezinho. Sendo assim o enfoque
principal da presente pesquisa foi avaliar as atividades
desse projeto de extensão. O processo metodológico
utilizado para este fim contou com pesquisa de cunho
descritivo, por meio da aplicação de questionários. Os
dados coletados foram tabulados com a utilização do
Microsoft Excel, por meio deles foram notadas grandes
dificuldades no decorrer do curso. Porém foi possível
levar a eles esta base, que certamente os ajudará
posteriormente. É certo que melhorias precisam ser
implementadas, como no material utilizado, nas aulas,
mas principalmente no horário de estudo deste
conteúdo, pois sem a prática será impossível os alunos
terem uma aprendizagem plena.

PALAVRAS‐CHAVE: educação, extensão acadêmica, ensino técnico, processamento de dados.

A CASE STUDY TEACHING COMPUTER IN THE SCHOOL OF THE NET MUNICIPAL
ABSTRACT
The use of computers has become increasingly
indispensable in many areas of the company and the
day‐to ‐day lives and businesses . Consequently the
market more competitive job has been demanding that
the professionals have skills and competencies for
managing computer resources and be prepared for the
constant challenges . Unfortunately there is currently a
great deal of children and young people who have no
contact with the computer and / or do not know the key
features that the computer offers , restricting them to
the opportunities of knowledge and learning . Noting
this deficiency , which is more pronounced in the
schools in needy neighborhoods, "Teaching Computer "
project carried out by students of technical education in

municipal city Jacarézinho . Therefore the main focus of
this research was to evaluate the activities of this
extension project . The methodological process used for
this purpose included research descriptive research ,
through the use of questionnaires . The collected data
were tabulated using Microsoft Excel through them
great difficulties were noted during the course . But it
was possible to take them this basis, it certainly will help
them later . It is true that improvements need to be
implemented, such as the material used in the classes ,
but mainly in the study schedule this content because it
will be impossible without the practice the students
have a full learning.

KEY‐WORDS: education, academic extension, technical education, data processing.
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INTRODUÇÃO
O uso da informática tem se tornado cada vez mais indispensável nas áreas de atuação da
sociedade e, consequentemente, no dia‐a‐dia das pessoas e das empresas. Sua utilização já é
vista como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vêm aumentando de forma
rápida. Como consequência, o mercado de trabalho cada vez mais competitivo vem exigindo que
os profissionais tenham habilidades e competências para manusear os recursos da informática e
estejam preparados para os desafios constantes e com respostas rápidas às necessidades das
organizações.
Infelizmente, ainda nos dias de hoje, existe uma grande quantidade de crianças e jovens
que não têm contato com o computador e/ou que não conhecem os principais recursos que a
informática oferece, restringindo à elas oportunidades de conhecimento e de aprendizagem.
Observando esta deficiência, que é notória e mais acentuada junto às escolas de bairros
carentes, o projeto “Ensinando Informática”, realizado pelos estudantes do ensino técnico em
Informática do IFPR, iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2013, com o objetivo de
capacitar alunos da rede municipal da cidade de Jacarezinho com o uso da informática e suas
principais ferramentas, contribuindo consequentemente para que eles tenham uma formação de
melhor qualidade, além de estimular o raciocínio lógico, o que pode ser atribuído a outras
disciplinas a sua qualificação futura para o mercado de trabalho.
Neste sentido, este estudo teve como meta avaliar as contribuições do projeto junto aos
alunos atendidos, os pontos positivos, negativos e sugestões de melhorias advindas dos
participantes.
O projeto “Ensinando Informática” é de grande relevância, pois tem o objetivo de
estimular seu público para o conhecimento e a utilização das principais ferramentas
computacionais utilizadas atualmente. O projeto propõe o desenvolvimento de oficinas na área
de informática, que serão organizadas e ministradas pelos estudantes do Instituto Federal do
Paraná aos alunos da rede municipal da cidade de Jacarezinho.
Neste sentido, o projeto possui destaque nas duas vertentes atendidas. Para os alunos da
rede municipal da cidade de Jacarezinho, o projeto é de grande importância, pois proporcionará o
contato com os principais softwares utilizados no mercado, além de contribuir no processo de
ensino e aprendizagem, uma vez que as oficinas contemplam aulas, jogos, atividades propostas,
resolução de problemas e demais atividades pertinentes. Por outro lado, além de se fazer
presente no aprendizado dos alunos da rede municipal de ensino, o projeto também é uma
ferramenta valiosa para os estudantes do Instituto Federal do Paraná, pois possibilita que eles, ao
assumirem o papel de professores, vivenciem aspectos fundamentais para o futuro profissional,
bem como o desenvolvimento de competências e habilidades que serão importantes para o
mercado de trabalho tais como: 1) a transferência dos conhecimentos adquiridos em sala de aula;
2) a aplicação prática dos aspectos teóricos das disciplinas (Integrado ou Subsequente); 3) o
treinamento para a carreira docente; 4) o aperfeiçoamento das técnicas de oratória; 5) o
relacionamento interpessoal e 6) a capacidade de assimilação e organização de conteúdos.
O projeto está vinculado às disciplinas básicas de informática ministradas nos diversos
cursos do Instituto Federal do Paraná, no campus Jacarezinho, possibilitando que o estudante
possa aliar a teoria discutida em sala de aula à situações práticas por ele vivenciadas durante o
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desenvolvimento do projeto.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia adotada neste projeto foi de cunho descritivo (qualitativo e quantitativo).
Embora o enfoque predominante da pesquisa seja quantitativo, algumas variáveis qualitativas
foram tratadas como: avaliação das ações desenvolvidas no projeto, a visão da comunidade
atendida sobre o projeto, o crescimento dos participantes em função das ações desenvolvidas
pelo “Estudando Informática”, o ponto de vista dos estudantes do IFPR em relação ao projeto e as
suas contribuições para a sua formação profissional.
De acordo com Richardson (2008), pesquisa quantitativa é aquela onde os dados
coletados são mensurados, ou seja, os números devem ser submetidos a análises estatísticas para
classificar e analisar os resultados obtidos. Os dados primários são aqueles obtidos a partir de
informações das próprias organizações estudadas, ao passo que os dados secundários provêm de
outras fontes. Já a pesquisa qualitativa, diferentemente da quantitativa, não emprega um
instrumento estatístico como base do processo de análise de um problema, ou seja, não pretende
numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas.
A revisão bibliográfica do projeto foi fundamentada buscando as principais fontes
primárias e secundárias, tomando como referência os principais autores clássicos relacionados à
área da Educação e da Informática, assim como artigos recentes obtidos nos periódicos e revistas
científicas da área.
Pesquisa bibliográfica é a atividade de localização e consulta de fontes diversas de
informação escrita orientada pelo objetivo explícito de coletar materiais mais
genéricos ou mais específicos a respeito de uma tema. [...] Pesquisar no campo
bibliográfico é procurar no âmbito dos livros e documentos escritos as informações
necessárias para progredir na investigação de um tema de real interesse do
pesquisador. (LIMA, 2004, p. 38‐39).

Para uma melhor fundamentação teórica do projeto, foi realizada uma pesquisa de campo
através da aplicação 4 questionários estruturados contendo as principais variáveis de estudo,
sendo eles aplicados a alunos e monitores. Gil (2008, p. 121) define questionário como sendo:
Técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a
pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças,
sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento
presente ou passado etc.

Os dados coletados foram tabulados e analisados através da Planilha Excel. Os resultados
foram apresentados por meio de tabelas e gráficos para facilitar a discussão, verificando os
pontos positivos e negativos da ação dos alunos nas escolas e identificando as principais
dificuldades para possíveis ações de melhorias.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos contaram com pesquisa de cunho descritivo qualitativo e
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quantitativo com enfoque predominante quantitativo, por meio da aplicação de questionários
estruturados, contendo as principais variáveis de estudo, sendo que para melhor análise do
projeto “Estudando Informática”, foram aplicados questionários antes e após o projeto,
destinados aos alunos atendidos das escolas municipais e aos alunos do IFPR que participaram.
O projeto foi realizado em duas escolas carentes da rede municipal de ensino de
Jacarezinho, sendo que a escola que respondeu primeiramente o questionário foi denominada A
e a outra B. Os nomes dos alunos participantes também não foram divulgados, sendo então
utilizado como critério de identificação a ordem de entrega de questionários e o sexo, por
exemplo se uma pessoa é M12, significa que este indivíduo foi o décimo segundo a entregar o
questionário e que é do sexo masculino. Com isso certamente os alunos das escolas municipais
possuem duas nomenclaturas, uma para cada questionário.
Por meio dos primeiros questionários aplicados foi possível identificar que os alunos
atendidos pelo projeto possuem idades entre 8 e 13 anos e estão cursando, no máximo, o quinto
ano do ensino fundamental. Os dados coletados indicaram ainda que aproximadamente 65%
deles não possuem computador em casa, além de não terem acesso ao laboratório de informática
fora do horário de aula do projeto. Isto indica, de certa forma, a carência de recursos tecnológicos
na escola atendida, dificultando o processo de aprendizagem e, consequentemente a formação
do aluno, uma vez que a informática pode contribuir para o desenvolvimento da leitura, da
escrita e de atividades lógicas e aritméticas. Além disso, os alunos citaram vários problemas no
laboratório, tais como: computadores estragados, falta de cortinas, problemas nas instalações,
atrapalhando o rendimento da aula e ainda danificando os computadores, sem conta a falta de
ventilação nas duas escolas atendidas, sendo que a escola B possui ar condicionado entretanto,
estragado.
Outra prova da grande dificuldade encontrada é que os próprios alunos
predominantemente classificaram seus conhecimentos de informática (hardware e software)
como muito ruim, mesmo dentre aqueles que possuem computador em casa e, apenas 2 alunos
dos 52, classificaram seu conhecimento de informática como excelente, com indica a figura a
seguir.

Figura 1 ‐ Computador em casa x Conhecimentos de informática
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Notou‐se que a escola A tem mais alunos que possuem computadores em casa e, que isso
curiosamente ainda a deixou, apesar em pequena diferença, abaixo da escola B quanto ao nível
de conhecimento de informática quando classificado como excelente e bom, indicando a
necessária participação dos monitores para o auxilio da aprendizagem deste conhecimento.

Figura 2 ‐ Escola x Conhecimentos de informática
Mesmo com tantos obstáculos, foi notável que alunos tiveram boas expectativas em
relação ao projeto. “Para ser inteligente, aprende coisas novas” (M29), além disso outros citaram
jogos e atividades básicas no computador. A expectativa deles reflete exatamente o objetivo do
projeto “Ensinando Informática”, oferecer treinamento e capacitações básicas de informática aos
alunos da rede municipal e buscar oportunizar melhores condições de trabalho e ascensão
profissional, assim como M37 afirma, “teremos um futuro melhor com a informática”. Além
disso, o projeto também auxiliou na formação dos extensionistas do Instituto Federal do Paraná,
possibilitando a eles um ambiente real, repleto de condições para aplicarem em prática seus
conhecimentos adquiridos em sala.
As minhas expectativas são ótimas, gostaria muito de ver as crianças aprender coisas
novas, ver elas felizes com isto, ainda mais que a informática está em constante
evolução e também ajuda‐las nos pontos de maior dificuldade. (EXTENSIONISTA M1).
É observável que de certa forma a expectativas dos alunos também foram atendidas, já quem
tiveram melhoras significativas em seu nível de conhecimento de informática, antes apenas 28%
classificaram como excelente e depois 35%, além da percentagem de alunos que classificam seu
conhecimento de informática como muito ruim ter sido nula. Houve também um aumento grande nos
alunos que indicaram seu conhecimento como excelente, antes 4% e depois 35%.
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Figura 3 ‐ Nível de conhecimento de informática antes do projeto

Figura 4 ‐ Nível de conhecimento de informática depois do projeto
Diante de tal comparação, é preciso entender as partes que levaram a tal resultado, sendo
elas: as condições do laboratório, do aluno, da prática do conhecimento, nível dos instrutores
para explicar aos atendidos a matéria e os materiais utilizados para tal compreensão.
Quanto ao nível dos instrutores, no geral, os alunos os avaliaram positivamente, cerca de
95%, demonstrando que em sua primeira experiência como monitores, os alunos do Instituto
Federal conseguiram a realizar com sucesso, levando aos alunos das escolas municipais o contato
com os softwares mais utilizados do mercado e aplicarem seu conhecimento de sala de aula.
No entanto, também pode‐se concluir que melhorias precisam ser implantadas, já que
cerca de 20% avaliaram como regular. Porém é necessário levar em consideração as dificuldades
encontradas, em seguir o primeiro cronograma estabelecido.
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Quando entramos em sala de aula, notamos uma enorme defasagem escolar, não havia
como ensinar projeto Excel a uma criança que nem se quer conhecia os números ...
tivemos que dar uma base aos alunos, nesse aspecto, foi muito utilizado jogos
educativos, que ajudavam em diversos componentes, como na língua portuguesa, na
matemática, no raciocínio lógico. (EXTENSIONISTA H1).

Além dessa enorme defasagem escolar encontrada, em crianças que já deveriam estar
alfabetizadas, também é necessário levar em consideração a falta de acesso ao laboratório fora
do horário da aula, impedindo grande parte dos participantes praticarem seu conhecimento de
informática e, sendo assim facilmente esquecerem. Diante de tais dificuldades, para melhor
análise os alunos também avaliaram todos os componentes utilizados em sala, dentre eles os já
citados pelo extensionista H1.
Os materiais tiveram uma avaliação positiva, já que a escola A e B classificaram os
matérias majoritariamente como excelente e regular, consequentemente contribuindo para um
melhor curso. Apesar disso é notável que percentagem significativa dos alunos, principalmente da
escola B, classificaram os materiais utilizados como regular, demonstrando que precisam ocorrer
melhorias neles em posteriores possíveis versões do projeto de extensão.
É interessantíssimo perceber que apesar destas diversas empecilhos, os monitores
conseguiram diminuí‐los dentre os participantes, deixando estes muito mais aptos a posteriores
aprendizagens na área, até porque a grande maioria avaliou positivamente. Além disso, as
expectativas dos monitores foram atendidas, já que esses almejavam justamente ensinar as
crianças e aprender. “O projeto me fará adquirir conhecimento e experiência assim como
transmitir”. (EXTENSIONISTA H1).
O projeto foi muito importante, tanto para as crianças quanto para os monitores, pois
ao mesmo tempo em que transmitíamos nosso conhecimento básico às crianças,
ganhávamos a experiência de estar à frente de uma sala de aula. (EXTENSIONISTA M2).

O objetivo do projeto “Ensinando Informática” também foi alcançado, é notável isso por
meio do próximo gráfico. Diante do contexto no qual o projeto foi realizado tanto os alunos
municipais quanto os monitores se desempenharem bem, e apesar de 55% terem classificado o
nivel de aprendizagem como parcial, é um nivel alto se levarmos em consideração os 65% dos
estudantes que não tem acesso a computador fora do horário de aula. Porém foi possível levar
um pouco da informática, esta tão fundamental atualmente, em praticamente todos os âmbitos
da sociedade, para esses alunos que antes em sua maioria nem tinham mobilidade com as mãos
para utilização do mouse, deixando estes muito mais aptos a adquirirem novos conhecimentos
na área, que serão certamente muito importantes para conseguirem um emprego melhor no
mercado de trabalho.
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Figura 5 – Nível de aprendizagem
Além da contribuição aos alunos das escolas municipais, o projeto proporcionou uma
experiência nova para os monitores, entraram em contato com uma realidade diferente,
melhoraram sua oratória, e segundo o extensionista H1 puderam conviver com várias pessoas,
aplicar seus conhecimentos de sala com os alunos e até aprender novos assuntos.
CONCLUSÃO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o ensino da informática na rede municipal
da cidade de Jacarezinho. Para isto, contou com a participação de estudantes extensionistas e de
iniciação científica do Instituto Federal do Paraná. O projeto “Ensinando Informática” foi
desenvolvido em duas escolas da rede municipal, localizadas na periferia da cidade.
Os resultados demonstraram que uma porcentagem significativa dos alunos envolvidos
absorveu parcialmente os conteúdos discutidos no projeto. Neste sentido, além da proposta de
melhorias no projeto de extensão, surgiu a ideia de desenvolvimento de um novo projeto
relacionado à construção de computadores a partir da arrecadação de peças de computadores
usados, com o auxilio e a dos professores do Instituto Federal do Paraná e dos estudantes do
curso Técnico em Informática. Posteriormente, os computadores montados poderão ser doados
às instituições de ensino mais carentes e às entidades de apoio à inclusão digital da cidade.
Ademais, projetos que minimizem a dificuldade nas matérias escolares com auxilio dos alunos do
IFPR, e até projetos motivadores que estimulem o aprendizado.
Os monitores do IFPR puderam contribuir para a futuro melhor das crianças que
participaram do projeto e, consequentemente, com o aprendizado delas. É evidente, no entanto,
que foram alcançadas apenas algumas melhorias e que a realidade deles não pode ser mudada
tão rapidamente. No entanto, atitudes e projetos como esses que visam o compartilhando de
conhecimentos e a integração das diversos setores da educação são muito importantes e
contribuem para a melhoria da sociedade. São diante das dificuldades encontradas que se abre
um leque de possíveis projetos a serem implementados, que possibilitam desenvolver ideias
grandiosas, que atendem cada vez mais e melhor a comunidade.
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RESUMO
No contexto atual, onde gestões das mais
diversas organizações estão adotando o conhecimento
extraído de seus grandes volumes de dados armazenados
como mais um fundamento para a tomada de decisões, a
qualidade e validação destes dados está se tornando cada
vez mais importante. Por esse motivo, antes de serem
inseridos em um Data Warehouse (DW), local onde
normalmente ficam para a análise, eles passam por
processos de limpeza para que possam ser tratados da

melhor forma e não interfiram na qualidade da
informação extraída. Este artigo surgiu com o propósito
de reparar valores nulos encontrados em bases de dados
disponibilizadas pelo INEP que serão usadas para a
criação de um DW. Foram analisadas e verificadas
algumas sugestões de literatura padrão tidas como
solução para esse tipo de problema e aplicada a de maior
compatibilidade com os dados por nós utilizados.

PALAVRAS‐CHAVE: armazém de dados, base de dados, pré‐processamento, limpeza de dados, valores nulos.

RECOVERY OF LOST VALUES IN DATABASES OF INEP
ABSTRACT
In the current context, where administrations
from various organizations are adopting the extracted
knowledge of their large volumes of stored data as a
further basis for decision‐making, quality and validation
of data is becoming increasingly important. Therefore,
before being inserted into a Data Warehouse (DW),
where typically stay for analysis, they undergo cleaning
processes to may they be handled optimally and do not
interfere in the quality of information extracted. This

article emerged with the purpose of repairing null values
found in databases provided by INEP that will be used for
the creation of a DW. Some suggestions of standard
literature taken as a solution to this problem were
analysed and applied the method most compatible with
the data used.

KEY‐WORDS: data warehouse, data base, preprocessing, data cleaning, values null.
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RECUPERAÇÃO DE VALORES PERDIDOS EM BASES DE DADOS DO INEP
INTRODUÇÃO
Os conhecimentos ocultos nos grandes volumes de informações das organizações cada vez
mais vem ganhando importância. Nas mais diversas organizações, ter instruções provindas da
extração de suas bases de dados como uma parte de uma base para a tomada de decisões de suas
gestões é tido como prioridade e questão de vantagens sobre seus concorrentes. Para que o
conhecimento seja extraído eficientemente, alguns subsistemas e técnicas, como o Data
Warehouse (DW), precisam ser implantadas na organização.
Os DW são otimizados para que possam responder perguntas dos usuários que muitas
vezes exigem que centenas ou milhares de transações sejam compactados em uma só resposta.
Para que estes armazéns possam oferecer o suporte essencial a extração dos conhecimentos,
existe um processo constante conhecido como Extract, Transform, and Load (ETL), que extrai as
instruções das fontes de informações e examina‐as para que somente os dados qualificados sejam
gravados no repositório.
Este processo é de fundamental importância, pois em diversos tipos de fontes de subsídios,
pesquisadores se deparam com conjunto de elementos deste incompletos, isto é, com dados
ausentes, devido à ocorrência de diversos fatores que podem ocorrer durante a coleta destes,
como erros de digitação, ou durante a realização do experimento. A presença de informações
perdidas complica a análise estatística destes dados, pois pode haver a falta de elementos que são
cruciais para a extração do conhecimento, e com a falta de qualidade das informações de origem,
uma interferência existe de forma crucial na eficiência do DW e dos conhecimentos extraídos.
Com a evolução do processo de ETL e o aumento do uso de DW, algumas soluções, com os
mais diferentes propósitos, surgiram no âmbito de limpeza de dados e são usadas em diferentes
organizações. Porém, muitas vezes, a decisão de se usar uma técnica de validação ou correção
específica pode gerar problemas futuros com relação a inverdade dos valores, e
consequentemente, das análises e informações obtidas.
Diante da importância que tem a qualidade das informações presentes em um DW e a alta
quantidade de valores nulos encontrados em bases de dados sobre o desenvolvimento da
educação básica disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) que servirão como fonte de subsídios para a criação do nosso Data
Warehouse, foi decidido então conhecer melhor o propósito de algumas técnicas que foram
surgindo como solução, avaliá‐las para que a identificação de qual é a mais adequada para o nosso
processo de limpeza possa ser feita e aplicá‐la.
A avaliação de qual solução será adotada é de importância vital e nos dá a certeza de que a
solução que irá ser usada se adequa da melhor maneira a validação e correção dos dados que serão
gravados no nosso Data Warehouse.
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Portanto, este artigo tem como objetivo principal analisar e verificar qual melhor técnica a
ser adotada contra os valores nulos presentes nos fatos encontrados nos bancos de dados do INEP
afim de utilizá‐la com o intuito de retocar da melhor forma possível estas medidas.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os bancos de dados utilizados foram disponibilizados pelo INEP e descarregados tanto do

site de dados abertos do Governo Federal, como também do site da própria instituição. Seu
formato de origem era ‘.xls’, porém para uma melhor extração e compreensão das informações,
foram convertidos para o formato ‘.csv’. Estas, segundo o instituto, foram colhidas durante 5 anos
no intervalo entre os anos de 2007 à 2012 e nas escolas de todas as regiões do país. Os dados
descarregados contêm informações sobre taxas de alunos com idade superior a recomendada nas
séries de cada instituição de ensino, assim como, as taxas de rendimento destas instituições. Sobre
estas, há também elementos sobre quantidade de alunos e a média de horas‐aula.
Diante dos problemas encontrados, várias técnicas surgiram como solução. Um dos
métodos para alguns pesquisadores é deixá‐los como valores nulos. Para eles, quando um valor
vazio é encontrado na tabela de fatos, ou o valor não existe, ou o sistema de medição utilizado não
conseguiu capturar o valor, passando assim a responsabilidade de tratar estas informações para as
funções de agregação. Para Kimball (2013, p. 92), “os desenvolvedores geralmente deixam estes
dados nulos, de modo que eles serão devidamente tratados em funções agregadas, como SUM,
MIN, MAX, COUNT e AVG que fazem a ‘coisa certa’ com valores nulos. ”
Outra forma que surgiu para lidar com as cifras inexistentes é conhecida como remoção dos
dados. Este processo possui a técnica de descarte de casos, na qual os atributos que contém a
maior quantidade de elementos ausentes são eliminados. Alguns pesquisadores que defendem
esse tipo de técnica se baseiam na ideia de que uma grande quantidade de subsídios nulos traz
problemas para o KDD (Knowledge Discovery in Database). Para Alarcón (2008), “uma grande
quantidade de unidades ausentes dificulta a estimação de algumas funções paramétricas, geram
erros no cálculo dos graus de liberdade para as somas de quadrados causando inferências e
conclusões falsas do experimento. ”
Já o método de alocação dos dados, tem como objetivo fazer com que os elementos
inexistentes sejam alocados de uma forma hipotética e distinta ao conjunto já existente. Esta
alocação pode ser feita de diversos modos, dentre os quais, pode‐se destacar:


Utilizar o valor de qualquer inteiro negativo, para campos que devem conter apenas dígitos
positivos;



Fazer uso do valor de zero, onde os dígitos numéricos devem ser diferentes de zero;



Substituir os valores vazios por dígitos que aparentemente são irreais comparados as
demais informações presentes na coluna explorada, tal como 99999;
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Após realizar a alocação das medidas nulas, estas, que antes eram vazias, agora são
elementos preenchidos por valores fictícios, o que os faz implicar null em uma futura análise.
Há também outra técnica, conhecida como imputação de dados. Segundo Dias e Albieri
(1992), métodos ou procedimentos para imputação são aqueles que se preocupam em substituir
as cifras ausentes, de uma unidade ou de um item, por estimativas dos mesmos. Os métodos de
imputação se dividem em imputação simples e imputação múltipla. Para Engels (2003), a
imputação simples ou única ocorre quando os valores perdidos são substituídos uma única vez por
algum dos métodos de imputação. Dentre eles, destacam‐se: a imputação pela média histórica; a
imputação pela média histórica com fator de crescimento; imputação por meio do vizinho mais
próximo; e imputação pela regressão linear. Já a imputação múltipla ocorre quando, para cada
elemento faltante, são imputadas várias medidas, por exemplo, x, ao invés de um. Com isso, são
obtidos x bancos de dados completos e cada conjunto de informações é analisado usando‐se
procedimentos para elementos completos. Após, obtém‐se a estimativa pontual de um parâmetro
que é obtido através da média das múltiplas imputações e o seu erro padrão obtido através da
variância das múltiplas imputações. Dentre os métodos de imputação múltipla, destacam‐se: o
método da regressão linear Bayesiana (BLR‐ Bayesian Linear Regression); e o método da média
preditiva (PMM‐Predictive Mean Matching). Um resumo sobre os métodos citados até aqui pode
ser encontrado na Tabela 1.
Tabela 1 – Resumo de métodos citados no artigo.
Código
MT1
MT2
MT3
MT4

MT5

Métodos
Manutenção dos
Valores
Remoção dos
Dados
Alocação dos
Dados
Imputação
Simples

Descrição
Mantém as cifras nulas na tabela.

Imputação
Múltipla

Imputa vários valores no elemento faltante e gera o mesmo
número de conjunto de valores para análise. Depois, obtém a
estimativa pontual do parâmetro.

Técnicas

Remove as cifras nulas da tabela.
Substitui os dígitos nulos por dígitos fictícios, levando‐os a
implicar null em uma análise futura.
Medidas perdidas são substituídas uma única vez por outras
geradas por alguns dos métodos de imputação.

‐ Comutação por
valores fictícios.
‐ Média histórica;
‐ Regressão linear;
‐ Dentre outras.
‐ Regressão linear
Bayesiana;
‐ Média preditiva;
‐ Dentre outras.

Diante dos métodos desenvolvidos, a escolha de qual utilizar interfere bruscamente na
qualidade da limpeza e no resultado da análise dos dados. Medina & Glaván (2007) afirmam que
quando aplicados de maneira incorreta, introduzem o maior viés e reduzem o poder estatístico,
podendo até mesmo invalidar as conclusões das análises.
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O método escolhido para realizar o processo de tratamento dos valores nulos em nossas
fontes foi o MT4 por diversos fatores. O uso do método MT1 foi rechaçado, pois a maioria das
bases de dados relacionais suporta o uso de um valor nulo para representar uma falta de
informações, porém este valor pode confundir os desenvolvedores de DW e os usuários, pois o
banco os trata de forma diferente a partir de espaços em branco ou zeros, mesmo que eles se
pareçam com espaços em branco ou zeros. O segundo método citado, o MT2, também não foi
utilizado pois tal técnica causa a perda das medidas originais apresentando uma falsa precisão do
nosso experimento e aumenta o viés nas estimativas. A utilização do método MT3 poderia ser feita
de duas formas: substituição por zero, ou por dimensões discrepantes. Também foi vetado seu
uso, pois nossos dados possuem o valor 0 (zero) como um indicador de informação e também uma
grande quantidade de dígitos nulos, o que a substituição por quantidades discordantes só iria adiar
o problema e afetar na análise futura. O método MT5 também foi avaliado e, apesar de ser o mais
indicado para sequências temporais como a nossa, ele foi alocado para trabalhos futuros.
A técnica do método MT4 escolhida para a limpeza foi a Média Histórica com Fator de
Crescimento (MHC). Neste modelo, o valor perdido é estimado a partir da média dos dados
históricos de anos anteriores existentes da instituição a qual o valor está sendo procurado,
juntamente um Fator de Crescimento (FC). A substituição dos valores perdidos é calculada de
acordo com a Equação (1).

Valor Perdido=

∑N
i=1 Valor Históricoi *FCi
,
N

em que,

Equação (1)

N é o número de anos anteriores existentes.
VMAAno da Falha
FCi =
VMAiAno de Dados Existentes

Os FC são usados como pesos no cálculo da média histórica, e é calculado usando a relação
entre o Valor Médio Anual (VMA) do ano em que ocorreu a falha e o VMA dos anos presentes. O
VMA corresponde à média dos valores das escolas do seu município, de sua localização e de sua
rede registrados durante o ano.
O método descrito acima foi escrito em Java com o auxílio do Eclipse. Foi aberta uma
conexão entre a IDE e o banco para que pesquisas, consultas e edições fossem realizadas através
da linguagem SQL.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Na demonstração feita neste artigo, a técnica de imputação simples foi aplicada em uma
amostra retirada de nossa fonte de dados. Esta, que está representada na Tabela 2, se refere a
cifras da taxa de aprovação de algumas escolas da região norte no ano de 2012 e contém uma
grande quantidade de elementos ausentes como pode ser notado. Além disto, ainda percebe‐se a
presença do valor 0 como um indicador de informação, fato que foi destacado na seção anterior.
Tabela 2 – Amostra de dados colhidos pelo INEP na qual contém informações sobre a taxa de
aprovação de algumas escolas da região norte no ano de 2012.
Código da Escola

1º Ano do EF

2º Ano

3º Ano

4º Ano

5º Ano

6º Ano

7º Ano

8º Ano

9º Ano

11022558
11024291
11024313
11024372
11024402
11024542
11024593
11024623
11024666
11024682
11024763
11024810
11024828
11024895
11024917
11024968
11025000
11025034
11025077
11025085
11025115
11025123
11025239
11025280
11025301

100
100
‐‐
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
100
100
100
100
‐‐
100
100
100
97,7
100
100
66,7
50
87,5
100
100
100
84,6
100
100
100
100
100
100

100
100
100
68,4
‐‐
‐‐
100
100
100
83,7
100
100
60
100
66,7
87
100
75
100
100
80
100
66,7
100
100

100
100
100
77,8
100
100
100
‐‐
100
100
100
100
95,7
‐‐
100
90,4
100
100
100
100
85,7
‐‐
‐‐
100
‐‐

100
100
‐‐
81,8
100
100
100
100
100
95,9
‐‐
100
88
100
100
88,5
‐‐
83,3
100
100
100
100
100
100
‐‐

‐‐
‐‐
‐‐
62,5
‐‐
‐‐
77,8
‐‐
46,2
53,8
‐‐
‐‐
70,8
‐‐
100
66,7
‐‐
‐‐
53,8
‐‐
84,6
‐‐
‐‐
60
‐‐

‐‐
‐‐
‐‐
77,3
‐‐
‐‐
90
‐‐
90
54,4
‐‐
‐‐
68,8
‐‐
93,8
79
‐‐
‐‐
83,3
‐‐
91,7
‐‐
‐‐
100
‐‐

‐‐
‐‐
‐‐
78,6
‐‐
‐‐
100
‐‐
95,7
61,3
‐‐
‐‐
78,6
‐‐
80
92,9
‐‐
‐‐
64,7
‐‐
90
‐‐
‐‐
78,6
‐‐

‐‐
‐‐
‐‐
100
‐‐
‐‐
100
‐‐
92,3
58,1
‐‐
‐‐
83,3
‐‐
100
74,1
‐‐
‐‐
57,1
‐‐
100
‐‐
‐‐
100
‐‐

Fonte – Site dos Dados Abertos do Governo Federal.

A técnica utilizada tem seu pseudocódigo descrito na Equação (2).
ALGORITMO Média Histórica com Fator de Crescimento
A: INT {Ano do dado perdido}
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B: INT {Código da Escola que possui a informação ausente}
LEIA (A);
LEIA (B);
INICIO

Equação (2)

SOMATORIO <- 0;
C <- mediaFatoEscola (A, B); {Valor médio do ano que contém a falha}
PARA i DE 2007 ATÉ A FAÇA:
VALOR <- fato (i, B) + fcAnual (C, i, B);
SOMATORIO <- SOMATORIO + VALOR;
FIM PARA
D <- SOMATORIO/ (A-2007); {Valor perdido}
FIM
A Tabela 3 exibe os resultados da estimação dos valores faltantes utilizando a técnica de
Média Histórica juntamente com o fator de crescimento para a amostra figurada na Tabela 2.
Foram inseridos 73 novos elementos e o uso da técnica foi considerado tranquilo, pois as
informações foram gerados rapidamente e sem nenhum tipo de erro.
Tabela 3 – Amostra de dados colhidos pelo INEP com a estimulação dos dados perdidos
completa.
Código da Escola

1º Ano do EF

2º Ano

3º Ano

4º Ano

5º Ano

6º Ano

7º Ano

8º Ano

9º Ano

11022558
11024291
11024313
11024372
11024402
11024542
11024593
11024623
11024666
11024682
11024763
11024810
11024828
11024895
11024917
11024968
11025000

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
100
100
100
100
100
100
100
100
97,7
100
100
66,7
50
87,5
100
100

100
100
100
68,4
100
100
100
100
100
83,7
100
100
60
100
66,7
87
100

100
100
100
77,8
100
100
100
100
100
100
100
100
95,7
98,3
100
90,4
100

100
100
97,3
81,8
100
100
100
100
100
95,9
100
100
88
100
100
98,5
97,6

92
96.2
83
62,5
85,7
89,5
77,8
93,6
46,2
53,8
91,2
93,1
70,8
91,4
100
66,7
94,6

98,1
100
98,1
77,3
96
90,2
90
100
90
54,4
94,8
100
68,8
98,6
93,8
79
100

99,1
100
100
78,6
98
98,2
100
98,1
95,7
61,3
96,7
90,6
78,6
99,1
80
92,9
100

90,3
93,8
90,1
100
100
100
100
99,5
92,3
58,1
89
93,8
83,3
87,3
100
74,1
99,7
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11025034
11025077
11025085
11025115
11025123
11025239
11025280
11025301

100
100
100
100
100
100
100
100

100
84,6
100
100
100
100
100
100

75
100
100
80
100
66,7
100
100

100
100
100
85,7
100
100
100
100

83,3
100
100
100
100
100
100
97,3

71,8
53,8
100
84,6
93,1
94,8
60
87,4

89,1
83,3
100
91,7
98,1
95,6
100
93,7

87,5
64,7
99,3
90
100
92,5
78,6
100

91,2
57,1
97,8
100
95,8
87,9
100
91,8

Fonte – Site dos Dados Abertos do Governo Federal.

Os ganhos em termo de qualidade da análise foram sentidos de forma significante. As novas
informações, apesar de não serem as mais próximas, proporcionalmente falando, das reais,
asseguram a possibilidade de realizar uma extração ainda mais completa.
CONCLUSÃO
Neste artigo, visamos a identificação de métodos que serviam de solução para a falta de
qualidade das fontes de informações usadas, especificamente com a presença de elementos
perdidos. Igualmente, foi verificada qual a melhor técnica, provenientes destes métodos, para que
o problema da existência de valores nulos presentes nas fontes de dados disponibilizada pelo INEP
com cotações sobre instituições escolares de todo o país fosse resolvido.
Com o cruzamento desses conhecimentos, foi possível extrair um conjunto de conclusões
que evidenciaram qual técnica seria usada para otimizar a qualidade dos dados e permitir uma
melhor aplicação desta para que as informações fossem carregadas para o DW sem interferir na
qualidade do mesmo.
No decorrer destas conclusões, também foi possível ser feita a perspectiva de um trabalho
futuro, onde nele, será possível fazer uso de um método mais avançado de imputação de valores,
tornando as medidas ainda mais precisas. Assim, pretende‐se realizar uma nova limpeza nos dados,
a qual proporcionará mais qualidade para que a extração das informações seja feita de uma melhor
forma.
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE UM SET TOP BOX COM O MIDDLEWARE GINGA, NO
RASPBERRY PI COM UM SISTEMA EMBARCADO LINUX
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RESUMO
A TV digital está trazendo, mais além de áudio e vídeo
alta definição, ela está trazendo um novo modelo de
interação com o telespectador. Esse modelo é baseado
no Ginga, o middleware desenvolvido para o modelo
brasileiro de TV digital, o SBTVD. O Ginga é um software
necessário para realizar a interatividade de programas
enviados por uma operadora. Este artigo apresenta um
protótipo do projeto METAL, um projeto que facilita à
comunicação de uma concessionária de energia elétrica
com o seu cliente. A infraestrutura de hardware

utilizada no protótipo é a Raspberry Pi onde foi
embarcado o sistema Linux Raspbian, além do
middleware GINGA. Uma aplicação que disponibiliza
interfaces ao cliente da concessionária é descrita como
prova de conceito do protótipo implementado.

PALAVRAS‐CHAVE: TV Digital, Raspberry Pi, Ginga, Interatividade

DEVELOPMENT OF A SET TOP BOX PROTOTYPE WITH MIDDLEWARE GINGA, IN RASPBERRY PI
WITH A LINUX EMBEDDED SYSTEM
ABSTRACT
Digital TV is bringing a new type of interaction
with the spectator, besides combining audio and video
in high definition. This model is based on Ginga, the
middleware developed for the Brazilian Digital TV
model, necessary for interactivity through programs
sent by an operator. This paper presents a prototype of
the METAL, a project that facilitates the communication

of a power company with its clients. The hardware
infrastructure used in the prototype is the Raspberry Pi
which was embedded Linux Raspbian system and the
middleware Ginga. An application that provides
interfaces to the customer utility is described as a proof
of concept prototype implemented.

KEY‐WORDS: Digital, Raspberry Pi, Ginga, Interactive TV
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INTRODUÇÃO
O decreto presidencial 5.820 de 29 de junho de 2006 dispõe sobre a implantação do
Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD‐T) na plataforma de transmissão e
retransmissão de sinais de radiodifusão de sons e imagens. Este decreto institui o SBTVD‐T com o
objetivo de substituir a tecnologia analógica pela digital, além de agregar uma série de serviços
sociais a serem disponibilizados à população de baixa renda, via TV. Essa transmissão se dará com
a conexão de um set‐top box (conversor A/D) à TV analógica ou já incluídos na TV digital. Para
tanto, o set‐top box deverá ser um dispositivo de baixo custo com a capacidade mínima de
processamento e memória suficientes para permitir a milhares de brasileiros o acesso econômico
a esses serviços. Concomitantemente, o setor de energia brasileiro tem tido elevados custos com
a necessidade de orientar clientes e consumidores com informações de desligamento
programado, informações essenciais de serviços prestados, informações sobre os programas
sociais existentes, do uso racional de energia, da prevenção de acidentes, bem como enquetes,
pesquisas diversas e etc.
O projeto METAL agrega valor ao propósito do modelo brasileiro de TV digital, incluindo
em sua arquitetura recursos que permitem a comunicação interativa entre as concessionárias e
seus clientes. Assim, o projeto METAL aproveita as características técnicas do set‐top box que são
utilizadas no padrão SBTVD‐T e cria um ambiente de desenvolvimento modelar e adaptativo que
permite a comunicação interativa entre concessionárias e seus clientes. A tecnologia
desenvolvida no projeto poderá ser aplicada a qualquer cliente no Brasil que possua um set‐top
box, independente da classe social ou localização geográfica. Portanto, qualquer concessionária
de energia ou de outro tipo de serviço, poderá usufruir da solução proposta.
Um componente de hardware vai ser utilizado para a adequação da ideia no projeto. Uma
placa com circuitos integrados e um sistema Linux embarcado, formando um set‐top box similar
aos de hoje, mais com um poder de processamento surpreendente. Com um set‐top box desse
porte será possível obter áudio e vídeo de alta definição e aplicações sofisticadas de diferentes
categorias igualmente às usadas nos sistemas mobile.
A arquitetura do modelo SBTVD‐T permitirá, então, novos cenários de serviços interativos
dedicados do setor de energia, com um protótipo baseado no modelo de interatividade que a TV
digital brasileira proporciona utilizando o middleware Ginga. No cenário mais simplificado tem‐se
apenas os serviços relativos às aplicações residentes no set‐top box, além de serviços
disponibilizados via transmissão broadcast de programas de TV como orientações do uso racional
de energia, ECOELCE, aviso de desligamentos, “dicas” de primeiros socorros, etc. O cenário com o
canal de retorno (conexão à Internet) permite serviços “on‐line”, bem como a atualização de
informações em tempo real. Percebe‐se neste cenário, típicos de um modelo cliente‐servidor,
que o processo interativo do cliente com a concessionária é pleno. Exemplos de serviços:
Enquetes, informação personalizada para determinado usuário (aviso diversos), serviço de
atendimento ao consumidor (SAC), oferta e comercialização de novos serviços. No Cenário com o
middleware GINGA: a interatividade do cliente com a concessionária se estende também às
aplicações veiculadas via broadcast, ou seja, enviadas pela operadora de TV. Exemplos de
serviços: cenário anterior adicionado de programas interativos enviados por uma emissora
(broadcast) com resposta em tempo real (enquetes ao vivo, orientação para a população com
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“feedback online”, etc.)
Este trabalho apresenta um protótipo do projeto METAL que facilita à comunicação entre
a concessionária de energia elétrica e o seu cliente. O protótipo utiliza a Raspberry Pi, uma
infraestrutura de hardware com um sistema Linux embarcado, o Raspbian, além do middleware
GINGA e a interface do media center. Ele disponibiliza serviços ao cliente e aos funcionários da
empresa concessionária. Estes serviços chegam ao dispositivo receptor trazendo, além de áudio e
vídeo em alta definição, um novo modelo de interação com o telespectador. Esse modelo,
baseado no Ginga, desenvolvido para o modelo brasileiro de TV digital, é um componente de
software essencial à interatividade via programas enviados numa transmissão broadcast por uma
operadora.
O artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta o contexto da tecnologia
da TV digital brasileira aplicado na solução que o projeto Metal fornece. A seção 3 descreve o
protótipo do projeto METAL que está sendo implementado. A conclusão discute a importância da
solução de TIC utilizada no projeto METAL.
A TECNOLOGIA DA TV DIGITAL BRASILEIRA
A TV digital é a digitalização da transmissão do sinal televisivo, trazendo inúmeras
vantagens sobre o tratamento de dados, som e imagem que só era possível anteriormente
apenas em computadores. Uma grande vantagem da TV digital é a preservação da qualidade do
sinal, mas a maior vantagem da transmissão digital sobre a transmissão analógica é a
possibilidade da comunicação bidirecional, que possibilita ao usuário utilizar a interatividade do
canal emissor, tendo maior controle da experiência de assistir TV.
Uma importante contribuição da TV digital é a capacidade de expandir as funções do
sistema para aplicações construídas sobre uma base padrão de referência do sistema. Tais
aplicações são programas computacionais residentes em um dispositivo receptor, o Set‐Top Box.
Novos serviços estão disponíveis, como guias electrónicos de programas, serviços bancários (T‐
banking), serviços de saúde (T‐health), serviços educacionais (T‐learning), serviços
Governamental (T‐government) e etc. Mas as características mais importantes da tecnologia de
TV digital é a interação com o usuário. O GINGA é o middleware desenvolvido para o modelo de
TV Digital brasileiro e tornou‐se, recentemente, a recomendação H.761 da União Internacional
das Telecomunicações (ITU‐T). Na verdade, a presente recomendação fornece a especificação do
Nested Context Language (NCL) e de uma máquina de apresentação NCL chamado GINGA‐NCL
para oferecer interoperabilidade entre os frameworks de aplicativos multimídias.
Com a grade ofertada na radio difusora, e o ginga instalado no set‐top box será possível
uma interatividade que proporcionará uma apropriação e personalização dos dados de forma
que o usuário escolha o que irá assistir, baseado na grade de programação. A interatividade
permitirá por exemplo o preenchimento de formulários que estão dentro do contexto da
exibição do vídeo apresentado, a ampliação da imagem, fazer uma pausa na execução dos
programas ao vivo e depois poder continuar a assistir a programação de onde o telespectador
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parou de assistir como se fosse uma mídia sendo executada localmente no dispositivo.
Do ponto de vista técnico a interatividade proposta pela TV digital deve‐se á presença de
três elementos: Gerador de Carrossel, Multiplexador e Set‐Top Box Interativo. A ampliação deste
modelo possibilita o envio de informações do receptor para o operador possibilitando a
interatividade remota que dependendo do canal de retorno pode ser intermitente e permanente.
A TV interativa possibilita a veiculação de vários tipos de serviços; alguns, que exploram a
interatividade básica, com possibilidade de aplicação com tecnologias mais simples e outros a
interatividade mais avançada e que requer um Set‐Top Box dotado de áreas de armazenamento,
com memória, com processador e canal de retorno.
A ideia básica do Set‐Top Box é a conversão de sinais digitais para uma televisão analógica
convencional. Para que este procedimento aconteça será preciso o uso de um receptor que pode
possuir também um canal de retorno possibilitando a interatividade entre o usuário e os serviços
disponíveis. Este canal de retorno pode utilizar as mais diversas tecnologias disponíveis, como
linha telefônica discada, xDSL e cabo. Estas tecnologias são usadas para fazer a comunicação no
sentido inverso da difusão, do usuário para o operador da rede.
Para permitir ao usuário a interação com os serviços, o Set‐Top Box precisa de uma
capacidade de processamento mínima, por isso seu hardware pode conter tecnologias que são
comuns aos computadores, tais como CPU, memória, modems para canal de retorno, discos
rígidos para armazenamento de dados e leitores de smart cards para controle de acesso.
Os set‐top boxes possuem interfaces de rede e decodificadores para captar e processar os
fluxos (vídeo, áudio ou dados) que, para economia de banda passante, são comprimidos.
Também devem possuir buffers para garantir continuidade de exibição dos fluxos, em casos de
atrasos da rede, devem possuir também mecanismos de sincronização de exibição de áudio e
vídeo. Além disto, a existência de barramentos, memórias, CPUs, unidades de armazenamento,
processadores gráficos e dispositivos de entrada e saída, tornam a arquitetura de um Set‐Top Box
muito parecida com a arquitetura de um computador pessoal. A arquitetura de software de um
Set Top Box também é muito semelhante à de um computador. Geralmente, ela é distribuída em
3 camadas: sistema operacional, middleware e aplicativos.
O uso do middleware facilita a portabilidade das aplicações, permitindo que sejam
transportadas para qualquer receptor digital ou Set Top Box que suporte o middleware adotado,
independente da marca ou sistema operacional que ele utilize. Essa portabilidade é primordial
em sistemas de TV digital, pois não é prudente considerar como premissa que todos os
receptores digitais sejam exatamente iguais.
O objetivo principal do middleware é prover um conjunto de ferramentas para possibilitar
a interoperabilidade entre sistemas de transmissão de vídeo para vários tipos de mídias de
transmissão incluindo satélites, cabos, redes terrestres e micro‐ondas. Este conjunto de
ferramentas também compreende serviços interativos usando diferentes tipos de canais de
retorno e suporte a outras funcionalidades como informação dos serviços (SI‐Service
Information) entre outras.
O middleware recebe dados dos dispositivos de entrada (controle remoto/teclado) do
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

usuário e envia saídas para a tela da televisão e para as caixas de som, além de fazer a
comunicação com entidades remotas por meio de um canal de retorno declarativo a linguagem
NCL. O middleware Ginga, de acordo com os projetos que lhe deram origem, segue o padrão
GEM de middleware procedural, e tem por base (Nested Context Language). Historicamente a
linguagem NCL deriva do modelo NCM, resultado de pesquisas da academia brasileira, que
contribuiu para as especificações do padrão MPEG, base do primeiro middleware declarativo da
TV europeia, até hoje um dos mais utilizados.
O nome Ginga é sugestivo, no estilo bem brasileiro, “Ginga, porque esperamos poder
afirmar que todos os brasileiros têm Ginga”, segundo os lideres do projeto. Esta afirmação se
refere ao alcance que a TV digital interativa deverá ter nos lares brasileiros e a autonomia, que a
adoção de tecnologia nacional proporcionará aos desenvolvedores de softwares e produtores de
conteúdo para a nova mídia televisiva.
DESCRIÇÃO DO PROTÓTIPO
Para a implementação do protótipo apresentado neste artigo, foi feita uma pesquisa
sobre as opções de hardware para utilizar no desenvolvimento de um set‐top‐box de baixo custo
e que possua os componentes necessários para efetuar as funções básicas de conversor
digital/analógico além de funções interativas para o usuário utilizar em sua TV. O dispositivo vai
enviar o stream de áudio e vídeo que é recebido através de transmissões broadcast para o
aparelho de TV.
A figura 1 mostra a estrutura do sistema o protótipo apresentado neste trabalho.

Além disso, o dispositivo vai manter uma conexão com a internet para que se possa
utilizar a interatividade do Sistema SBTVD implantado no Brasil. O aparelho possui memória de
acesso e processamento de baixo custo que sejam capazes de executar as suas tarefas e se
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conecta em uma rede local com outros dispositivos para fazer stream de mídias digitais. Para
suprir estes requisitos optamos por utilizar o Raspberry Pi placa de circuitos integrados que
possui um processador de arquitetura ARM de 32 bits com clock de 700 Mhz e 16Kb de memoria
L1, 128Kb de memória cache L2, uma GPU Vídeo Core 1V,8 e 512 de memória RAM e tem o
tamanho de um cartão de crédito.O sistema e as mídias que são gravadas localmente são
armazenados em um cartão de memória SD.
A placa possui um slot para cartão de memória SD (Secure Digital) duas portas USB 2.0
que podem fornecer uma corrente até 500mA, uma porta Ethernet padrão RJ45 e um conector
HDMI. A porta HDMI oferece saída de áudio e vídeo digital com catorze resoluções de vídeo
diferentes. A Raspberry Pi tem cinco LEDs indicadores de status, Saída de áudio analógico padrão
de 3,5 mm que é destinado a conduzir cargas de alta impedância (como alto‐falantes
amplificados), uma saída de vídeo com um conector‐padrão tipo RCA que fornece sinais de vídeo
composto NTSC ou PAL, e uma entrada micro USB que é usado para fornecer energia devido ao
fato de o conector ser barato e as fontes de alimentação USB são fáceis de encontrar.
A figura 1 mostra o hardware desenvolvido para o protótipo apresentado neste trabalho.

Nesta placa é utilizado o sistema embarcado Linux Raspbian, um sistema operacional livre
baseado no Debian otimizado para o hardware do Raspberry Pi, com suporte à linguagem C /
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Python e o suporte ao desenvolvimento de aplicativos externos (APIs de desenvolvimentos)
.
No sistema operacional Raspbian está instalado a interface do Media Center XBMC, um
software livre de código fonte aberto e gratuito. Este software é uma interface de usuário para
uso com televisores e controles remoto que permite aos usuários ver vídeos e músicas a partir da
Internet e todos os arquivos de mídia digital comuns de meios de armazenamento local e em
rede.
O XBMC e altamente personalizável com uma variedade de Skins e plug‐ins que permitem
aos usuários alterar sua aparência e acessar serviços online como o YouTube.
O Middleware Ginga oferece a interoperabilidade entre os frameworks de aplicativos
multimídias recebidos pelas transmissões broadcast.
A figura 2 mostra interface utilizada o protótipo apresentado neste trabalho.

CONCLUSÃO
O protótipo apresentado neste trabalho usa um sistema Linux embarcado com um media
center integrado e o middleware Ginga. Esse protótipo atende a todos os pré‐requisitos de um
set‐top box de qualidade como uma boa capacidade computacional na execução do vídeo e
áudio em alta definição e serviços multitarefas acessível a todas as classes sociais. A utilização
desse protótipo irá fornecer aos clientes os serviços da concessionaria com qualidade e uma
ferramenta aos profissionais das empresas concessionárias com a gestão de seus serviços.
O projeto METAL é uma solução de TIC que proporcionará as concessionárias fornecer
seus serviços nas residências de seus clientes com qualidade e eficiência aproveitando as
tecnologias recentes no mercado. Esta condição torna o acesso dos clientes aos serviços da
concessionária rápido, fácil e eficiente. Esta tecnologia beneficiará principalmente o público que
possuem dificuldades de utilizar os serviços prestados somente nos estabelecimentos das
concessionárias, especialmente os idosos e deficientes físicos. Consequentemente a ideia vai
formar um ambiente agradável e de qualidade e aumentará a satisfação do cliente com os
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serviços prestado pela concessionária.
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RESUMO
O desenvolvimento de sistemas distribuídos tem se
tornado uma tarefa complexa. Uma abordagem que tem
sido amplamente adotada no desenvolvimento destes
sistemas é a do desenvolvimento baseado em
componentes. Porém, os esforços destinados ao
desenvolvimento de código técnico, não relacionado ao
negócio da aplicação, têm sido um obstáculo que tem
desencorajado desenvolvedores. Neste trabalho
apresentamos o HighFrame Designer, um planejador

gráfico da arquitetura de sistemas distribuídos. O
HighFrame Designer faz parte do HighFrame Framework,
que é uma solução integrada que trata a complexidade
do desenvolvimento de sistemas distribuídos baseados
em componentes heterogêneos. Este framework retira
do usuário desenvolvedor a necessidade do
desenvolvimento de código técnico de modelos de
componentes, comunicação remota entre objetos
distribuídos e deployment de componentes.

PALAVRAS-CHAVE: sistemas distribuídos, deployment, desenvolvimento baseado em componentes.

HIGHFRAME DESIGNER: A TOOL FOR PLANNING THE ARCHITECTURE OF DISTRIBUTED SYSTEMS
BASED ON HETEROGENEOUS COMPONENTS
ABSTRACT
The development of distributed systems has become a
complex task. An approach that has been widely
adopted in the development of these systems is the
component-based development. However, efforts to
develop technical code, not related to the business of
the application, has become an obstacle that has
discouraged developers. In this work we present the
HighFrame Designer, a graphical planner for architecture

of distributed systems. HighFrame Designer is part of
HighFrame framework which is an integrated solution
that handles the complexity of developing distributed
systems based on heterogeneous components. This
framework takes from the developer user the need to
develop technical code of component models, remote
communication between distributed objects and
deployment of components.

KEY-WORDS: distributed system, deployment, component-based development
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HIGHFRAME DESIGNER: UMA FERRAMENTA PARA PLANEJAMENTO DA ARQUITETURA DE
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS BASEADOS EM COMPONENTES HETEROGÊNEOS

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de sistemas distribuídos tem se tornado uma tarefa complexa, e como
o número de recursos exigidos em sistemas distribuídos é crescente, isso faz com que a
complexidade no desenvolvimento dos sistemas aumente (Blair et al. 2011). Uma abordagem
utilizada para lidar com esse problema é o desenvolvimento baseado em componentes, que
permite desenvolver software através da composição de componentes individuais com
propósitos bem definidos, possibilitando aumentar a produtividade, reusabilidade e
manutenibilidade do software.
O uso da abordagem do desenvolvimento baseado em componentes traz consigo alguns
obstáculos, como: a existência de inúmeros modelos diferentes de componentes para sistemas
distribuídos, onde cada modelo possui sua especificidade de código técnico para o
desenvolvimento de componentes e seu próprio padrão de desenvolvimento. Isso exige do
desenvolvedor o conhecimento específico de características de cada modelo. Devido à
diversidade de modelos, a reusabilidade de componentes de software de modelos distintos é
dificultada, uma vez que não há uma interoperabilidade nativa entre modelos de componentes
heterogêneos. Além dos desafios da heterogeneidade de modelos de componentes, o usuário
desenvolvedor de sistemas distribuídos tem que conhecer tecnologias para desenvolvimento de
comunicação remota entre objetos distribuídos e para o deployment distribuído.
Para minimizar os problemas apresentados quanto ao desenvolvimento de sistemas
distribuídos baseados em componentes, um framework para desenvolvimento em alto nível foi
proposto em (SANTOS; ROCHA, 2013). Este framework foi denominado HighFrame e visa
disponibilizar um modelo de programação genérico que é fornecido ao desenvolvedor através de
anotações no código de negócio da aplicação. Assim, componentes de modelos específicos são
gerados a partir destas anotações, solução que livra o desenvolvedor de ter que conhecer
detalhes técnicos de cada modelo que se deseja utilizar. O HighFrame retira também do
desenvolvedor a necessidade de conhecer métodos de comunicação remota distribuída, tratando
a complexidade de desenvolvimento de objetos distribuídos.
O framework destacado anteriormente apresenta um conjunto de recursos para
minimizar a complexidade de desenvolvimento de sistemas distribuídos baseados em
componentes. Porém, esta solução para desenvolvimento não apresentou a implementação de
uma ferramentas para planejamento da arquitetura de sistemas distribuídos em alto nível. Assim,
entendendo que uma ferramenta gráfica é um módulo de fundamental importância para o
fornecimento do alto nível no framework, este trabalho propõe o HighFrame Designer, uma
ferramenta para planejamento da arquitetura de sistemas distribuídos baseados em
componentes incorporada ao HighFrame.
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FUNDAMENTAÇÃO
A) DESENVOLVIMENTO BASEADO EM COMPONENTES
Para se tentar resolver a crescente dificuldade em se desenvolver softwares existem
vários processos, sendo um deles o de dividir o desenvolvimento em partes menores. Partindo
dessa ideia foi criado o conceito de componentes de software.
A Engenharia de Software Baseada em Componentes apresenta-se como um dos
elementos chave na construção de middlewares e sistemas distribuídos. Flexibilidade e
reusabilidade são algumas das principais vantagens na utilização de componentes. Frameworks
de componentes possibilitam que componentes sejam modificados ou substituídos em tempo de
execução, garantindo assim a disponibilidade do sistema.
Componentes são definidos por (SZYPERSKI et al. 2008) como sendo unidades de
composição com interfaces contratualmente especificadas e dependências de contexto
explícitas, que podem ser implantados de maneira independente e estão sujeitos à composição
por terceiros.
Interfaces de componentes podem ser definidas como sendo uma especificação do seu
ponto de acesso, ou seja, os clientes acessam por elas os serviços providos por um componente.
Não contém nenhuma implementação e sim a listagem das operações e as descrições e os
protocolos destas operações. Isso torna possível que se faça uma mudança somente na
implementação sem que seja preciso alterar a sua interface e que sejam adicionadas novas
interfaces sem que seja preciso modificar a implementação já existente do componente. As
interfaces podem ser de dois tipos: providas e requeridas, que basicamente significa que a
primeira especifica os serviços oferecidos pelo componente enquanto que a segunda os serviços
requeridos pelo mesmo.
B) ARCHITECTURE DESCRIPTION LANGUAGE
A estrutura de uma aplicação baseada em componentes pode ser expressa usando uma
ADL (Architecture Description Language). Por meio da ADL é possível descrever o software
através da definição de componentes, suas conexões e relacionamentos. Estas linguagens
diminuem a complexidade do software, permitindo que definições sejam realizadas em alto nível.
Desempenhando assim, um papel importante para o desenvolvimento de software de qualidade
com a definição de propriedades estruturais no início do processo de desenvolvimento.
Uma característica importante das ADLs é o fato de ser possível especificar a arquitetura
de um sistema e então simulá-lo, melhorá-lo e validá-lo antes de implementar. Isso proporciona
economia de tempo e diminui custos de implementação. Também é possível reutilizar módulos já
desenvolvidos previamente por outros desenvolvedores.
Com a ampla adoção da engenharia de software baseada em componentes, diversas
técnicas e ferramentas foram propostas, como também diversas ADLs surgiram. Isto acarreta que
geralmente cada ADL seja específica para um domínio específico, o que torna a reutilização
inviável.
C) HIGHFRAME
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O HighFrame (SANTOS et al. 2014) é uma solução integrada que inclui: (i)
desenvolvimento de componentes baseado em implementações genéricas focado no negócio do
sistema; (ii) definição da arquitetura do sistema baseada em um modelo gráfico de alto nível; (iii)
deployment automático da arquitetura nos nós distribuídos disponibilizando o sistema em sua
forma funcional.
O HighFrame fornece uma camada de abstração para o desenvolvimento de
componentes. Esta camada é baseada no modelo de anotações Fraclet (ROUVOY; MERLE, 2009).
O HighFrame está dividido em três níveis: Planejador Gráfico, HighFrame Servidor e HighFrame
Cliente. A Arquitetura do HighFrame é totalmente distribuída, permite a existência de “n”
planejadores gráficos conectando-se a um HighFrame Servidor, que pode fazer o deployment do
sistema em “n” HighFrame Clientes. Esta arquitetura é apresentada na Figura 1.

Figura 1 – Arquitetura do HighFrame.
Desenvolver um componente Java com o HighFrame seria equivalente a desenvolver uma
classe no estilo POJO (plain old Java objects) incluindo as anotações Fraclet no código fonte. O
código fonte anotado representa um componente genérico e passa a ser inserido em uma base
de componentes genéricos do HighFrame Servidor. Esta base centraliza todos componentes
genéricos para que sejam disponibilizados para reutilização em qualquer nova arquitetura
independente de um dado modelo de componentes específico.
O HighFrame Servidor disponibiliza através do módulo gerenciador um catálogo de
componentes genéricos existente na base de componentes genéricos, isto para que o
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desenvolvedor possa compor a arquitetura do sistema e o plano de deployment distribuído do
sistema. O processo de composição de um sistema pode ser feito graficamente com o HighFrame
Designer (planejador gráfico) - com ele o desenvolvedor define os nós distribuídos, arrasta os
componentes para os respectivos nós e cria as interconexões entre os mesmos. Além disso, o
desenvolvedor também define qual(quais) modelo(s) de componentes específico(s) a ser(em)
usado(s) no deployment e as formas de binding remoto entre eles (ex: Web Services SOAP/REST,
RMI).
Para representar internamente a arquitetura projetada pelo desenvolvedor, o HighFrame
usa uma ADL específica chamada HighADL. Esta ADL foi proposta como uma Linguagem de
Descrição de Arquitetura para definição de sistemas distribuídos desenvolvido com o HighFrame.
Um plano de deployment é criado automaticamente com a HighADL que é posteriormente
submetida ao HighFrame através do HighFrame Designer. O módulo gerenciador do HighFrame
Servidor processa a ADL e seleciona cada componente genérico referenciado para realizar a
distribuição para os seus respectivos nós distribuídos.
Em cada nó distribuído reside o HighFrame Cliente, que é o responsável por receber o
plano de deployment e os componentes genéricos para realizar deployment da subarquitetura do
nó (um projeto pode envolver vários nós, cada um com sua subarquitetura). Depois disso, o
HighFrame Cliente usa o seu Gerador de Componentes (GC) para gerar os componentes
específicos em um dado modelo (Fractal ou OpenCom) com base no componente genérico e
armazená-los na Base de Componentes Específicos (BCE). Em seguida é acionado o Agente de
Deployment (AD) que faz a instalação, ativação e interconexão (binding local) dos componentes
como também realiza a interligação (binding remoto) entre os componentes que se conectam em
nós distribuídos. Ao final do processo o HighFrame inicia o sistema distribuído deixando-o em sua
forma funcional.
HIGHFRAME DESIGNER
O HighFrame Designer é o planejador gráfico que pertence ao HighFrame. Ele tem o
objetivo de fornecer um ambiente para composição da arquitetura de sistemas distribuídos e
criação de plano de deployment baseado em um modelo gráfico com as facilidades do modo
“arrastar e soltar”. O HighFrame Designer possibilita que o usuário desenvolvedor crie a
arquitetura do sistema distribuído através de um catálogo de componentes genéricos. A lista de
componentes genéricos é obtida do HighFrame Servidor. Um exemplo de um componente
genérico em Java é apresentado na Figura 2.
Neste exemplo temos o componente genérico Receiver. Para o desenvolvimento deste
componente foi necessário somente utilizar as anotações @Component, @Interface e
@Requires. O Componente Receiver fornece uma interface “r” do tipo Runnable. Requer duas
interfaces, uma “s” do tipo Scheduler e outra “rh” do tipo RequestHandler. O uso das anotações
permitiu criar um componente independente de tecnologia de componentes. Com o HighFrame
Designer será possível definir o modelo de componentes específico que o componente genérico
será transformado.
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Figura 2 – Componente genérico Receiver.
O HighFrame Designer disponibiliza ao usuário desenvolvedor os componentes genéricos
para utilização no modo design da ferramenta. Estes componentes genéricos são desenvolvidos
previamente independentemente de tecnologia de componentes, como descrito anteriormente.
Com isso, ele retira do desenvolvedor a necessidade de conhecer o código técnico para
desenvolvimento de componentes, comunicação remota distribuída e deployment distribuído. Ao
invés disso, o usuário foca no planejamento da arquitetura e na definição dos parâmetros para o
deployment do sistema, como: o modelo de componentes específico a ser usado, os tipos de
binding remoto e os endereços dos nós distribuídos.
Para apresentação da ferramenta utilizamos o caso de implementação do Comanche Web
Server (ROUVOY; MERLE, 2009). O Comanche é um simples servidor web que possui os recursos
básicos de um servidor web. Em particular, este é composto pelos seguintes componentes:
 Receiver: responsável pelo recebimento das conexões HTTP de entrada;
 Scheduler: responsável pelo escalonamento das requisições HTTP para análise;
 Analyzer: componente que efetua a análise das requisições;
 Logger: componente que registra as requisições de entrada;
 Dispatcher: componente responsável pela interpretação das requisições HTTP de entrada;
 FileHandler: componente que realiza a manipulação da solicitação de um arquivo; e
 ErrorHandler: componente responsável pelo tratamento de erro.
Com o HighFrame Designer foi possível montar a arquitetura do comanche web server,
conforme apresentado na Figura 3.
O HighFrame Designer trabalha com a ideia de subarquiteturas, cada subarquitetura
refere-se a um subsistema que é destinado a um nó distribuído. Na ferramenta é possível realizar
a conexão entre os componentes locais e remotos, no caso de conexão entre componentes
remotos é necessário definir o tipo de binding entre componentes remotos. Na Tabela 1
relacionamos os principais elementos e propriedades utilizados na composição da arquitetura.
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Figura 3 – Comanche Web Server planejado com o HighFrame Designer.
Tabela 1 – Elementos e propriedades para composição da arquitetura com o HighFrame
Designer.
Elemento
Arquitetura

Subelementos
SubArquiteturas

Propriedades
-

Subarquitetura

Componentes

Componente

Interfaces

Identificador, nome, modelo de componentes
e host.
Identificador e nome

Interface

Conexão

Identificador e Tipo de binding (somente
para comunicação entre nós distribuídos)

A ferramenta possui uma função chamada “Execute Deployment”', ao executar esse
comando a ferramenta realiza as seguintes tarefas: (i) mapeia o modelo gráfico em uma HighADL
e cria plano de deployment; (ii) empacota os arquivos gerados e envia ao HighFrame Servidor. O
mapeamento do modelo gráfico tem como resultado dois arquivos XML: o data.xml e plan.xml
que referem-se respectivamente à arquitetura do sistema em HighADL e ao plano de
deployment.
Para avaliação da solução foram realizadas medições de desempenho do processo de
mapeamento do modelo gráfico do Comanche Web Server para geração da HighADL e do plano
de deployment. A medição tem como objetivo obter o tempo médio para que o Highframe
Designer execute o processamento. Foram realizadas doze medições excluindo o melhor e o pior
resultado. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 4.
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Figura 4 – Medições do mapeamento do modelo gráfico.
No gráfico da Figura 4 são apresentados os resultados das medições do processo de
mapeamento do modelo gráfico. No eixo X do gráfico estão os experimentos realizados,
enquanto que no eixo Y está a escala de tempo em milissegundos. A medição com maior tempo
obteve 5ms, e a com menor tempo obteve 3ms. O tempo médio obtido é de 4ms. Os resultados
obtidos mostram que o uso da ferramenta não tem um impacto significante no tempo de
processamento.
TRABALHOS RELACIONADOS
A SAVE-IDE (SENTILLES et. al., 2009) foi criada com a finalidade de desenvolver sistemas
embarcados confiáveis e integrá-los com o desenvolvimento baseado em componentes. A SAVEIDE possui geração automática de componentes e modelo em alto nível. Porém, apesar de
simplificar o desenvolvimento de componentes a solução é específica para o modelo SAVECCM e
não permite definição de componentes distribuídos.
No trabalho (RIBA; CERVANTES, 2007) foi apresentado o processo de desenvolvimento de
uma ferramenta MDA para a construção de aplicações orientadas a serviços baseadas em
componentes. A ferramenta foi planejada para simplificar o desenvolvimento de componentes,
fazendo com que após eles fossem modelados a ferramenta se encarregaria de validar a
modelagem baseado na especificação contida na ferramenta. A ferramenta proposta fornece
uma maneira de desenvolver componentes como um modelo visual para posterior
transformação em um modelo de plataforma específica. Mas, esta solução somente transforma
em componentes específicos OSGi, como também não possui nenhum suporte ao
desenvolvimento de sistemas distribuídos.
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CONCLUSÃO
Neste trabalho apresentamos o HighFrame Designer, uma ferramenta para planejamento
em alto nível de sistemas distribuídos baseados em componentes heterogêneos. Esta ferramenta
foi integrada ao HighFrame para atingir o objetivo de fornecer alto nível de desenvolvimento,
uma vez que este framework não propôs uma solução gráfica para esta finalidade.
Os testes de utilização na modelagem do Comanche Web Server permitiram validar a
integração da ferramenta com o HighFrame. Os resultados obtidos com o experimento realizado
demonstraram a viabilidade de uso da ferramenta, confirmando que o uso do HighFrame
Designer não irá impactar no tempo de processamento.
Com a ferramenta integrada ao HighFrame framework confirmou-se também a
completude do propósito de fornecimento de alto nível no desenvolvimento de sistemas
distribuídos baseados em componentes. Isso possibilita que o usuário desenvolvedor mantenha o
foco de desenvolvimento no negócio da aplicação a ser desenvolvida.
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RESUMO
Este artigo visa apresentar a computação
quântica de forma introdutória, consistindo conceitos
básicos da computação clássica e quântica, como a
Máquina de Turing, a Lei de Moore, a superposição de
estados, qubits, os algoritmos quânticos e a criptografia.
É realizado um comparativo entre a computação clássica
e a computação quântica, mostrando as principais

vantagens e desvantagens, como também a primeira
empresa a fabricar os primeiros computadores
quânticos comerciais. O estudo tem como objetivo
principal o caráter pedagógico, voltado a um público
abrangente, que não necessita de prévio conhecimento
em computação quântica ou mecânica quântica.

PALAVRAS‐CHAVE: Computação Quântica, Algoritmo Quântico, Moore, Criptografia, Qubit

QUANTUM COMPUTING: THE ERA POST MOORE
ABSTRACT
This paper presents a quantum computing in an
introductory way, consisting basics of classical and
quantum computation, such as Turing machine, Moore's
Law, the state superposition, qubits, quantum
algorithms and encryption. A comparison between
classical computation and quantum computation is
performed, showing the main advantages and

disadvantages, as well as the first company to
manufacture the first commercial quantum computers.
The study's main objective is the pedagogical nature,
aimed at a wide audience, which does not require prior
knowledge in quantum computing or quantum
mechanics.

KEY‐WORDS: Quantum computing, quantum algorithm, Moore, Encryption, Qubit
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COMPUTAÇÃO QUÂNTICA: A ERA PÓS MOORE

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico da humanidade, no século passado, foi apoiado na Ciência da
Computação e na Física Quântica. Esta evolução tecnológica possibilitou o desenvolvimento de
produtos inovadores para facilitar a vida de bilhões de pessoas no mundo, diminuindo cada vez mais
o tamanho dos componentes e aumentando sua capacidade, até chegar a partículas do tamanho de
um átomo, dando início a nanotecnologia.
A capacidade de processamento dos computadores vem aumentando exponencialmente, seguindo a
Lei de Moore, diminuindo consideravelmente o tamanho dos transistores, chegando perto do
tamanho dos átomos, que é o limite da Lei de Moore. Está previsto que entre 2020 e 2030, os
transistores chegarão ao seu limite físico, sendo inevitável a inserção da física quântica na
computação.
A física quântica permite que a evolução dos computadores continue, revolucionando a maneira
clássica de tratamento de informações, iniciando assim uma nova era de computadores: Computador
Quântico. Os computadores quânticos tem potencial para realizar cálculos bilhões de vezes mais
rápido que qualquer computador baseado em silício, contudo esta tecnologia, na prática, ainda está a
anos de acontecer. Esta capacidade é graças a “superposição de estados quânticos”, que permite o
computador quântico assumir simultaneamente 3 estados diferentes (qubit – bit quântico), enquanto
que um computador convencional só permite apenas 1 estado (bit) por vez.
Este artigo tem como propósito apresentar a computação quântica de uma forma simples, como o
seu surgimento, utilização, comparativo com a tecnologia atual e perspectivas futuras, na expectativa
de ser utilizado em cursos de nível médio e superior em várias áreas, como tecnologia, física, química,
biomedicina e para o público em geral. Para isto foi utilizada uma pesquisa bibliográfica junto a
autores que trabalharam no tema no período de 1960 a 2014. Não são tratados aspectos avançados
de física quântica e computação quântica, pois não é o objetivo deste trabalho.
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REFERENCIAL TEÓRICO
Alan Turing e Bit Quântico
Segundo Mattielo et al (2012), a Ciência da Computação nasceu a partir da Máquina de
Turing, desenvolvida pelo matemático inglês Alan Turing em 1936. Esta máquina era uma noção
abstrata do Computador Programável e opera com unidades de informação chamadas bit (binary
digit), formadas pelos valores 0 (zero) ou 1 (um), sendo o princípio do funcionamento dos
computadores atuais.
Na Máquina de Turing os dados são gravados em uma fita, de comprimento ilimitado, que é
dividida em quadrados. Em cada quadrado pode ser armazenado um valor (“0” ou “1”) ou ser
deixado em branco. Os valores e espaços em brancos são lidos por um dispositivo de leitura e
gravação e então convertidos em instruções (BONSOR, STRICKLAND, 2014).
Na computação quântica as unidades da informação são os bits quânticos (representados por
íons, elétrons, fótons, átomos), também chamados de quantum bits ou simplesmente de qubits.
Os qubits podem assumir 3 estados diferentes: 0 (zero), 1 (um) ou os valores 0 e 1
simultaneamente. A capacidade do qubit de assumir três valores diferentes simultaneamente, é
chamada de superposição de estados quânticos (FIGUEIREDO, 2013; NASCIMENTO, 2007). De
acordo com Nascimento (2007, p. 2), a “propriedade da superposição já foi demonstrada muitas
vezes em laboratórios de física em todas as partes do mundo, e é uma verdade incontestável”,
representando um aumento na velocidade de processamento em relação aos computadores
clássicos.
Os processadores eletrônicos funcionam com milhões de transistores, cada um trabalha com 1
bit. Com o tempo esses transistores ficaram cada vez menores e chegará a um ponto onde será
irreduzível. Por sua vez, os processadores quânticos superam o limite dos processadores
eletrônicos, funcionando com milhares de anéis por onde os átomos passam. Cada qubit possui
três estados, onde são determinados pela rotação dos elétrons que passam por cima dos anéis,
podendo girar no sentido horário, anti‐horário ou nos dois sentidos ao mesmo tempo permitindo
assim que cada qubit armazene três bits simultaneamente.
Lei de Moore
Chamamos de Lei de Moore o princípio criado por Gordon Earle Moore. Para Moore
(1965), “O futuro dos eletrônicos integrados é o futuro dos eletrônicos em si. As vantagens da
integração culminarão na proliferação de eletrônicos, impulsionando esta ciência em diversas
novas áreas”. Ainda de acordo com a Lei de Moore a evolução dos microprocessadores terá
como base a duplicação da quantidade de transistores a cada ciclo de 18 meses (MOORE, 1965).
A figura 1 mostra a evolução da quantidade de transistores presentes nos processadores de 1971
a 2004, que dobra em um tempo aproximado de Moore, entre 18 e 24 meses.
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Figura 1 – Lei de Moore: Evolução da quantidade de transistores em processadores de 1971 a
2004
Após a publicação da Lei de Moore e de ser constatada a eficácia da mesma, surgiu então o
princípio de Moore, que seria uma nova regra para a evolução dos processadores. Na época e por
algumas décadas depois essa declaração esteve em evidência, porém nos dias atuais a economia
e as novas tecnologias estão batendo de frente com esta lei. A inserção de mais transistores é
possível através da evolução da nanotecnologia, diminuindo o tamanho destes, mas esta redução
tem um limite, até chegar ao tamanho de um átomo (MATTIELO, 2012; PINTO, RIBEIRO,
MORETTI, 2008).
A extinção da lei de Moore levaria os fabricantes de processadores a procurar outra saída para
continuar a aumentar a velocidade de seus chips, e é aí que entra a tecnologia quântica, que
utilizam o qubit (bit quântico) em vez do bit convencional.
Computadores quânticos poderão um dia substituir os PCs atuais do mesmo modo que os
transistores substituíram as válvulas. Mas para isso terão que sofrer alterações, pois segundo a
afirmação do professor Andrea Morello, da Universidade de New South Wales, os processadores
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quânticos não são os mais rápidos, eles perdem seu potencial quando os cálculos a serem
executados são simples, por exemplo, quando você escolhe ver um vídeo. A velocidade da
computação quântica se dá pela redução de cálculos para chegar a um determinado resultado,
ou seja, não quer dizer que as tarefas são realizadas de forma mais rápida. Para resolver esse
problema é preciso trabalhar com operações e algoritmos especiais (SANTOS, 2013; TECMUNDO,
2013) .
Contudo, a lei de Moore encerra‐se em poucos anos, como o mesmo já havia previsto, e a
computação quântica ainda está sendo estudada, embora ainda seja misteriosa as suas
promessas são revolucionárias no ramo da computação em geral.
Algoritmos Quânticos de Shor e Grover
A computação quântica teve início em 1981, com o cientista norte americano Richard
Feynman. Em 1985, Deutsch foi o primeiro a comparar a capacidade dos computadores quânticos
com a capacidade dos computadores comuns na época.
Os computadores quânticos tem como principal finalidade realizar cálculos matemáticos
complexos. O americano Peter Williston Shor desenvolveu o primeiro algoritmo quântico, no ano
de 1993. O algoritmo quântico propõe fatorar números grandes de uma forma mais eficiente do
que um algoritmo clássico, utilizando a transformada de Fourrier. A fatoração de números é
utilizada em criptografia, essencial para manter dados sigilosos, como em bancos, governo, lojas
virtuais, etc (MATTIELO et al., 2012; NASCIMENTO, 2007).
O problema da fatoração é essencial para os sistemas
criptográficos atuais, de forma que a proposição desse
algoritmo põe em risco qualquer sistema de segurança
(bancos, governos) a partir do momento em que o primeiro
computador quântico começar a funcionar (MATTIELO et al.,
2012).

Segundo Nascimento (2007), as informações criptografadas com algoritmos clássicos, poderão
ser quebradas por computadores quânticos através do algoritmo de Shor. Para exemplificar
vamos considerar um número inteiro de 1024 bits, um algoritmo clássico demora 100 mil anos
para fatorá‐lo, enquanto que um computador quântico precisa de apenas 4,5 minutos, utilizando
o algoritmo de Shor. O tempo para fatorar os números cresce exponencialmente para os
algoritmos clássicos, enquanto que para o algoritmo de Shor este crescimento é de forma
polinomial. O melhor algoritmo clássico para fatorar números grandes inteiros é o General
Number Field Sieve (GNFS) (NASCIMENTO, 2007).
O indiano Lev Grover, em 1996, propôs outro algoritmo quântico de grande destaque. O
algoritmo tem como finalidade realizar buscas em uma base de dados, com uma vantagem
computacional em relação ao método clássico. Na forma clássica são necessários n buscas,
enquanto que na quântica são necessárias
buscas, representando uma diminuição
considerável na quantidade de buscas à base de dados. Na prática uma tarefa que precisa de
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10.000 buscas no modo clássico, seria realizada com apenas 100 buscas com o algoritmo de
Grover, utilizando um computador quântico (MATTIELO et al., 2012).
Entre os campos que podem ter a aplicação do algoritmo de Grover estão: biologia molecular,
engenharia genética, sites buscadores, etc.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O poder de processamento dos Computadores Quânticos é visível quando é realizada uma
comparação entre a quantidade de bits quânticos (qubits) e o seu correspondente clássico em
bits. Enquanto os qubits crescem linearmente, os bits crescem exponencialmente, mais
precisamente duplicando, como mostrado na Tabela 1. Um computador com 30 qubits é capaz
de processar cerca de 35 milhões de vezes mais bits do que um computador convencional.
Tabela 1 – Tabela de equivalência entre qubits (bits quânticos) e bits (bits clássicos)
Qubit

Bit

Proporção
(Bits/qubits)

1

2

2,00

2

4

2,00

3

8

2,67

4

16

4,00

5

32

6,40

8

256

32,00

9

512

56,89

10

1024

102,40

15

32.768

218,53

20

1.048.576

52.428,80

30

1.073.741.824

35.791.394,13

40

1.099.511.627.776

27.487.790.694,00

Fonte – Santos (2012)
Antes mesmo da fabricação do primeiro computador quântico, vários cientistas desenvolveram
algoritmos para tarefas específicas e compatíveis com esta tecnologia. O mais famoso, de Shor,
proporciona uma solução rápida para a fatoração de um número inteiro. De acordo com a tabela
2, um algoritmo clássico necessita de 4 dias de processamento para fatorar um número com 512
bits, enquanto que o de Shor realiza a mesma tarefa em apenas 34 segundos. Esta diferença
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torna‐se cada vez maior quando a quantidade de bits aumenta, tornando‐se impossível a
fatoração de um número com 1024 bits em um computador eletrônico.
Tabela 2 – Comparação dos tempos de fatoração entre o algoritmo clássico e o de Shor
Tamanho do número n
(bits)

Algoritmo Clássico

Algoritmo de Shor

512

4 dias

34 segundos

1024

100 mil anos

4,5 minutos

2048

100 mil bilhões de anos

36 minutos

4096

100 bilhões de quatrilhões de anos

4,8 horas

Fonte – Oliveira (2009)
Em 2010, um grupo de cientistas de vários países conseguiu quebrar uma criptografia RSA‐764,
com 233 dígitos em 2,5 anos, utilizando um cluster com centenas computadores. Se fosse utilizar
apenas um computador com processador AMD Opteron 2,2 GHz e com 2 GB de RAM, esta tarefa
seria realizada em 1500 anos (AOKI et al., 2010). A evolução e surgimento da computação
quântica permitiria que a solução fosse encontrada em poucas horas.
Em 2011, foi lançado o primeiro computador quântico comercial da história, chamado de D‐Wave
One (DW1). Seu processador tinha 128 Qubits, sendo assim muito mais rápido que os
computadores convencionais. No ano de 2013, foi lançada a nova versão do computador
quântico, o D‐Wave Two (DW2), com um processador de 512 qubits. Comparado com um
computador convencional, o DW2 é cerca de 3600 vezes mais rápido (JONES, 2013).
O D‐Wave Two opera a uma temperatura de 0,02 Kelvin (‐273 °C aproximadamente), necessita
apenas de 15,5 Kilowatts de consumo para chegar a essa temperatura tão baixa e utiliza cerca de
10 m2 de área, enquanto os supercomputadores atuais necessitariam de milhares de Kilowatts e
de uma área bem maior.
Em 2013 Google, NASA e Associação de Pesquisa Espacial das universidades dos EUA, se uniram
para instalar um DW2, em um laboratório da NASA. Entre as áreas de atuação está a inteligência
artificial, resolver problemas nunca resolvidos, explorar possíveis aplicações da computação
quântica e descobrir quais aplicações roda melhor no computador quântico ou em maquinas
convencionais, fazendo assim uma comparação de seus desempenhos (JONES, 2013).
O Google lançou em maio de 2014 um simulador online de um computador quântico, chamado
“Quantum Computing Playground”, capaz de simular um Computador Quântico de 22 qubits. No
simulador é possível encontrar algoritmos prontos para serem compilados e executados, como o
de Shor e Grover, escrever novos códigos e salvá‐los na plataforma (GOOGLE, 2014).
A NASA vem fazendo simulações em máquinas, visando aplicações para coordenar dados que
vem do espaço, veículos robóticos e agendamento de operações em satélites.
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Outra área que está sendo afetada é a criptografia. Como o sistema de criptografia atual utiliza a
fatoração de números inteiros, a computação quântica poderia decifrar facilmente a criptografia
utilizada em milhares de sistemas e sites. Isto abre um precedente para que criminosos virtuais
consigam quebrar a criptografia de vários sistemas. Para contornar esta situação vários cientistas
já estão desenvolvendo a criptografia quântica.
Até o momento ainda não foi construído um computador quântico universal, que pode ser
programado para qualquer tipo de problema.
CONCLUSÃO
Para tarefas mais comuns como navegar na internet, fazer planilha eletrônica, editar um texto,
assistir vídeo, entre outros, o computador convencional continua eficiente para executá‐las.
Entretanto em problemas de difícil solução e em inteligência artificial, a computação quântica
vem sendo estudada para otimizar a resolução destes problemas.
A capacidade de processar vários dados simultaneamente, atribui à computação quântica uma
grande vantagem em relação à computação clássica, na execução de sistemas que exigem uma
grande quantidade de processamento de dados e não sequenciais. A popularização desta
tecnologia poderá afetar vários sistemas que utilizam criptografia para transferência de dados,
obrigando às empresas procurarem novas formas de criptografia.
O preço, as condições necessárias para o funcionamento e limitação na atuação, faz com que o
computador quântico seja voltado para testes em laboratórios. Através do barateamento,
desenvolvimento de softwares e popularização desta tecnologia, espera‐se que os computadores
convencionais possam ser substituídos por computadores quânticos.
Com o desenvolvimento da tecnologia, espera‐se que consiga evoluir para contribuir com a
humanidade com pesquisas em medicina, farmácia, engenharia, robótica e até mesmo para ser
usado no lugar de um computador convencional, permitindo com que a evolução do poder de
processamento dos computadores consiga romper a Lei de Moore, dando início a uma nova
geração da computação.
Recomenda‐se uma pesquisa prática ou aprofundada sobre o assunto para trabalhos futuros,
podendo este trabalho ser utilizado como fundamento teórico da computação quântica.
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RESUMO

O câncer pode levar à morte se diagnosticado em
estágios avançados. Para ajudar na prevenção e no
diagnóstico dessa doença, técnicas de processamento
de imagens são aplicadas às mamografias, que são
radiografias da mama e exibem os detalhes da sua
estrutura interna. Os métodos de processamento de
imagens auxiliam o profissional especializado,
destacando possíveis regiões de interesse. Cada técnica
possui sua eficiência na detecção, então diversas formas
são testadas. Neste projeto propõe‐se a realização do

estudo do algoritmo GAM (Máquina de Análise
Geográfica) e sua aplicação ao processamento digital de
mamografias. Em um primeiro momento a mamografia
deve ser melhorada e suas as regiões de interesse
separadas para em seguida passar pela análise dessas
partes. O GAM é uma técnica de análise geográfica que
tem como objetivo a detecção de clusters. Sendo estes
clusters análogos às regiões de massa. Testes da
eficiência dessa técnica e estudo comparativo com
outras técnicas serão realizados neste trabalho.

PALAVRAS‐CHAVE: Câncer de mama, Mamografia, GAM, Processamento de Imagens.

Study of GAM algorithm applied to mammographic images
ABSTRACT

Breast cancer is second most common cancer in the whole world and more frequent among women. This disease
can lead to death if diagnosed in advanced stages. To help in the prevention and diagnosis, imaging techniques are
applied to mammograms, which are X‐rays of the breast that display details of the mama internal structure. Methods
of image processing help the experienced professional, highlighting possible interest areas. Each technique has its
detection efficiency, so many of ones are tested. In this project we propose the study of GAM algorithm
(Geographical Analysis Machine) applying in mammograms processing. At first, mammography should be improved
and its separate interest regions. After, we analyze these parts. The GAM is a technique for spatial analysis that aims
at detecting clusters. Since these clusters analogous to the mass regions. We will complete the project with analysis
of the efficiency of this technique by comparing to another studied techniques.
KEY‐WORDS: Breast Cancer, Mammography, GAM, Image Processing.
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ESTUDO DO ALGORITMO GAM (MÁQUINA DE ANÁLISE GEOGRÁFICA) APLICADO A IMAGENS
MAMOGRÁFICAS
1 INTRODUÇÃO
O câncer é um problema de saúde pública mundial. A incidência no mundo cresceu 20% na
última década. Sua estimativa só no Brasil é de 576 mil novos casos sendo o 3º maior em número
de casos para 2014 (INCA, 2014). Já o câncer de mama é o primeiro mais frequente entre as
mulheres sem contar pele não melanoma, como mostrado na figura abaixo:

Figura 1‐ Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2014
para mulheres. Fonte: Adaptado de INCA (2014).
São estimados 57 mil novos casos de câncer de mama no ano de 2014 no Brasil. Sua
ocorrência se dá mais frequentemente em mulheres, embora existam casos em homens. Esse
tipo de doença deriva do crescimento desordenado de células anormais com potencial invasivo
na região da mama. Pode levar à morte, quando diagnosticada em estágios avançados. (INCA,
2014).
Para que esse tipo de doença seja diagnosticado o quanto antes, é necessário a realização
de exames preventivos, tenha a pessoa ou não os sintomas de doenças mamárias, como nódulos
e dor ou secreção através dos mamilos (ACS 2007 apud Braz, 2008). O exame deve ser realizado
principalmente por mulheres que estão dentro da faixa etária prioritária, de 50 a 69 anos. Dentre
as técnicas de detecção utilizadas tem‐se a mamografia, uma radiografia da mama, que é um dos
métodos mais eficientes por permitir uma visão da estrutura interna da mama. Com o uso desse
método as chances de cura são altas se a detecção ocorrer em estágios iniciais, quando a doença
está isolada.
A mamografia é atualmente a melhor forma de detecção precoce do câncer de mama,
pois por meio dela é possível localizar lesões não apalpáveis na mama podendo ter altas chances
de ser um câncer curável (Rocha et al., 2011). Desde o início da sua utilização se observou uma
redução da taxa de mortalidade associada a essa patologia (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2007
apud Rocha et al., 2011). Essas mamografias são imagens que representam as estruturas internas
da mama sem muitas informações, que o especialista precisa analisar com cuidado, já que as

massas possuem características muito semelhantes às estruturas do tecido ao seu redor (Martins,
2007). Um exemplo de mamografia pode ser visto na Figura 2.

Figura 2 ‐ Exemplo de mamografia. Fonte: DDSM.
Como o número de casos de morte pelo câncer de mama permanece alto, é
preciso que as técnicas de detecção precoce sejam eficientes o suficiente para melhor auxiliar os
profissionais, justificando os diversos trabalhos de pesquisa de novas técnicas de detecção,
baseados em algoritmos de processamento de imagens.
Por meio do estudo do algoritmo GAM e sua aplicação no processamento de imagens
mamográficas, este trabalho de pesquisa objetiva verificar a eficácia desse método na detecção
precoce de câncer de mama. Os resultados serão analisados comparativamente com outras
técnicas existentes.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Considerando o panorama da necessidade de disgnóstico precoce do câncer de mama e a
demanda por uma melhor qualidade das imagens mamográficas, o processamento digital de
imagens em mamografias tem se mostrado um recurso bastante utilizado na medicina, pois novas
técnicas de processamento e análise das imagens médicas melhoram a qualidade do diagnóstico
médico. Para isso é preciso ter como entrada uma imagem digital, que nos primeiros trabalhos
precisava ser digitalizada, enquanto que por meio da mamografia digital passa diretamente para
esse meio.
Inicialmente as mamografias eram armazenadas em filmes fotográficos e tiradas por
mamógrafos que usam técnica de Raio‐X, em seguida os avanços tecnológicos permitiram o
desenvolvimento de uma máquina que realiza mamografias digitais, que são passadas
diretamente para o computador. Lá estas são submetidas a uma série de processamentos e
armazenadas. Com essa nova forma de captura das mamografias ganharam maior alcance e
facilidade na sua análise. Após a captura da imagem técnicas de processamento digital são
utilizadas para auxiliar o especialista, não substituindo‐o (Braz, 2008). Com a imagem
armazenada em um computador ele “pode melhorá‐la, alterando a orientação, brilho, e
contraste, através de técnicas de processamento de imagens” fazendo uso de métodos e
ferramentas Computacionais de Auxilio a Deteccção e Diagnóstico (CAD/CADx – Computer‐Aided
Detection and Diagnosis) (MARTINS, 2007, p.17). Esses sistemas CAD/CADx têm a

responsabilidade de buscar por combinações espaciais na imagem, dificilmente perceptíveis ao
olho humano, segundo Braz (2008), o que representa um ganho evidente.

Figura 3 ‐ Esquema do tratamento de mamografias em um sistema CAD.
Fonte: (Konica Minolta, Inc.)
Cada sistema pode possuir um algoritmo de trabalho da imagem que leve em
consideração certos parâmetros e que possua uma porcentagem de detecção de regiões
suspeitas e classificação de regiões observadas como relevantes ou não para verificação
aprofundada. Sugere‐se neste trabalho a aplicação do GAM (sigla em inglês para Máquina de
Análise Geográfica) para detecção de regiões de massas, que podem ser possível câncer, por suas
características.

2.1 GAM (Máquina de Análise Geográfica)
O algoritmo GAM possui aspectos da técnica de agrupamento, pois trabalha reunindo
dados separados em aglomerados, clusters, “através de medidas e suas relações de proximidades
(ou similaridade) e separando tais grupos segundo suas distâncias (ou dissimilaridades)”
(CÂMARA, 2009). Muito útil ao organizar uma série desorganizada de objetos em grupos de
objetos similares (BAILEY and GATTRELL, 1995).
Ele é usado como uma ferramenta de análise exploratória onde se busca estabelecer
como os dados que possuímos se agrupam e, com base nisso, estabelecer uma hipótese plausível
ou orientações para curso de experimentos (CÂMARA, 2009). Por isso não se preocupar com
aparecimento de clusters. Temos nesse ponto poucas suposições a respeito das informações de
entrada. Ele é uma ferramenta muito simples e intuitiva, não exigindo a utilização de estatísticas
complexas para se trabalhar com ele (TERUIYA, 1999). Assim, a Máquina de Análise Geográfica
(GAM) é empregada quando você possui um conjunto de dados espaciais, dos quais se espera
obter uma informação, mas sem um conhecimento prévio do desses dados.
A partir da entrada de um banco de dados georreferenciado, o GAM preencherá toda a
área do mapa correspondente com círculos de vários tamanhos. Como esses círculos são

sobrepostos, eles permitem um nível de sensibilidade maior na análise, assim como um efeito de
borda. O resultado final em um mapa é um conjunto de áreas, clusters, que possuem um ponto
de cor intensa, onde a concentração de um determinado dado é maior e sua cor vai esmaecendo,
à medida que se torna menor.
Observando as características acima citadas pode‐se trabalhar com o GAM para detecção
de regiões de massa, pois elas se configuram muitas vezes de maneira em que os possíveis focos
são regiões com características em comum próximas, como, por exemplo, o tom acinzentado em
contraste com as regiões de tecido que são exibidas com um tom mais escuro nas mamografias.
3 TRABALHOS RELACIONADOS
Como o algoritmo GAM é uma ferramenta geográfica, muitos dos seus trabalhos
pesquisados aplicam‐se à busca de clusters ligados às taxas de incidências de diversos casos em
uma região, por exemplo, verificação dos pontos de maior número de assaltos no estado do
Maranhão (referência do trabalho). Com o resultado dessas verificações pode‐se sugerir áreas
onde é necessário um trabalho especial, no caso acima a criação de postos da polícia militar para
reforçar a segurança nesses locais.
Teruiya (1999) propôs testar a eficiência dos métodos exploratórios usando os dados
sócio‐econômicos do município do Rio de Janeiro, além de comparar os resultados com trabalhos
feitos na área a partir do mesmo banco de dados. Após explicar como ocorre o funcionamento do
GAM de forma geral e os demais conceitos necessários. Teruiya (1999) faz testes comparando os
resultados obtidos a partir da entrada dos dados no GAM, com o Estimador de Densidade por
Kernel nos programas INFO‐MAP e SPRING.
Smith (2001) aplicou o GAM sobre um conjunto de dados não‐circular. Anteriormente
explicou‐se que o algoritmo trabalha com base em círculos sobre uma malha para detectar os
possíveis clusters. Smith (2001) tem como objetivo checar se métodos de detecção de clusters
com base em círculos também podem detectar tais agrupamentos não circulares. Para garantir
um resultado sem falsos positivos, o autor construiu um conjunto de dados sintéticos.
Comparam‐se três métodos na identificação de clusters de doenças: GAM/K do Openshaw (ano
da referência), estatística scan de Kulldorff and Nagarwalla (ano da referência), e o Mapa de
significância de Rushton and Lolonis (ano da referência). Em todos não é obtido um resultado
negativo, mas ele explica que GAM possui a maior taxa de sensibilidade dos três.
4 GAM APLICADO A IMAGENS MAMOGRÁFICAS
Ao se trabalhar com imagem observa‐se que “é um sinal de cor 2D contínuo, onde o
domínio é o plano e o contradomínio é o espaço de cor” (Scuri, 2002, p18). No contexto de uma
mamografia, temos uma imagem monocromática que segundo Gonzalez & Woods (2000) é
modelada matematicamente pela função bidimencional de intensidade da luz f(x , y ), sendo que
x, y representam coordenadas espaciais. E o valor resultante de cada ponto x, y na função é
proporcional ao brilho ou níveis de cinza da imagem naquele ponto.

Digitalmente essa imagem é representada por um conjunto de pixels, cada um com sua
respectiva coordenada. Essa imagem digital deriva de uma amostragem e de uma quantização
dessa função. Ela pode ser representada por ela, considerando x e y como números inteiros.
“Uma vez amostrado o plano temos uma matriz de valores que representam a cor. Cada
elemento dessa matriz é chamado de Pixel (Picture Element)” (Scuri, 2002, p. 19).

Figura 4 ‐ Exemplo de representação do pixel na matriz. Fonte: Scuri (2002).
Sabe‐se agora que cada posição da imagem é composta por diversos pontos X, Y,
adiciona‐se aqui que cada coordenada corresponde a uma valor na função f(X,Y) da intensidade
luminosa. Além de guardarmos tais posições, elas estarão diretamente ligadas a cada valor de
‘cor’ correspondente. Como trabalharemos com imagens, as radiografias da mama digitalizadas
são monocromáticas e estaremos levando em consideração que em qualquer ponto de
coordenadas espaciais (x, y), o valor de f(x, y) é proporcional ao brilho (ou nível de cinza) da
imagem naquele ponto (MARQUES & VIEIRA, 1999, p. 19). Estabelecemos aqui dois parâmetros
que serão trabalhos ao longo do projeto daqui em diante.
Para trabalhar durante o projeto as imagens mamográficas foram retiradas do DDSM:
Digital Database for Screening Mammography, que é um banco de dados bem vasto, disponível
online para ser utilizado pela comunidade de pesquisa de imagem mamográfica. Disponibilizado
pela University of South Florida. Tem como objetivo dessa base de dados é facilitar a pesquisa de
desenvolvimento de algoritmos para auxiliar na triagem com de 2.500 casos registrados. Como
seus registros de cada caso incluem duas imagens de cada mama, juntamente com algumas
informações do paciente associada (idade no momento do estudo, a classificação densidade ACR
mama, classificação sutileza para anormalidades, ACR descrição palavra‐chave de anomalias) e as
informações de imagem (scanner, resolução espacial, etc.), pode‐se analisar o desempenho do
algoritmo por diversas categorias (DDSM,2012).
Antes que se siga para fase de detecção das regiões de interesse por meio de GAM é
preciso que as imagens sejam tratadas e possuam as especificações necessárias como um bom
realce de contraste e apenas as partes a serem usadas. Então é preciso que a mamografia passe
por um tratamento que realce de aspectos da mesma, assim pode‐se testar parâmetros e
comparar os resultados obtidos, e principalmente tratá‐la de maneira a segmentar as partes de
interesse, tirando suas regiões não devem ser levadas em consideração. Como visto na Figura 2, a
mamografia pode possuir áreas com informações sobre o mamógrafo, então precisaremos
remover tais partes. Para realizar essas trabalharemos com uma biblioteca livre OpenCV

(referência
do
OpenCV).
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Computacional.
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possui mais de 300 componentes entre funções, classes C++,
e Python.
Além
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Intel.
Ela
é
compatível
com Windows e UNIX.
Após as pesquisas conceituais, foi desenvolvido um programa intermediário, o GAM Input
Generator (GAM_IG), que leva em consideração a estrutura de uma imagem digital
monocromática e a entrada recebida pelo GAM. Trata‐se de um programa baseado nas funções
da biblioteca do OpenCV que gere um arquivo ASCII com as especificações da mamografia com as
posições X, Y de cada pixel e respectivo nível de cinza. Após isso, o programa GAM/K
disponibilizado no site do projeto será utilizado, tendo os dados gerados pelo programa
intermediário como entrada, conforme ilustra a Figura 5.

Figura 5 – Diagrama de execução do GAM em mamografias.

Ao tratar‐se de pixel, vemos que ele é representado normalmente pela forma de um
quadrado e a imagem é um grid de diversos pixels. Para gerarmos as amostras de entrada é
preciso analisar a vizinhança. Aponta‐se a existência desses dois tipos vizinhança: 4 conectada,
com vizinhos equidistantes e a 8 conectada, onde os vizinhos na diagonal são mais distantes que
os da lateral (Scuri, 2002). Trabalhamos com a vizinhança 8 conectada onde a população de cada
amostra leva em consideração os 8 vizinhos do pixel central que será referenciado (Scuri, 2002).
Na figura abaixo temos um exemplo de como será a estrutura, no meio o pixel e ao redor sua
vizinhança.

Figura 6 ‐ Vizinhança em um Grid Regular. Fonte: (Scuri, 2002)
Desenvolveremos então uma função para calcular a população de cada amostra. Assim,
para cada pixel analisado com as coordenadas (x, y), serão recolhidos a intensidade de cinza das
posições vizinhas. Essa vizinhança 8 conectada(Figura 6) encontra‐se nas seguintes coordenadas:
(x+1,y) ,(x‐1,y), (x,y+1), (x‐1,y), (x+1,y‐1), (x+1,y+1), (x‐1,y‐1) e (x‐1,y+1). Com o valores, que
serão obtidos se realizará, em primeiro momento, o cálculo da média desses valores. Entretanto,
esse cálculo será alterado ao decorrer dos testes finais até que se encontre o melhor perfil de
população para uma determinada amostra.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No momento, o trabalho encontra‐se em curso. O programa de tratamento das imagens
está em desenvolvimento. Os módulos de leitura, modificação, criação do arquivo txt com a
codificação e salva de imagens estão em funcionamento. A segmentação da imagem possui
resultados preliminares ainda não satisfatórios, pois não retirar partes indesejadas da imagem.
Para resolver este problema definiu‐se agora novos parâmetros para análise de regiões
quadráticas como média de cor abaixo do normal na imagem.
Após a finalização destes passos, passaremos para a fase de análise dos dados contidos no
arquivo gerado pela GAM_IG. Em seguida, os 2 arquivos txt extraídos com os parâmetros
desejados poderão ser inseridos no algoritmo GAM. Depois de obtidos os dados do GAM, eles
serão utilizados para checagem de eficiência com outros métodos desenvolvidos. Até o momento,
o nível de aprendizado obtido tem justificado o projeto de pesquisa, sem contar com a relevância
do tema abordado para toda a sociedade.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é fornecer noções básicas
sobre as principais tecnologias assistivas (TA) na
acessibilidade de deficientes visuais aos ambientes
digitais virtuais atualmente utilizados em nosso país, a
partir da utilização, suas principais peculiaridades e
modo de funcionamento dessas TA, entre estes os
softwares Jaws, Dosvox, Orca, NVDA e Virtual Vision.

Buscaremos tratar e expor uma compilação desses
princípios que objetivam o acesso de deficientes visuais
em uma visão inclusivista. Neste trabalho, focalizaremos,
de modo particular, a acessibilidade à WEB, no que se
refere aos deficientes visuais e suas formas de emprego
que fazem parte do cenário da Internet.

PALAVRAS‐CHAVE: Acessibilidade, deficiência visual, inclusão, ambientes digitais.

DIGITAL INCLUSION: WEB ACCESSIBILITY FOR PERSONS WITH DEFICIENCY VISUAL
ABSTRACT
The objective of this work is to provide an
understanding of the main assistive technologies (TA's)
accessibility for the visually impaired to digital virtual
environments currently used in our country, from the
use, their main peculiarities and mode of operation of
these TA's: Jaws, Dosvox, Killer, and NVDA Virtual
Vision.

Seek to address and expose a compilation of these
principles that aim access for the visually impaired in a
inclusivist view. In this paper, we will focus, in
particular, the accessibility to the web, with regard to
the visually impaired and their forms of employment
that are part of the Internet scenario.

KEY‐WORDS: Accessibility, visual impairment, inclusion, digital environments.
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INCLUSÃO DIGITAL: ACESSIBILIDADE NA WEB PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende analisar a maneira como os deficientes visuais fazem uso do
computador e principalmente da internet. Nos dias atuais estas ferramentas são consideradas
importantes recursos, que pode vir a colaborar significativamente no desenvolvimento e no
aprendizado do ser humano além da comunicação e inclusão digital. Se por um lado o avanço da
Internet melhorou a vida de muitos, para outros ainda constitui uma barreira ou uma forma de
exclusão digital.
O uso da Internet para as pessoas que possuem necessidades especiais constitui um
grande desafio, nem sempre bem sucedido, podendo deste modo provocar uma exclusão. É
possível notar nestes dados, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS)
divulgados no ano de 2009, 314 milhões de pessoas no mundo possuem deficiência visual, destes,
45 milhões são cegos. Observando o Brasil, os dados (IBGE), divulgados através do resultado do
censo 2010, apontam que 35 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, a maior
parte destes com deficiência visual, constituindo uma parcela da população que precisa ser
considerada em suas necessidades e especificidades para ter uma maior qualidade no acesso à
Internet. De acordo com estes dados, observa‐se que é trata‐se de uma grande parcela da
população mundial que não consegue consumir o conteúdo disponibilizado na internet em todo o
seu potencial.
De acordo com estudos realizados, as ferramentas computacionais abrem um espaço de
oportunidades, "principalmente para as pessoas cujos padrões de aprendizagem não seguem os
quadros típicos de desenvolvimento. Os estudos mostram que pessoas limitadas por deficiências
não são menos desenvolvidas, mas se desenvolvem de forma diferente". (SANTAROSA, 2000
apud SONZA, 2003, p. 2).
Os deficientes visuais fazem uso de ferramentas que apoiam na utilização do computador,
são os leitores de tela. Ao acessarem um site na internet os softwares leitores de tela geram o
áudio referente ao conteúdo oferecido pela pagina. Sendo este conteúdo tabela, imagem ou um
gráfico, podem surgir algumas dificuldades, se não houver uma audiodescriação associada. Para
entendermos melhor este ponto, serão trabalhadas adiante as principais ideias do W3C1, que
definiu os principais padrões de acessibilidade e que visa padronizar os sites na internet, bem
como o E‐mag – Cartilha de padrões do governo Brasileiro, que segue basicamente os mesmos
padrões do W3C.
Almejamos através do presente trabalho divulgar os principais sistemas de acessibilidade
de deficientes visuais aos ambientes digitais usados atualmente em nosso país, suas principais
particularidades e maneira de funcionamento. Buscamos expor uma compilação desses princípios
que objetivam o acesso de deficientes visuais em um vista inclusivista. Neste trabalho,
focalizaremos, de modo particular, a acessibilidade à internet, no que se refere aos deficientes
visuais e suas formas de emprego que fazem parte do panorama da internet.

1

http://www.w3c.br/Home/WebHome
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2. Materiais e Métodos
2.1.
Softwares leitores de tela ‐ acessibilidade aos deficientes visuais
Os softwares de acessibilidade aos ambientes digitais para deficientes visuais utilizam
recursos de áudio, teclado e impressora em Braille. Dentre os sistemas para deficientes visuais,
atualmente em nosso país são encontrados o Jaws2, NVDA3, Virtual Vision4, Orca5 e Dosvox6 (esta
é apenas uma ordem de como está organizado este artigo). Os leitores de telas são programas
que, interagindo com o sistema operacional do computador, capturam toda e qualquer
informação apresentada na forma de texto e a transforma em uma resposta falada utilizando um
sintetizador de voz, que leem toda a tela para o usuário, possibilitando a navegação por menus,
janelas e textos presentes em praticamente qualquer aplicativo.
Conforme Melo (2010) “a navegação é feita através de um teclado comum, dispensando o
uso do mouse na maior parte dos casos, e o áudio é emitido através da placa de som presente no
computador”. Nenhuma adaptação especial é necessária para que o programa funcione e
possibilite a utilização do computador pelo deficiente visual. Deste modo, o usuário pode ouvir
tudo o que está sendo mostrado, conforme navega pelo sistema e/ou utiliza os comandos do
programa. Lembrando que essa não é uma lista de classificação e sim uma lista de ordenação,
portanto, o primeiro da lista não significa necessariamente que seja o melhor, mesmo porque o
melhor leitor de telas é o que atende melhor as necessidades do usuário.
2.2.
Jaws
O JAWS (Job Acess With Speech) programa desenvolvido pela empresa norte‐americana
Henter‐Joyce, pertencente ao grupo Freedom Scientific. O Jaws para Windows é um leitor de
telas que permite facilmente o acesso ao computador a pessoas cegas.
Atualmente na versão 13, o software permite aos usuários cegos ou com baixa visão acesso
quase que total as principais funcionalidades do sistema, desde manipulação de pastas e
arquivos, configuração e personalização do sistema, criação e edição de documentos no pacote
de escritório Office, navegação em sites da internet, entre outras funcionalidades. Adaptar‐se
não é uma particularidade única do Jaws, como foram citados anteriormente todos os leitores de
tela requerem adaptação e o melhor é sempre aquele que atende as necessidades do seu
usuário.
2.2.1. Virtual Vision
Desenvolvido em 1997 pela empresa Brasileira Micropower, o Virtual Vision, atualmente na
versão 7.0. Esse leitor roda em ambiente Windows e é capaz de interagir com os principais
programas normalmente utilizados em um computador, reconhecendo assim o pacote de
escritório office, navegadores web, Skype, entre outros.
O Virtual Vision não é um programa gratuito, Você pode baixar para avaliar e testar seus
recursos. O arquivo de instalação que você recebe contém o programa completo, mas com a
limitação de funcionar em sessões de 30 minutos. Após esse intervalo será necessário reiniciar o
computador para que o Virtual Vision volte a funcionar por outros 30 minutos. Para o Virtual
2

http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/Jaws
http://www.nvaccess.org/
4
http://www.virtualvision.com.br/index.html
5
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orca_(software)
6
http://portal.estacio.br/media/1868428/manual_dos_vox.pdf
3
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Vision funcionar sem essa limitação, é necessário à aquisição da licença de uso definitiva do
programa, ou seja, para você ter acesso ao programa completo é necessário pagar.
2.2.1.1. Dosvox
O sistema "conversa" com os deficientes visuais em Português, este vem sendo desenvolvido
desde 1993 pelo NCE ‐ Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ (Universidade Federal do Rio
de Janeiro). A ideia de desenvolver tal programa evoluiu a partir do trabalho de um aluno com
deficiência visual, Marcelo Pimentel, que hoje é programador do NCE, onde trabalha sob a
orientação do seu professor.
Uma das importantes características desse sistema é que ele foi desenvolvido
com
tecnologia totalmente nacional, sendo o primeiro sistema comercial a sintetizar vocalmente
textos genéricos na língua portuguesa. Há duas versões do programa: uma simplificada, que pode
ser obtida pela Internet (gratuitamente) e outra profissional, que pode ser adquirida
comercialmente, por baixo custo. Como o sistema lê e digitaliza o som em português, o diálogo
homem/máquina é feito de forma simples. Esse programa também utiliza padrões internacionais
de Computação podendo assim ser lido e ler dados e textos gerados por programas e sistemas de
uso comum em Informática. Um software simples para usuários iniciantes, de fácil instalação e
utilização. O DOSVOX apresenta o mérito de ter sido pioneiro nesta área disponibilizando um
sistema completo para deficientes visuais, incluindo desde edição de textos até navegação na
Internet, utilitários e outros.
2.2.1.1.1. NVDA (Non Visual Desktop Access )
É um leitor de telas gratuito e de código aberto, ou seja, é um software totalmente livre de
custos, vai de encontro ao JAWS e Virtual Vision, onde a um custo que pode tornar inacessível à
grande parte da população.
O projeto foi iniciado em meados de 2006, pelo jovem australiano Michael Curran, mas ainda
está um pouco abaixo dos seus principais concorrentes comerciais nos quesitos de
funcionalidades e interação com o sistema, no entanto o leitor está evoluindo a passos largos.
Uma característica que garante um grande diferencial ao NVDA é o fato dele não precisar ser
instalado no sistema, podendo ser levado em um pendrive, cd ou qualquer outro disco removível.
2.2.1.1.1.1.
Orca
O desenvolvimento do Orca foi conduzido pelo Escritório do Programa de Acessibilidade da
Sun Microsystems, Inc., com contribuições de muitos membros da comunidade. Assim como o
NVDA, o Orca também é um software gratuito e de código aberto. O diferencial aqui é que ele
roda em Sistema Operacional Linux, além de leitor de telas é também um ampliador de telas,
possibilitando ao deficiente visual a utilização de apenas um programa para tornar o sistema
acessível.
Falando em sistema acessível, o Orca já vem instalado como recurso de acessibilidade padrão
em algumas distribuições Linux, permitindo assim que o deficiente visual instale o sistema sem o
auxílio de outros. O Orca é projetado para trabalhar com isso, inclui o GNOME Desktop e suas
aplicações, como também, Open Office, Firefox, a plataforma Java e muitos outros. Algumas
aplicações trabalham melhor do que outras, entretanto, a comunidade Orca trabalha
continuamente para fornecer o acesso a um número cada vez maior de aplicações. A lista não é
uma lista completa de todas as aplicações. O objetivo é fornecer um repositório dentro do qual
os usuários possam compartilhar suas experiências a respeito das aplicações que testaram.
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3. Resultados e Discursões
3.1.
Acessibilidade na web:
O termo acessibilidade significa incluir pessoas com deficiência na participação de atividades
como o uso de produtos, serviços e informações. Na internet, acessibilidade refere‐se
principalmente às recomendações do WCAG7 (World Content Accessibility Guide) do W3C e no
caso do Governo Brasileiro ao e‐MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e‐
MAG está alinhado às recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento
acessível para sites governamentais. (PORTAL BRASIL, 2013).
As investigações dos pesquisadores internacionais que buscam articular um projeto de
inclusão social têm revelado a importância de desencadear um processo global de discussão
sobre acessibilidade. Documentos oficiais, com os da União Europeia, já revelam a urgência de
planejar ações públicas para enfrentar a problemática da info‐exclusão, aborda Santarosa.
No centro dessas ações, estão os grupos de pesquisadores que investigam as interfaces
desenvolvidas para o World Wide Web, objetivando que as mesmas conquistem uma
transparência na audiência a que se destinam especialmente para a comunidade dos
cidadãos com necessidades especiais. O número de pessoas com necessidades especiais
cresce em todos os países, tais pessoas começam a reivindicar seu legítimo direito de ter
acesso à informação e, principalmente, a uma informação que possa ser compreendida e
apropriada. O acesso aos benefícios da Internet deve ser aperfeiçoado buscando reduzir
as discriminações e as exclusões sem, com isso, prejudicar suas características gráficas
ou suas funcionalidades. (SANTAROSA, 2002).

Os criadores de conteúdo para a rede mundial de computadores – Internet – ao conceberem
uma página ou um site, devem ter presente a multiplicidade de situações e a diversidade no
universo de usuários da Web. Para que cada página possa verdadeiramente ser um
potencializador da acessibilidade, pesquisadores elaboraram um conjunto princípios ou diretivas
buscando disponibilizar os benefícios da Web à totalidade de seus usuários. Podemos levar em
consideração os benefícios, se forem utilizados esses princípios que são enxergados para além
dos usuários, tendo uma pagina leve que torna ainda mais fácil sua manutenção, promovendo
uma maior facilidade aos desenvolvedores.
3.2.
Padrões de acessibilidade na web
Nessa instância vamos explorar um pouco mais os padrões e recomendações da WCAG,
atualmente na versão 2.0 e mostrar algumas melhorias que, se utilizada corretamente trará
muitos benefícios. Sucessivamente analisaremos o e‐MAG, nacional, que tem por finalidade
uniformizar os sites governamentais brasileiros.
World Wide Web Consortium, ou W3C é uma organização de padronização da internet. Seu
fundador foi Tim Berners – Lee em 1994. Atualmente agrega empresas, órgãos governamentais e
organizações independentes com a finalidade de estabelecer padrões. Fazendo uso desses
padrões qualquer pessoa pode visualizar as páginas, independente de hardware ou software que
esteja utilizando. “Fazer um site acessível não é só se preocupar com um determinado grupo de
pessoas: É se preocupar com todas as pessoas que acessam seu site”. (FERRAZ, 2010).

7

http://www.w3.org/TR/WCAG20/

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

A WCAG 1.0 é, a princípio voltada para, desenvolvedores de conteúdo para a internet
(autores de páginas web e projetistas de sites), desenvolvedores de ferramentas de avaliação da
acessibilidade e outros. É composta de 14 diretrizes.
Este conjunto de normativas, atualmente na versão 2.0, constitui o principal guia de
acessibilidade ao conteúdo Web. O WCAG 2.0 constitui‐se de quatro princípios e doze diretrizes
que servem de guia para tornar um site acessível. Cada princípio possui diretrizes e
recomendações relacionadas, que devem ser utilizadas pelos desenvolvedores na criação dos
sites. A WCAG 2.0 são recomendações da W3C de 11 Dezembro de 2008, foi traduzido para o
português em 2 de março de 2009 pelo Prof. Everaldo Bechara, do Centro de Treinamento iLearn.
As WCAG 2.0 baseiam‐se nas WCAG 1.0. As WCAG 2.0 foram desenvolvidas através do processo
W3C em colaboração com pessoas e organizações em todo o mundo. Seus princípios básicos são:
 Perceptível:
Indica que o conteúdo e os componentes precisam ser visíveis a todos os sentidos.
 Operável:
Trata sobre a necessidade dos componentes e conteúdo do site não exigir interações que
o usuário não possa realizar.
 Compreensível:
Indica que o conteúdo e as operações devem estar no nível de compreensão do usuário.
 Robusto:
O conteúdo precisa ser robusto o suficiente para ser interpretado corretamente pelos
agentes do usuário, inclusive as tecnologias assistivas.
Cada diretriz possui pontos de verificação e estes pontos possuem um nível de prioridade
associado. A primeira prioridade trata sobre pontos que os criadores de conteúdo para web
devem satisfazer inteiramente. Caso estas diretrizes não sejam satisfeitas, impossibilitarão o
acesso ao conteúdo a um ou mais grupos de usuários.
A segunda trata sobre pontos que os criadores de conteúdo para web deveriam satisfazer
inteiramente. Caso estas diretrizes não sejam satisfeitas, dificultará o acesso ao conteúdo a um
ou mais grupos de usuários.
A terceira e última propriedades trata sobre pontos que os criadores de conteúdo para
web podem satisfazer inteiramente. São diretrizes que, caso não sejam satisfeitas, poderá
dificultar o acesso ao conteúdo a um ou mais grupos de usuários.
Podemos observar que suas diretrizes deixam claro o que é necessário para tornar um site
acessível. Como podemos ver a seguir que o modelo brasileiro, baseia‐se no WCAG, voltado aos
sites governamentais.
O Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e‐MAG), composto por um conjunto
de recomendações que devem ser consideradas no desenvolvimento e adaptação de conteúdo
do Governo Brasileiro na Web. “Toda instituição deve utilizá‐lo, de modo que o processo de
acessibilidade seja padronizado nacionalmente". (PORTAL BRASIL, 2013).
O e‐Mag estabelece oito diretrizes e cada diretriz possui um conjunto de recomendações.
As diretrizes são apresentadas a seguir. Este padrão também adota os mesmos níveis de
prioridades definidos pela WCAG.
1. Forneça alternativas equivalentes para o conteúdo gráfico e sonoro.
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2. Assegure‐se de que seu sítio seja legível e compreensível mesmo sem o uso de
formatações.
3. Dê preferência às tecnologias de marcação e formatação.
4. Assegure‐se de que toda a informação seja interpretada corretamente, com clareza e
simplicidade.
5. Assegure‐se de que as tecnologias utilizadas funcionem ‐ de maneira acessível ‐
independente de programa, versões e futuras mudanças.
6. Assegure sempre o controle do usuário sobre a navegação no sítio.
7. Identifique claramente quais são os mecanismos de navegação.
8. Em casos não contemplados nas diretrizes anteriores, utilize sempre recursos
reconhecidos, por instituições com propriedade no assunto, como tecnologias acessíveis.
É importante destacar que nem todos os sites cumprem estas recomendações.
Para realçar bem os problemas enfrentados pelos deficientes visuais no cotidiano, veremos a
seguir um gráfico que visa mostrar os principais erros, encontrados numa pagina web. Neste
caso, foram analisadas 11 redes sociais, onde foram descobertos problemas, que podem
dificultar a utilização por parte do deficiente visual, como veremos no gráfico a seguir:

Figura 1 – Representação gráfica de erros de acessibilidade nas redes sociais
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É importante destacar que o erro encontrado em maior quantidade trata da inclusão de
uma informação textual aos elementos não textuais, este erro ocorreu 219 vezes, considerando
as onze verificações realizadas. Observa‐se também que os erros relacionados com a
acessibilidade nos formulários somam 72 ocorrências. Esta avaliação foi realizada apenas com as
páginas iniciais de cada rede social.
4. CONCLUSÃO
Percebe‐se que melhorar o desenvolvimento de sites na internet para deficientes visuais é
imprescindível para que os estes possam consumir os conteúdos disponibilizados nos sites em
todo o seu potencial. “Reforçando a ideia de que a acessibilidade irá melhorar a utilização de
todos os usuários na Internet, não apenas aqueles que possuem necessidades especiais”.
(SORRENTINO, 2013). A ideia de beneficiar a todos os usuários, independente de seus interesses
individuais, sejam estas necessidades especiais ou não, adequa‐se com a filosofia de utilização da
Internet, no sentido de ser uma rede aberta e democrática, disponível para todos, independente
das especificidades de cada um.
Desta forma, o artigo “Inclusão Digital: Acessibilidade na web para pessoas com
deficiência visual”, foi idealizado a luz de um projeto de extensão realizado no IFRN campus Nova
Cruz, intitulado: “Capacitando Desenvolvedores para a Acessibilidade”. Que possuía como
principal objetivo capacitar desenvolvedores web para o benefício de sites, buscando promover
um melhoramento na utilização do computador pelos deficientes visuais. O projeto teve duração
de seis meses e consistiu em aplicação de um mini‐curso aos alunos do curso de informática,
propondo‐se assim, a uma formação dos desenvolvedores, informando a respeito dos padrões
necessários para o desenvolvimento dos sites.
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RESUMO
Atualmente a área da educação vem procurando
novas maneiras para o incentivo no aprendizado dos
alunos. Uma alternativa que vem ganhando destaque
é a utilização de jogos, que permitiu desenvolver
novas ferramentas capazes de excitar a mente,
estimular a memória, melhorar o controle da atenção
e aperfeiçoar o raciocínio, além destes poderem ser
utilizados em computadores pessoais e em
dispositivos móveis. Tudo isto contribui para que o
aluno tenha um maior estímulo em praticar conceitos

vistos em sala de aula. Diante desse contexto, o
presente trabalho tem como objetivo demonstrar
como o desenvolvimento de um jogo pode facilitar e
estimular o aprendizado da disciplina de
programação. Foi utilizado como estudo o caso do
desenvolvimento de um Jogo da Forca durante a
disciplina de Fundamentos de Lógica e Algoritmos do
Curso Técnico em Informática do Instituto Federal de
Ciência, Educação e Tecnologia do Rio Grande do
Norte.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino, Criação, Jogos, Lógica, Algoritmos

DEVELOPMENT OF A HANGMAN GAME TO SUPPORT TEACHING OF FUNDAMENTALS OF LOGIC AND
ALGORITHMS DISCIPLINE
ABSTRACT
Currently the area of education is looking for new ways
to encourage student learning. One alternative that is
gaining prominence is the use of games, allowing
creation of new tools able to excite the mind, stimulate
memory, improve attention control and improve
reasoning, beyond these may be used on personal
computers and mobile devices. All this helps the student
to have a greater incentive to practice concepts seen in
class.

Given this context, this work aims to demonstrate how
the development of a game can facilitate and stimulate
learning a programming discipline. Was used as case
study the development of a Hangman game during the
Fundamentals of Logic and Algorithms discipline, from
technical course of informatics of Federal Institute of
Science, Technology and Education of Rio Grande do
Norte.

KEY‐WORDS: Learning, Creation, Games, Logic, Algorithms
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DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DA FORCA COMO AUXÍLIO NO ENSINO DA DISCIPLINA DE
FUNDAMENTOS DE LÓGICA E ALGORITMOS

INTRODUÇÃO
Atualmente, os espaços escolares vêm procurando inovações para que haja incentivo no
aprendizado dos alunos. Devido a apresentarem dificuldades em algumas matérias. Sendo assim,
foram desenvolvidas novas ferramentas capazes de atrair a atenção de estudantes, para que
conseguissem aprender de uma forma mais fácil e divertida.
Uma destas inovações é o jogo, que utiliza recursos dinâmicos para o ensino e ao mesmo
tempo proporciona uma maior interação entre alunos. Os jogos podem ser usados em diversos
equipamentos eletrônicos, dos computadores pessoais aos dispositivos de bolso. Dispositivos
móveis são aparelhos de menor poder de processamento que permitem mobilidade e que estão
ficando cada vez mais presentes na vida das pessoas (COSTA et al., 2010).
Os jogos podem trazer diversos benefícios, entre eles, excitar a mente, estimular a
memória, melhorar o controle da atenção, aperfeiçoar o raciocínio e desenvolver a criatividade
(BATISTA et al., 2008). Desta forma, os jogos podem ser um importante aliado às disciplinas de
programação em instituições de ensino, pois há dificuldade por parte dos alunos no
acompanhamento da matéria e na resolução de exercícios (SILVA et al., 2012).
Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar como o
desenvolvimento de jogos pode facilitar e estimular o aprendizado da disciplina de Fundamentos
de Lógica e Algoritmos, do Curso Técnico em Informática do Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Sendo empregado como estudo o
desenvolvimento de um Jogo da Forca.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento do Jogo da Forca, foi utilizado o programa VisuAlg, versão 2.5,
responsável por manipular algoritmos. Ele foi utilizado por ser uma ferramenta simples e
eficiente para o aprendizado desta matéria. Usando o português estruturado (Portugol), que é
uma versão portuguesa de pseudocódigos (DE SOUZA, 2009).
A disciplina de Fundamentos de Lógica e Algoritmos do Curso Técnico em Informática do
IFRN tem como objetivo ensinar a lógica de programação e elaborar algoritmos através das
estruturas básicas de dados e operadores de álgebra booleana. Os conteúdos abordados em
Algoritmos são os conceitos fundamentais (sintaxe, variáveis, tipos de dados, entre outros),
operadores, estruturas condicionais, repetição e funções primitivas do Portugol. Não são
abordados nesta disciplina o estudo de vetores, matrizes, e criação de funções (IFRN, 2013).
O Jogo da Forca tem como objetivo fazer com que o competidor adivinhe qual palavra
está oculta. Inicialmente o ele tem acesso à quantidade de letras que compõem a palavra
(representadas por traços), e uma dica para ajudar na competição. O jogador poderá então, em
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cada tentativa, citar uma letra que compõe a vocábulo. No caso de acerto, a letra aparecerá
sobre o traço correspondente, em caso de erro, uma parte do corpo de um boneco é desenhada
na forca. O jogo termina quando a palavra inteira é descoberta, representando a vitória, ou com
o desenho completo na forca, representando a derrota. (CURVELO et al., 1998).
Este jogo foi utilizado por ser de fácil entendimento para os alunos. Para exemplificar o
desenvolvimento, neste artigo será explanado o jogo feito por alunos do Curso Técnico Integrado
em Informática que cursou a disciplina no semestre letivo 2012.2.
O professor ministrante da matéria passou este desafio jogo para a composição de parte
da última nota do bimestre. Tendo como alvo principal revisar tudo estudado durante um
semestre letivo. Deveria ser obedecido um passo a passo, o que ajudava na consolidação da
atividade e a cada nova função que trabalhava como o desejado, era obtido pontuações para
esta nota. A finalidade era a criação de um jogo da forca, o que variaria seria a forma como cada
grupo desenvolveria o código.
Para a construção do jogo, é permitido apenas o uso de variáveis do tipo caractere, inteiro
e lógico, excluindo a possibilidade de o aluno procurar e usar códigos prontos da internet. Devido
aos existentes nessa rede global empregarem vetores e matrizes. O desenvolvimento era livre, já
que os alunos estavam aprendendo ainda os conceitos iniciais de programação na disciplina de
Algoritmos.
As variáveis criadas no jogo do estudo de caso estão representadas na Figura 1.

Figura 1 – Declaração de variáveis
No início da partida, é indicado que outra pessoa realize a configuração, digitar a palavra e
a dica. Para isso, são utilizados os comandos de saída de dados (linhas 7, 8 e 10) para a criação do
menu, e para a leitura dos dados (linhas 9 e 11) como demonstrado na Figura 2.

Figura 2 – Declaração de variáveis

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

Logo após a tela será limpa, para que outro usuário possa iniciar a partida e não tenha
acesso à palavra que foi armazenada. O segundo menu é exibido, apresentando as seguintes
opções: 1 ‐ Chutar uma letra; 2 – Chutar uma palavra; 0 – Desistir. Este também é criado através
dos comandos de leitura e saída de dados. Para verificar qual opção o usuário digitou, é utilizada
a estrutura de condição se...senao, comparando o número digitado com o do menu.
Caso seja digitado a opção 1, o sistema irá solicitar que seja digiteada uma letra qualquer.
Após a inserção da letra, o sistema irá verificar se ela faz parte da palavra, como demonstrado na
Figura 3, através da utilização de uma estrutura de repetição (linha 211) que inicia do 1 e vai até
o comprimento da palavra, responsável por fazer a verificação letra por letra. Para descobrir o
comprimento da palavra, é usada uma função primitiva denominada pelas criadoras de compr.
Para consultar as letras de cada laço da estrutura de repetição, é empregada a função primitiva,
chamada copia (linha 212), que retornará um trecho da palavra (a letra) para a devida
comparação.
Em caso de acerto, é acrescido em 1 a variável responsável por contabilizar os acertos do
usuário (linha 213). Também foi criada outra variável que concatena todas as letras acertadas
(linha 215), para que verifique‐se se a letra já foi digitada em tentativas anteriores.

Figura 3 – Verificação da letra digitada
Na ocorrência de erro, existe uma variável responsável pela contabilização da quantidade,
incrementando 1 a cada falha. Esse recurso é necessário durante a exibição para o usuário,
quando é mostrado um resumo de acertos, tentativas e erros (linhas 51 à 53), além de uma figura
que representa a forca, sendo preenchida com novas partes a cada deslize (linhas 55 à 65), de
acordo com a Figura 4. Pelas regras, a quantidade máxima de erros aceitos no algoritmo é de 10.
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Figura 4 – Tabela descritiva e base da forca
O jogo será finalizado em duas situações: a primeira se o usuário tiver a quantidade de
acertos igual ao comprimento da palavra (linha 231). Neste caso a tela será limpa e a palavra será
escrita na tela, seguida da informação da vitória, como visto na Figura 5; a segunda se a quantidade
máxima de erros admitida for atingida, conforme Figura 6.

Figura 5 – Representação da vitória no jogo

Figura 6 – Representação da derrota no jogo
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RESULTADOS
Ao final do prazo dado pelo professor, os discentes conseguiram executar a tarefa da
forma solicitada. Sem exibir erros e com as funções sendo realizadas com sucesso.
A tela de configuração do jogo que é apresentada para a outra pessoa encontra‐se na
Figura 7.

Figura 7 – Configuração para início de partida
O menu principal foi exibido corretamente para o usuário, contendo dica e quantidade de
letras que formam a palavra cadastrada. Como é possível visualizar na Figura 8.

Figura 8 – Menu do Jogador
Durante as tentativas, nos casos de acertos, é apresentado um resumo com as letras
chutadas e acertadas em seus respectivos lugares, e o desenho da forca não é modificado,
conforme Figura 9‐a. Nos casos de erros, as contagens também ocorrem de forma esperada, e a
forca é atualizada com uma parte de cada vez correspondendo a cada erro, como pode ser visto
na Figura 9‐b.
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(a)

(b)

Figura 9 – Representação de um acerto (a) e um erro (b)
Com a finalização do jogo através de vitória, é exibida a palavra do desafio e uma
mensagem parabenizando o jogador (Figura 10). Caso contrário é exibida uma mensagem
informando que o usuário não obteve vitória, e a palavra desafio é exibida.

Figura 10 – Tela de final de vitória

Foi observado interesse por parte dos discentes em concluir o desafio, utilizando os
conceitos estudados, proposto pelo docente. Houve uma melhora no raciocínio lógico dos
alunos, já que tiveram que contornar diversas barreiras e problemas utilizando apenas os
conteúdos ministrados em sala de aula.
Ao final, os grupos apresentaram os jogos simulando partidas reais. Isto fez com que os
alunos tivessem um maior estímulo em continuar estudando programação para desenvolver
jogos e sistemas mais sofisticados.
A melhora no desempenho dos alunos foi percebida durante a apresentação do trabalho,
quando conseguiram descrever corretamente todos os métodos utilizados para a criação do jogo,
como também no semestre seguinte, quando cursaram a disciplina de Programação Orientada a
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Objetos. Os alunos conseguiram acompanhar e entender mais facilmente os conceitos do que
turmas anteriores que não praticaram Algoritmos através da criação de jogos.
CONCLUSÃO
A utilização do desenvolvimento do Jogo da Forca na disciplina de Fundamentos de Lógica
e Algoritmos foi realizada com sucesso, os jogos desenvolvidos pelos grupos foram executados da
forma esperada. Todos os conceitos da ementa da disciplina, sem exceção, foram utilizados e
praticados durante o desenvolvimento do Jogo, se tornando em uma prática importante de
auxílio no ensino.
O jogo despertou um maior interesse por parte dos alunos, que se esforçaram para
conseguir atingir o objetivo do trabalho. Todos os grupos conseguiram desenvolver o jogo, alguns
de forma mais simples, e outros mais elaborados e com funcionalidades adicionais as que foram
solicitados. Os alunos puderam praticar melhor a programação de forma descontraída e
diferente dos métodos tradicionais utilizados em sala de aula.
Como trabalhos futuros, pretende‐se desenvolver outros jogos para a disciplina, assim
como a utilização de novas tecnologias que permitam a criação de interface gráfica. Também
propor a utilização de Jogos nas demais disciplinas do Curso Técnico em Informática, como
Programação Orientada a Objetos, Programação para Web, entre outras.
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RESUMO
O Presente artigo descreve o desenvolvimento de um
sistema para acionamento de cargas externas quaisquer
com acesso à interface da porta paralela utilizando
software livre multiplataforma. Com os avanços
tecnológicos para sistemas computadorizados, muitos
equipamentos vêm sendo descartados, sendo alguns

deles, microcomputadores que contém a interface da
porta paralela, torna‐se ainda mais relevante o
desenvolvimento de sistemas para o uso da mesma,
promovendo assim a metareciclagem destes
equipamentos e contribuindo para a diminuição do lixo
eletrônico.

PALAVRAS‐CHAVE: Software Livre Multiplataforma, Acionamento de Cargas, Porta Paralela.

MULTIPLATFORM FREE SOFTWARE WITH PARALLEL PORT ACCESS INTERFACE FOR LOADS
SWITCHING
ABSTRACT
The present paper describes the development
of a system to drive any external loads with access to
the parallel port interface using free software platform.
With technological advances in computerized systems,
many devices have been discarded, some of them,
microcomputers containing the parallel port interface

becomes even more important to develop systems for
the use of the same, thereby promoting
MetaReciclagem of equipment and contributing to the
reduction of electronic waste.

KEY‐WORDS: multiplatform free software, load drive, parallel port.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, os microcomputadores, são equipamentos accessíveis e já se tornaram uma
ferramenta comum nos ambientes de trabalho e domestico. Além de fazer cálculos e armazenar
informações, o microcomputador pode também ser utilizado para fazer aquisição de dados,
controle de processos em tempo real ou enviar sinais a um periférico (JOSEPH, SNIDER, 1987).
Para isso podemos utilizar algumas interfaces específicas que, com os avanços tecnológicos, se
tornaram obsoletas, um exemplo destas é a interface paralela. A interface paralela possui várias
linhas para os dados, permitindo assim que vários bits sejam transferidos simultaneamente (em
paralelo) entre o dispositivo de E/S e a interface (OLIVEIRA et al., 2010), permitindo assim uma
maior velocidade na comunicação de dados.
Neste artigo é dado ênfase a metareciclagem da porta paralela com a implementação de
um software multiplataforma com interface gráfica desenvolvida em Java™ e comunicação em
C++, que envia um sinal através da mesma para chaveamento de um relé e ativação de uma
carga.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia adotada é bastante simples, de baixo custo e é composta de duas etapas:
A construção da placa eletrônica, com alimentação via Universal Serial Bus (USB) e com conexão
a porta paralela do computador, e a implementação do software multiplataforma com interface
gráfica simples.
2.1. PLACA ELETRÔNICA
A placa eletrônica é de fácil construção tendo os seguintes materiais:









Placa de circuito furada;
Conector USB;
PUSH‐BUTTOM;
Resistor 220 Ohms;
Transistor BC337;
Diodo;
Capacitor Eletrolítico 10 µF;
Relé.

Os componentes são soldados na placa e tem a função de chavear o relê, consequentemente,
acionando a carga. Os principais componentes responsáveis pelo chaveamento são o relé e o
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transistor, sendo os demais responsáveis pela segurança do circuito. Na figura 1 é possível
visualizar a ilustração do circuito para um melhor entendimento do funcionamento.

Figura 1 – Ilustração do circuito utilizado para a construção da placa.
Apesar de o transistor ser a base de praticamente qualquer tecnologia moderna, seu
funcionamento é bastante simples, quase elementar. É como naquele velho ditado "as melhores
invenções são as mais simples". As válvulas, usadas durante as décadas de 40 e 50, eram muito
mais complexas que os transistores e mesmo assim foram rapidamente substituídas por eles. Um
transistor é composto basicamente de três filamentos, chamados de base, emissor e coletor. O
emissor é o polo positivo, o coletor o polo negativo, enquanto a base é quem controla o estado
do transistor, que pode estar ligado ou desligado. Quando o transistor está desligado, não existe
carga elétrica na base, por isso, não existe corrente elétrica entre o emissor e o coletor (temos
então um bit 0). Quanto é aplicada uma certa tensão na base, o circuito é fechado e é
estabelecida a corrente entre o emissor e o receptor (um bit 1) (MORIMOTO, 2006).
O Relé (Relay) é um dispositivo eletromecânico, formado por um magneto móvel, que se desloca
unindo dois contatos metálicos. O Relê foi muito usado no sistema telefônico, aliás algumas
centrais analógicas ainda utilizam estes dispositivos até hoje. Os relês podem ser considerados
uma espécie de antepassados dos transistores. Suas limitações são o fato de serem
relativamente caros, grandes demais e ao mesmo tempo muito lentos: um relê demora mais de
um milésimo de segundo para fechar um circuito, mais de dez milhões de vezes mais lento que
um transistor atual (MORIMOTO, 2006).

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

Na prática o circuito funciona da seguinte maneira: O circuito é energizado com +5 Vcc e sua
corrente vai em direção a base do transistor. Existe uma oposição a corrente que é o PUSH‐
BUTTOM, quando pressionado deixa passar a corrente na base transistor (que está protegido
pelo resistor de 220 Ohms). O transistor manda um sinal para o diodo que está conectado as
duas entradas do relé (diodo de roda livre) fazendo assim o chaveamento do mesmo (alterando
do NA para NF). Foi colocado um borne depois do PUSH‐BUTTOM para que seja conectado a
algum dos pinos de dados da porta paralela, assim o software fará a função do botão para enviar
um sinal na base do transistor.
2.2. PORTA PARALELA
A interface paralela do microcomputador funciona do seguinte modo: dados digitais de nível TTL
(0 ou 5 Volts) presentes nos pinos do conector DB25 localizado na parte posterior do
microcomputador podem ser colocados na via de dados do mesmo (leitura) e vice‐versa, ou seja,
dados podem ser enviados do micro para outro aparelho (escrita). Através de um comando
podemos acessar dois registradores de leitura e escrita e um registrador somente de leitura via o
conjunto de endereços LPT1 (278h, 279h e 27Ah) ou LPT2 (378h, 379h e 37Ah.) e “ler” ou
“escrever” um dado digital. Este dado digital poderá ter no máximo 8 Bits. Na tabela 1
(FAGUNDES et al., 1995), é mostrada a correspondência entre os pinos do conector DB25 e
palavra digital para o determinado endereço. É especificado também o tipo de função que cada
porta é capaz de realizar (FAGUNDES et al., 1995).
Tabela 1 – Relação entre os pinos do conector DB25 e a palavra de oito bits de cada porta
paralela.
Endereço Associado

278h e 378h (leitura/escrita)

Dado Digital

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Pinos do Conector

9

8

7

6

5

4

3

2

Endereço Associado

279h e 379h (leitura)

Dado Digital

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Pinos do Conector

11

10

12

13

15

NC

NC

NC

Endereço Associado

27Ah e 37Ah (leitura e escrita)

Dado Digital

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Pinos do Conector

NC

NC

NC

NC

17

16

14

1
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Todos os pinos da porta 278h (378h) são de leitura e escrita de modo direito, apenas o pino 11 da
porta 279h (379h) lê de modo invertido (isto é, for enviado o valor um será recebido o valor
zero). Na porta 27Ah (37Ah) somente o pino 16 é de modo direto. Os bits D0 – D2 da porta 279h
(379h) e os D4 – D7 da porta 27Ah (37Ah) não são utilizados. Os pinos 18 – 25, que não estão
especificados na tabela são usados como terra. Portanto podemos estabelecer um canal de
comunicação entre a via de dados do microcomputador e o conector (DB25) da interface paralela
(FAGUNDES et al., 1995).
Nesta aplicação a placa terá conexão com um dos pinos de dados (D0 – D7) para que seja enviado
o sinal, que resultará no chaveamento do relé e ativação da carga CA. Na figura 2 (MESSIAS, 1999
‐ 2006), pode ser visualizado a ilustração e descrição dos pinos da porta paralela.

Figura 2 – Ilustração e descrição dos pinos da porta paralela.
2.3. DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE
O software foi desenvolvido usando as linguagem Java¹ e C++². Toda parte gráfica foi
implementada em Java utilizando Swing no software NetBeans³ IDE 8.0. Atualmente, o Java
suporta, oficialmente, dois tipos de bibliotecas gráficas: AWT e Swing. A AWT foi à primeira API
para interfaces gráficas a surgir no Java e foi, mais tarde, superada pelo Swing (a partir do Java
1.2), que possui diversos benefícios em relação a seu antecessor. As bibliotecas gráficas são
bastante simples no que diz respeito a conceitos necessários para usá‐las (CAELUM, 2004). Sendo
este, e o fato de ser multiplataforma, os motivos pela escolha do Java para a construção da
interface gráfica.
1 ‐ Java™ Platform, Standard Edition 7 API Specification, 2014. Disponível em: <http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/>.
Acesso em 11 de Março de 2014.
2 ‐ Cpp reference, 26 April 2014. Disponível em: <http://en.cppreference.com/w/>. Acesso em 10 de Março de 2014.
3 ‐ NetBeans Documentation, 2013. Disponível em: <https://netbeans.org/kb/>. Acesso em 15 de Março de 2014.
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Para a comunicação foi utilizado o C++, que sendo uma linguagem de mais baixo nível
(comparando‐se ao Java), se comunica de maneira mais direta com a interface da porta paralela.
No sistema operacional Microsoft© Windows 32 bits, é necessário à instalação de uma DLL,
denominada “inpout32.DLL”, que contem as funções de leitura e escrita na porta paralela. Ela
deve ser instalada na pasta “C:/Windows/System32/”. Após a sua instalação basta carregar tal
DLL na memória e utilizar as funções da mesma. No sistema operacional LINUX, basta executar a
aplicação com permissões de administrador para utilizar as funções de escrita.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado do desenvolvimento do software multiplataforma foi excelente. De fácil
instalação, com um tempo de resposta eficaz e uma interface gráfica simplificada. Observa‐se na
figura 3 o circuito montado em placa furada.

Figura 3 – Circuito montado em placa furada.
Percebe‐se que na figura 3, que com tal placa, é possível acionar qualquer tipo de carga
(suportada pelo relé) tanto residencial quando industrial, bastando apenas que seja mudado a
entrado do relé. É apresentado na figura 4, a interface gráfica com três botões e dois estados (um
com a carga ativada e outro com a carga desativada).
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Figura 4 – Apresentação dos dois estados da interface gráfica em ambos SOs (Windows/Linux).
Na figura 4, percebe‐se o quão simples é a interface para o usuário final. É visto também o
botão “ABOUT” que é demonstrado na figura 5.

Figura 5 – Interface ao clicar no botão “ABOUT”.
Na figura 5, são visualizados os detalhes do desenvolvedor e a ilustração do circuito.
Como é necessário a instalação de uma DLL especifica para cada versão do Windows (NT/200/XP
ou 7) foi criado um instalador com este sistema operacional. Seus detalhes estão na figura 6.
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Figura 5 – Interface dos instaladores.
Na figura 5 à esquerda, é visto o instalador do software e a direita o instalador para a DLL.
Todo o material de resultados esta disponível no link: < http://goo.gl/gbVXIR>.

4. CONCLUSÃO
Consegue‐se concluir que a utilização da interface da porta paralela é acessível, de baixo
custo, útil e bem eficiente. Tomando este artigo como base, percebe‐se um grande potencial
para novas aplicações como, por exemplo, a implantação de um relógio para ativação de cargas
em horários pré‐definidos e o controle de até oito cargas, visto que a escrita funciona de maneira
simples e direta com um simples inteiro ou hexadecimal que se obtém de uma combinação
binária dos estados de cada pino.
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RESUMO
O ambiente educacional procura cada vez mais
“prender” a atenção do aluno para que este não perca
interesse pelas disciplinas propostas. Uma das maneiras
utilizadas para garantir este foco, por parte do aluno, é
utilizar‐se de ferramentas interativas e divertidas, e as
novas tecnologias vêm se encaixando nesse papel e
dando força ao ensino. Com base nesse contexto, o
presente artigo apresenta uma nova ferramenta que
visa auxiliar na forma de ensino, podendo ser utilizada
por qualquer pessoa que deseje dispor de uma
ferramenta a mais para o aprendizado e fixação do
conteúdo proposto, através de dispositivos móveis que

disponham do sistema operacional Android. A idéia é
que o professor submeta questões e suas possíveis
respostas, utilizando‐se de um browser, relacionado
com o conteúdo da aula que posteriormente será
exibida ao aluno em forma de Quiz, e este deverá
selecionar as alternativas que julgar corretas. Após
responder todas as questões o aplicativo irá exibir
quantas questões o aluno venha a acertar. Desta forma,
o aplicativo permitirá aos alunos praticarem de maneira
mais divertida e interativa as disciplinas, e os
professores disporão de ferramentas para visualizar o
desempenho
de
seus
alunos.

PALAVRAS‐CHAVE: ANDROID, Quiz educativo, Dispositivos móveis, Educação, Facilitar o ensino.

AN ALTERNATIVE TOOL TO ASSIST IN DISCIPLINARY EVALUATIONS.
ABSTRACT
The educational environment is constantly looking for
way to ” hold” the student's attention and not make him
lose interest in the proposed disciplines. One of the
ways used to ensure this focus , for this student , is
make use of interactive and fun tools , and new
technologies are appearing and giving strength to
teaching in this way . Based on this context, this paper
presents a new tool that aims to assist in discipline
education, and can be used by anyone who wishes to
have an additional option to learning and assessment of
the proposed content in mobile devices that has the
Android
operating
system
.

The idea of system is that the teacher submit questions
and their possible answers , using a browser , related to
classroom content that appears later in the form of the
quiz to student , and than his should select the
alternatives it deems correct. After answering all
questions, the app will display how many questions the
student answered right . In this way , the application will
allow students to practice in a fun and interactive way
the disciplines , and teachers will have the tools to
visualize the performance of their students.

KEY‐WORDS: ANDROID, Educational quiz, Mobile Devices, Education, Facilitating education.
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UMA FERRAMENTA ALTERNATIVA PARA AUXILIAR NAS AVALIAÇÕES DISCIPLINARES.
INTRODUÇÃO
Ser um educador sempre foi uma tarefa complicada, muitas vezes devido à metodologia
utilizada que, na maioria das vezes, é ultrapassada. Os alunos sentem certa dificuldade de
concentração e de aprendizagem e isto, como muitos dos conteúdos são teóricos, acaba
tornando tudo muito cansativo.
Buscando um resultado mais satisfatório, quanto ao método de ensinar, e uma melhora
na aprendizagem dos alunos, os professores e responsáveis na área da educação têm procurado
por maneiras alternativas para tentar contornar essa situação e tornar suas aulas mais
interessantes e divertidas, e uma dessas maneiras são os jogos educativos. Esses jogos ajudam o
aluno a ter uma aprendizagem de maneira lúdica e ajudam no desenvolvimento da agilidade,
concentração e raciocínio, assim como, também, ajudam no desenvolvimento físico, afetivo,
intelectual e social, reforça habilidades e ajuda a estabelecer relações lógicas entre vários outros
benefícios (BASTOS et al., 2011) (CARVALHO, 2011) (MORAIS et al., 2010) (SILVA et al., 2012).
Podemos enfatizar também, que nos últimos anos os dispositivos móveis vem
popularizando cada vez mais, e com esse crescimento um grande numero de pessoas podem ter
acesso à aquelas aplicações, bem como um grande número de alunos, fazendo dos dispositivos
móveis uma opção de tecnologia para transmissão de conhecimento, gerando melhor
aprendizado, e com métodos didáticos alternativos (OHA, 2011).
Uma Técnologia que facilita o desenvolvimento de aplicativos e jogos para dispositivos
móveis é a plataforma Android, por ser uma plataforma livre, confiável, robusta, de código
aberto e fácil de usar (PEREIRA, 2009).
Visando isso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar um aplicativo educativo
para android feito em Java, que utiliza conceitos de perguntas e respostas e que auxiliará no
aprendizado. O propósito do jogo é dispor uma questão seguida por suas possíveis respostas, e o
aluno deverá selecionar a alternativa que responda. corretamente a questão, fixando, desta
forma, melhor o conteúdo visto.
MATERIAIS E MÉTODOS
O aplicativo deve ser desenvolvido para a plataforma Android utilizando como ferramenta
de desenvolvimento o Eclipse e a linguagem Java, bem como o SQLite para salvar as questões e
HTML, CSS e JavaScript para desenvolver a página web, utilizada para o envio das questões. Este
método foi selecionado devido sua disponibilidade, onde tanto o professor quanto o aluno
podem acessar de qualquer lugar e a qualquer hora.
O aplicativo utiliza conceitos de Quiz, que é uma forma de avaliar uma grande quantidade
de pessoas com um questionário com respostas curtas e de escolha múltipla visando a
avaliação/autoavaliação.
Ou seja, um Quiz é uma espécie de questionário com diversas alternativas, através do
qual você pode obter respostas para diversas questões relacionadas com um assunto.
Desta modo, o conceito deste aplicativo pode ser aplicado ao ensino em geral, uma vez
que necessite de realizar questões, se tornando em. ferramenta para auxiliar na fixação de um
conteúdo.

Como exemplo de uma questão que utiliza a propriedade de um quiz, a Figura 1 mostra
uma questão do processo seletivo 2014 do do curso de educação profissional técnica de nível
médio (IFMA).

Figura 1-Questão 31 do processo seletivo 2014 do curso de educação
proficional técnica de nível médio (IFMA).

No exemplo da figura 1, é descrita uma questão e 5 possíveis respostas das quais apenas
uma é a correta sendo ela a alternativa D.
O aplicativo aqui proposto visa auxiliar uma determinada disciplina dentro e fora da sala
de aula, e tem o seguinte funcionamento (representado na Figura 2): o professor disponibiliza
questões e 5 possíveis respostas, através de um browser, que será salvo em um banco de dados,
para que, posteriormente, o aplicativo possa exibir ao aluno conforme solicitado. O jogo interage
com os alunos através de um dispositivo móvel exibindo as questões e suas alternativas, uma por
vez, ate que a ultima questão seja respondida. Ao fim do quiz o aplicativo exibe uma mensagem
indicando quantas questões o aluno respondeu corretamente e salva no banco de dados para
que posteriormente o professor responsável verifique os resultados de seus alunos.

Figura 2-Visão Geral.

Para total funcionamento o sistema necessita da aplicação android dispondo de apenas
duas telas de iteração, como na figura 3, de uma pagina web, figura 4, e um banco de dados,
figura 5, on‐line.

Figura 3- Telas da aplicação

Na tela inicial (Figura 3a) o aluno poderá selecionar a turma e a matéria a qual realizará os
testes, e em seguida iniciar o teste, na segunda tela(Figura 3b) o aluno poderá responder as

questões uma após a outra na mesma tela onde somente a questão e as alternativas irão variar.

Figura 4-Páginas Web

Na página web o professor encontrará uma página onde poderá submeter suas
questões(Figura 4c) e as 5 possíveis respostas marcando a alternativa correta, uma questão após
a outra. Ou poderá visualizar o rendimento de seus alunos(Figura 4d), ao clicar em “Gerar
Rendimento” a tabela será atualizada com os nomes dos alunos que realizaram os testes e suas
respectivas respostas certas e erradas.

Figura 5-Banco de dados

O banco de dados(apenas as tabelas principais) (Figura 5) consta momentaneamente com
duas tabelas onde uma salva todas as questões, e uma salva as informações dos alunos.
CONCLUSÃO

O jogo pode ser visto como uma ferramenta complementar para a avaliação do
conhecimento de alunos por professores, ou simplesmente como ferramenta de fixação, pelo
fato de chamar atenção por ser de fácil entendimento, por sua disponibilidade, por ser acessível
e por sua jogabilidade não ser cansativa ou dificultosa.
Como trabalhos futuros, pretende‐se o desenvolvimento e integração do jogo com um
servidor, permitindo o professor salvar e o aluno recuperar arquivos, suas telas de interação
serão modificadas, e alguns conceitos serão adicionados, também, para aumentar um pouco a
competitividade, será criado um placar, que marcará em quanto tempo e quantas questões
certas e erradas cada usuário obteve.
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RESUMO
Este trabalho descreve o desenvolvimento de
um sistema de câmera autônoma controlada por visão
computacional para rastrear objetos em movimento. A
câmera ligada a um VANT (Veículo Aéreo não Tripulado)
é movida por dois servomotores conectados a um
controlador compatível com a plataforma Arduino e, por

meio da biblioteca OpenCV, realiza seu próprio
reposicionamento, o que servirá também para realizar o
controle do VANT em missões de monitoramento
ambiental, visando a detecção e acompanhamento de
focos de queimada em regiões de cerrado.

PALAVRAS‐CHAVE: VANT, Drone, OpenCV, Robótica, Controle Ambiental.

COMPUTER VISION SYSTEM FOR APPLICATION IN AUTONOMOUS UAV
ABSTRACT
This paper describes the development of a
system of autonomous camera controlled by computer
vision to track moving objects. The camera, installed on
a UAV (Unmanned Aerial Vehicle) is powered by two
servo motors connected to a controller Arduino

compatible, through OpenCV library performs its own
repositioning, which will also serve to make the control
of the UAV in environmental monitoring missions, aimed
at the detection and monitoring of outbreaks of fire in
savanna regions.

KEY‐WORDS: UAV, Drone, OpenCV, Robotics, Enviromental Control.
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SISTEMA DE VISÃO COMPUTACIONAL PARA APLICAÇÃO EM VANT AUTÔNOMO
I ‐ INTRODUÇÃO
Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) é um termo genérico que identifica uma aeronave que pode
voar sem tripulação, normalmente projetada para operar em situações perigosas e repetitivas
em regiões consideradas hostis ou de difícil acesso. Existe uma grande diversidade de tipos de
VANT's, muitos deles ganhando ênfase na esfera civil e tornando‐se uma opção válida no cenário
comercial atual [1].
Essas aeronaves podem ir desde um veículo em escala controlado via rádio (planadores,
helicópteros, dirigíveis, aviões, entre outros) a veículos tão sofisticados como aviões em tamanho
real, com seus respectivos equipamentos de navegação (GPS, VOR, Servomecanismos, entre
outros). Os VANT's têm propulsão própria utilizando forças aerodinâmicas que provocam a sua
sustentação e não possuem cabine de pilotagem, pois podem ser controlados a distância ou
podem possuir algoritmos sofisticados de voo que não requerem a intervenção humana [2].
Há um grande mercado emergindo a partir de aplicações e serviços potenciais que podem
ser oferecidos pelas aeronaves não tripuladas. Mais precisamente, VANT's podem ser aplicados
em missões chamadas de D3 (Dangerous‐Dirty‐Dull), isto é, missões identificadas como
perigosas, sujas e/ou enfadonhas. Quando se considera o VANT em aplicações civis, há um
grande escopo de cenários possíveis para sua utilização. Por exemplo, pesquisa ambiental
remota, monitoração e certificação de poluição, gerenciamento de queimadas, segurança,
monitoração de fronteiras, oceanografia, agricultura e aplicações de pesca. Em geral, todas estas
aplicações podem ser divididas em quatro grandes grupos: aplicações ambientais, aplicações de
segurança, aplicações de comunicação e aplicações de monitoramento [3].
Aliado a essa tecnologia, este trabalho apresenta uma solução de uma câmera autônoma
que será acoplada a um VANT para reconhecer e rastrear objetos, para os quais o sistema foi
previamente treinado, com auxílio da visão vomputacional e da plataforma de prototipação
Arduino que, por sua vez, será responsável pelo controle dos servomotores acoplados no suporte
da câmera (gimbal) e responsáveis pelos seus movimentos (pan e tilt).
Assim, este texto está organizado da seguinte forma: a seção II apresenta uma breve
explanação sobre visão computacional e sobre a OpenCV, biblioteca utilizada neste trabalho; a
seção III apresenta o openFrameworks, conjunto de ferramentas utilizado; a seção IV trata sobre
a plataforma de hardware aberto Arduino e seu ambiente de desenvolvimento; a seção V cita
alguns trabalhos relacionados considerados relevantes; a seção VI descreve o algoritmo
desenvolvido no openFrameworks, enquanto a seção VII trata sobre o algoritmo de controle
embarcado no Arduino; a seção VIII apresenta os resultados e conclusões obtidos durante o
desenvolvimento do projeto e, finalmente, a seção IX apresenta as perspectivas futuras de
desenvolvimento, uma vez que este é um subprojeto de um trabalho maior.
II ‐ VISÃO COMPUTACIONAL
A visão computacional tem como objetivo a captura, pré‐processamento, segmentação e
identificação do posicionamento de objetos no campo visual. Procura emular a visão humana,
portanto também possui como entrada uma imagem que nesse caso é capturada por uma
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câmera digital, porém a saída é uma interpretação parcial, restringindo‐se a apenas os objetos de
interesse [4]. Diversas e complexas técnicas de visão computacional vêm sendo estudadas com
aplicação, principalmente, na área da robótica e automação. Todavia, sua utilização tornou‐se de
fácil acesso para estudos graças a utilização da biblioteca OpenCV (Open Source Computer
Vision), desenvolvida inicialmente pela Intel Corporation. O OpenCV implementa uma variedade
de ferramentas de interpretação de imagens, indo desde operações simples como um filtro de
ruído, até operações complexas, tais como análise de movimentos, reconhecimento de padrões e
reconstrução 3D. O pacote OpenCV está disponível gratuitamente na Internet bem como o seu
manual de referência [4].
Uma etapa importante no processo de visão computacional é a etapa de segmentação,
pois nesse momento são utilizadas técnicas de processamento de imagens para salientar aquilo
que se deseja. Após a etapa de captura da imagem por meio de uma câmera digital, são
empregados os devidos filtros para tirar ruídos que comprometam a detecção da área de
interesse. Algumas abordagens necessitam de tratamentos mais finos, que lhes permitam
capturar características específicas de algo que se procura.
Os ruídos tendem a ser interpretados como qualquer obstáculo que venha dificultar a
segmentação. Podem se originar do tipo de sensor que se está utilizando, da iluminação do
ambiente, das condições climáticas, da posição da imagem relativa à câmera ou até mesmo das
partes da imagem que não correspondem necessariamente a aquilo que se deseja segmentar.
Muitas vezes, devido a abordagem a ser realizada, não há a necessidade gastar tanto
processamento nessa etapa (segmentação), como, por exemplo, na detecção de cores. Nesse
caso, uma abordagem possível é a segmentação por crescimento de região, ou seja, os pixels são
agrupados em regiões maiores baseados em critérios previamente definidos. Assim, um conjunto
de pontos e seus vizinhos são selecionados analisando‐se medidas de similaridade para que se
possa dizer que ambos fazem parte de um mesmo subgrupo. Nessa abordagem, é muito
importante que sejam definidos os pontos ou sementes e um critério de parada, para limitar a
área de interesse [4].
Neste trabalho foi enfocada a visão computacional por representar uma alternativa
interessante do ponto de vista do custo/benefício, uma vez que o valor de câmeras especiais
para visão térmica ou outros tipos de sensores de calor que poderiam ser utilizados seria inviável
para o projeto.
OPENFRAMEWORKS
O openFrameworks, um kit de ferramentas de código aberto desenvolvido em C++, facilita muito
o processo de desenvolvimento de aplicações que utilizem recursos que fazem integração com o
hardware. Ele tenta prover um estrutura de uso geral por envolver várias bibliotecas para
manipular recursos de entra e saída, tais como:
 OpenGL para trabalhar com interface gráfica;
 OpenCV para visão computacional;
 OpenAL para entrada e saída de áudio;
 Assimp para modelagem 3D;
 FreeType para fontes;
 FreeImage para manipulação de imagens, salvar, carregar;
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Quicktime, Gstreamer para playback de vídeos e captura de imagens digitais por meio
de uma câmera.
O openFrameworks é compatível com sistemas Android, iOs, Windows, Linux e OSX, além
de ser compatível com as interfaces de desenvolvimento XCode, Code::Blocks, Visual Studio e
Eclipse. É distribuído na licença MIT que possibilita criar aplicações comerciais ou livres, de código
aberto ou não, publicas ou privadas, dando desta forma total liberdade para sua utilização.
ARDUINO
O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, projetada com um
microcontrolador ATMel de placa única, com suporte de entrada/saída embutido e com uma
linguagem de programação padrão a qual tem origem em Wiring (essencialmente C/C++). O
objetivo dessa plataforma é criar ferramentas acessíveis, com baixo custo, flexíveis e fáceis de se
usar [5].
A placa do Arduino permite a conexões através de pequenos orifícios onde são
conectados os dispositivos. Ela é composta por pinos digitais e analógicos, pinos de 5 e 3,3 volts,
pino de reset, pinos de neutro (GND) e referência analógica. Dependendo de como se deseja
trabalhar, os pinos analógicos são configuráveis, possibilitando leituras analógicas ou entradas
digitais, há ainda uma porta USB e um conector para fonte de alimentação. Vale ressaltar que,
como a quantidade de conexões do Arduino dependendo da versão chega ser insuficiente para
algumas intervenções, deve‐se fazer o uso de protoboards ou protoshields, específicas para
prototipação de circuitos.
O ambiente de desenvolvimento integrado do Arduino, é uma interface simples, de fácil
utilização, desenvolvida em Java, mas que na verdade roda um compilador gcc para as linguagens
C e C++. A IDE se resume, basicamente, a um ambiente com o intuito de desenvolver aplicações e
compilá‐las, instalando‐as na placa para que possam ser executadas pelo microcontrolador [6].
TRABALHOS RELACIONADOS
Há muitos trabalhos relacionados a navegação autônoma de robôs com uso de visão
computacional, haja vista ser essa uma área de estudos vasta e promissora. Diversos trabalhos
focam no rastreamento de alvos móveis, utilizando as mais diversas técnicas de visão
computacional.
Em [7] é apresentada uma solução semelhante a aqui proposta, pois é realizado o
rastreamento de objetos de interesse por meio do tratamento de imagens digitais em tempo real
com a movimentação de uma cabeça robótica. Seu objetivo é definir informações de localização
e distância, diferente do que é tratado neste trabalho a respeito da detecção de objetos por meio
de cores, mas de forma semelhante, o movimento da cabeça robótica é orientado sempre para
centralizar o objeto de interesse na imagem capturada pela câmera.
Utilizando técnicas para detecção de cores para verificação do bem‐estar dos animais em
um criadouro de suínos, tomando‐se como base a temperatura corporal, dados obtidos através
de uma câmera com sensor de calor, Silva [8] esboça um estudo baseado em dados
comportamentais e parâmetros previamente determinados para que, diante dos resultados
obtidos, possa proporcionar‐lhes um ambiente mais confortável e melhorar a produção no
criadouro.
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Baseado na automação de sistemas produtivos, Rudek [9] propõe um sistema de
processamento de imagens digitais e visão computacional para classificação de parafusos através
da análise de padrões e segmentação por cores. Explora também uma metodologia para
armazenamento, classificação e indexação de imagens em um banco de dados utilizando como
referência as cores das imagens capturadas pela câmera.
Explorando uma abordagem diferenciada no processo de detecção dos objetos de
interesse, Quiles [10] utiliza Redes Neurais Artificiais (RNA) para o treinamento de um
equipamento que realiza a segmentação por meio de padrões de cores. Desta forma, a medida
que os objetos de interesse são identificados na imagem capturada, um robô móvel terá a
orientação necessária para que, através dos dados de saída da RNA, efetue o seu deslocamento
em direção ao objeto segmentado.
Ross [11], discute o uso de visão computacional na identificação e localização de objetivos
em terra a partir de um VANT autônomo, algo semelhante ao que se propõe este trabalho em
etapas ulteriores. De forma semelhante, em [12] é apresentada uma implementação de VANT
autônomo com características de visão computacional que lhe permitem a identificação e o
seguimento de objetos em movimento.
ALGORITMO DESENVOLVIDO NO OPENFRAMEWORKS
O algoritmo utilizado neste trabalho foi desenvolvido utilizando o kit de ferramentas de código
aberto openFrameworks, que primeiramente captura as imagens da câmera no padrão RGB e as
armazena numa variável apropriada para tratamento de imagens coloridas. Posteriormente,
utilizando uma classe do OpenCV, a GrayScaleImage, separa em variáveis específicas os pixels nas
cores primárias vermelho, verde e amarelo, que na verdade são convertidos e representados por
diferentes tons de cinza, técnica esta utilizada pela visão computacional para reduzir o nível de
dificuldade para o processo de segmentação.

Figura 1 ‐ Exemplo das etapas de detecção de um objeto vermelho.
Após definir a frequência dos tons de cinza para cada cor, inicia uma rotina para realizar
uma varredura e selecionar dentro da imagem somente os pixels que correspondem a cor
vermelha (Figura 1). É então efetuada uma binarização dos valores desses pixels armazenando‐os
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em uma variável cujo objetivo é servir de filtro para a classe que irá segmentar o objeto
encontrado.
O OpenCV incorpora nativamente classes para realizar a segmentação. A partir dos tons
de cinza previamente definidos, é a classe ContourFinder que, por meio do método
findCountours, detecta as bordas do objeto, ou seja, realiza a limiarização e seleciona somente os
pixels que estiverem dentro do parâmetro que foi estipulado.
Uma vez que o objeto de interesse for detectado, são realizados os procedimentos para
identificar o posicionamento do objeto e definir a orientação dos movimentos vertical e
horizontal da câmera mediante ajuste dos servomotores, utilizando as seguintes equações:
• A equação (1), que serve para calcular o valor percentual do ajuste do centro do objeto em
relação ao centro do eixo y no plano cartesiano, tomando como referência a altura da
imagem:

 hiy 
  100
2
Cpy =
H

equação (1)

Onde Cpy corresponde ao valor percentual do centro do objeto relativo à altura da
imagem capturada, neste caso definida por H, e hiy à altura do objeto detectado.
• A equação (2), que serve para calcular o valor percentual do ajuste do centro do objeto em
relação ao centro do eixo x do plano cartesiano, tomando como referência a largura da
imagem:

 wix 
  100
 2 
Cpx =
W

equação (2)

Onde Cpx corresponde ao valor percentual do centro do objeto relativo à altura da
imagem capturada, neste caso definida por W, e wiy à largura do objeto detectado.
• A fórmula dada por (3), para calcular a porcentagem que falta para que a posição do objeto
no eixo y corresponda à metade altura da imagem:
d y = 50− Cp y

equação (3)

O valor dy resultante dessa equação, corresponde ao movimento necessário que a câmera
deverá realizar no eixo y, ou seja, movimento pan, para centralizar o objeto detectado na
área de visualização da câmera. Caso o resultado da subtração seja negativo, isto indicará
que o movimento deverá ser para a esquerda, caso contrário o movimento da câmera
será para a direita.
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• A fórmula exibida em (4), para calcular a porcentagem que falta para que a posição do
objeto no eixo x corresponda à metade da largura da imagem:
d x = 50− Cp x

equação (4)

O valor de dx resultante dessa equação corresponde ao movimento necessário que a
câmera deverá realizar no eixo x, ou seja, movimento tilt, para centralizar o objeto
detectado na área de visualização da câmera. Caso o resultado da subtração seja
negativo, isto indicará que o movimento deverá ser para baixo, caso contrário o
movimento da câmera será para cima.
Após realizar tais cálculos, são enviados para o Arduino os valores de dx e dy, para que os
servomotores sejam movimentados e reposicionados de forma que o objeto detectado seja
centralizado na área útil de visualização da câmera.
O HARDWARE E O ALGORITMO DESENVOLVIDO NO ARDUINO
O equipamento proposto nesse projeto utiliza uma câmera acoplada a um gimbal com
servomotores (ambos os equipamentos de baixo custo e fácil utilização), como pode ser
observado na Figura 2, atuando em conjunto com um sistema de hardware/software construído
com base na plataforma de prototipagem Arduino.
Para a estruturação da plataforma de visão computacional no VANT, primeiramente foi
realizada a montagem do suporte da câmera que comporta dois servomotores; o primeiro liga‐se
à base, fixada diretamente na estrutura do VANT, para fazer a rotação horizontal da câmera (pan)
e o segundo, conectado ao suporte da câmera, para os movimentos na vertical (tilt).

Figura 2 ‐ Câmera utilizada instalada no gimbal.
A Figura 3 apresenta um esquema dos graus de liberdade da câmera montada sobre um
gimbal munido de dois servomotores, detalhando as rotações dos eixos associados aos
movimentos de pan e tilt.
O conjunto composto pelo gimbal e pela câmera é montado na parte inferior do VANT,
ficando com a área de visualização livre, sem interferência das hélices e demais componentes
existentes no equipamento.
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Figura 3 ‐ Visualização esquemática das rotações sobre o eixo x (tilt) e y (pan).
Na figura seguinte (Figura 4) pode ser observado o protótipo do VANT no qual ainda não
foi instalado o gimbal – para facilitar o desenvolvimento do sistema de visão computacional, os
testes foram realizados com o equipamento separado, para posterior incorporação.
Essa separação foi necessária, uma vez que o VANT compreende uma série de subprojetos
que estão sendo desenvolvidos em paralelo, abrangendo visão computacional, SLAM
(Simultaneous Localization and Mapping) com reconstrução 3D de ambientes internos, path
planning com uso de Inteligência Artificial, sensoriamento ambiental e desenvolvimento de
sistema de controle via dispositivos móveis [13], [14], [15].

Figura 4 ‐ Protótipo do VANT desenvolvido, com aproximadamente 50cm x 50cm, constituído por
4 motores de 750Kv, um frame de fibra de carbono, hélices de nylon‐carbono, bateria com
autonomia aproximada de 15 minutos, controladora de voo com magnetômetro digital,
acelerômetro, giroscópio e barômetro onboard, môdulo GPS, sistema de fail safe e payload
aproximado de 1Kg.
A conexão da câmera é realizada por meio de comunicação WiFi utilizando o receptor que
está conectado ao computador (Conjunto Transmissor/Receptor AV WiFi). Ambos os servos são
conectados ao Arduino por meio de seu conjunto de pinos, possibilitando assim a comunicação
entre os equipamentos.
Os dados são enviados byte a byte pela porta serial do computador para o Arduino, sendo
armazenados em variáveis para, em seguida, calcular o movimento adequado que os
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servomotores deverão realizar. O envio dos bytes é realizado pela função serial.writeByte() do
openFrameworks. Inicialmente é enviado um byte de sinal, indicando se o valor é positivo ou
negativo e, posteriormente, é enviado o valor do movimento a ser executado. De acordo com as
características do hardware e após alguns testes, foram definidos os valores relativos aos limites
que os servomotores poderiam rotacionar, determinando assim o ângulo de rotação máximo e
mínimo.
Em um primeiro momento, o algoritmo inicializa as variáveis de posicionamento da
câmera para deixa‐la centralizada, ao passo que os dados são transmitidos pela porta serial para
o Arduino, este deve verificar se os valores recebidos representam um reposicionamento, de
forma que valores que variam entre ‐5 e 5 foram definidos como folga, ou seja, são aceitáveis
não havendo necessidade de acionar os servomotores.
Esses valores de folga, definidos no algoritmo, correspondem a uma tolerância a
pequenas variações na detecção do objeto de interesse no sistema de visão computacional. Após
alguns testes percebeu‐se, de forma empírica, que essa variação oscilava na casa dos cinco por
cento para ambas as direções nos eixos de movimentação x e y. Caso os valores recebidos
apresentem índices superiores a cinco por cento, verifica‐se o sinal. Se o valor do sinal for
positivo, o valor referente a posição atual do servo é incrementado, caso contrário
decrementado.
As variáveis que representam o movimento dos servomotores sempre são verificadas e
somente há o incremento destas se os valores forem menores que os limites previamente
estabelecidos para cada eixo.
RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÃO
O presente trabalho teve como objetivo apresentar uma solução para o rastreamento
automático de objetos de interesse em uma imagem digital, utilizando como referência objetos
na cor vermelha, com o auxílio da Visão Computacional e movimentação da câmera para
centralizar o objeto detectado na área de visualização.
Os testes preliminares foram realizados em terra, simulando situações de detecção de
objetos vermelhos em movimento e avaliando o tipo de resposta da câmera (Figura 1). O sistema
apresentou funcionamento estável e resposta satisfatória no movimento da câmera. A
centralização do alvo em movimento também se mostrou bastante precisa, permanecendo
focado mesmo com o alvo em movimento aleatório, não o deixando escapar da área de
visualização dentro dos limites dos servomotores. O tempo de resposta ficou abaixo do esperado
devido à limitação dos servomotores – se o alvo se movimenta em alta velocidade, a câmera não
consegue acompanhar, o que não é o caso de focos de queimada, objetivo final desta pesquisa,
os quais costumam se alastrar em velocidades relativamente baixas. Levando em conta que a
câmera estará acoplada ao VANT, em uma altitude média entre 50m e 100m, dificilmente um
alvo em movimento em terra não poderá ser seguido, uma vez que a área de abrangência da
câmera aumenta significativamente. Em testes realizados em terra com a câmera a distâncias
superiores a dez metros, não houve dificuldade no seguimento dos objetos detectados, mas seria
interessante a substituição dos servomotores por motores com resposta mais rápida.
A biblioteca OpenCV é uma aliada poderosa e por ser de código aberto, torna‐se um
recurso acessível para quem queira se aprofundar nos estudos voltados para processamento de
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imagens e visão computacional – ainda há muito a ser explorado nessa área. O arcabouço de
funcionalidades que a biblioteca da Intel possui é imenso, permitindo aos pesquisadores
direcionarem seus esforços para diferentes contextos de aplicabilidade e obter resultados
inovadores neste segmento de pesquisa.
A utilização de VANT's multirrotores tem crescido muitos nos últimos anos por se tratar
de equipamentos acessíveis (baixo custo), com princípios aerodinâmicos simples e de fácil
manutenção e upgrade, podendo ser baseados em tecnologias de hardware livre como o
Arduino, já muito utilizado nos meio acadêmico para estudos voltados para a automação e
robótica. Com essa plataforma torna‐se viável explorar diversas funcionalidades como, por
exemplo, o emprego da visão computacional aqui relatado.
TRABALHOS FUTUROS
Uma proposta para pesquisas futuras é focar a segmentação para formas específicas, treinar o
equipamento para identificar padrões numa imagem, cujo contexto vá além do padrão de cores
previamente estabelecidas. Numa situação real, uma aplicação disso seria utilizar o VANT para
uma busca direcionada, por exemplo, para um salvamento de pessoas em situações de
catástrofes naturais. Isso permitiria utilizar o equipamento munido da câmera pra auxiliar na
tarefa de localização de vítimas.
O trabalho aqui apresentado é um braço de um projeto maior, no qual um VANT está em
fase final de desenvolvimento para auxilio ao Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins em
missões de monitoramento, inspeção e reconhecimento em áreas de difícil acesso ou que
apresentem risco à integridade humana.
No escopo desse projeto maior, a proposta da visão computacional inclui, em um segundo
momento, não apenas o target tracking por parte da câmera, mas a sua influência direta no
deslocamento do VANT, podendo utilizar o sistema de visão computacional para realizar o
deslocamento autônomo do VANT no seguimento de um dado objetivo, como detecção e
acompanhamento de focos de queimadas em áreas de cerrado, que representam um grande
problema ambiental, principalmente nos períodos de estiagem.
Ainda dentro da proposta existente, haverá a implementação de recursos adicionais ao
sistema de visão computacional para identificação de áreas de queimadas, informando com base
em imagens e apoio de sensores ambientais, a direção de alastramento do fogo e sinalização de
zonas de risco (alto índice de vegetação seca). Há também viabilidade para adaptação do sistema
para detecção de áreas de desmatamento irregular.
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RESUMO
O conceito de Linked Data delimita um
conjunto de práticas para publicar e conectar fontes de
dados estruturados na Web, com o intuito de criar um
espaço global de dados ou uma “Web de Dados”.
Recentemente, um grande volume de dados, dos mais
diversos domínios do conhecimento definidos de acordo
com os princípios de Linked data, tem sido publicado.
Diante disso, muitos esforços estão sendo feitos para
construir aplicações com o objetivo de facilitar a
exploração de tais dados.
Nesse contexto, este trabalho vem construindo
uma aplicação com o intuito de prover opções de

consulta sobre linked datasets, ou seja, dados ligados,
pertencentes ao domínio de “projetos de pesquisa”. A
aplicação foi denominada de Proj4Us e provê
funcionalidades que facilitam a formulação de consultas
de modo que o usuário não precise ter conhecimento da
sintaxe da linguagem SPARQL, normalmente usada para
este fim. O artigo contextualiza o desenvolvimento de
aplicações para consultas a linked datasets, em seguida,
propõe a aplicação Proj4Us, apresentando suas
principais funcionalidades e resultados obtidos com sua
implementação.

PALAVRAS‐CHAVE: dados ligados, consultas, aplicação, interface de consulta.

PROJ4US: AN APPLICATION FOR QUERYING LINKED DATASETS OF THE RESEARCH PROJECTS
DOMAIN
ABSTRACT
The concept of Linked Data defines a set of
best practices to publish and connect structured
datasets on the web, aiming to create a global space of
data or a “Web of Data”. Recently, a large volume of
data from diverse knowledge domains, which follow the
Linked data principles, have been published. Due to
that, a lot of efforts have been done in order to provide
tools and applications that can be used to explore such
data.

In this light, this work has developed an
application for querying
linked datasets. . The
application is concerned with the “Research Projects”
knowledge domain and has been named as Proj4Us. This
paper provides an overview of existing applications for
linked datasets consume. Then, it proposes the Proj4Us
application, showing its main functionalities and some
obtained
implementation
results.

KEY‐WORDS: linked data, queries, application, query interface.
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PROJ4US: UMA APLICAÇÃO PARA CONSULTA A DADOS LIGADOS DO DOMÍNIO DE PROJETOS DE
PESQUISA
1. INTRODUÇÃO
A Web vem se tornando um espaço global de dados ligados que cobrem os mais variados
domínios do conhecimento (por exemplo, “música”, “saúde”) [6]. Esta Web, denominada de
“Web de Dados”, visa pavimentar o caminho para a Web Semântica funcional, onde os
documentos possuiriam, além das informações que descrevem a estrutura sintática do seu
conteúdo, outras que dariam o entendimento semântico a esse conteúdo. Esses documentos (ou
dados, de maneira geral) devem ser organizados segundo um modelo que possa fornecer essa
semântica. A W3C1 indica o uso do modelo de dados RDF para esse propósito. Neste escopo,
semântica diz respeito à atribuição de significado a elementos e dados que precisam ser
interpretados numa dada situação [8].
Para concretizar a Web de dados, alguns princípios foram propostos e devem ser seguidos
[6]: (i) usar URIs como nome para recursos; (ii) usar URIs HTTP para que as pessoas possam
encontrar esses nomes; (iii) quando alguém procurar por uma URI, garantir que informações
uteis possa ser obtidas por meio delas, as quais devem estar representadas no modelo RDF e (iv)
incluir links para outras URIs de forma que outros recursos possam ser descobertos.
Partindo desses princípios, a Web de dados habilita uma série de novas aplicações como,
por exemplo, browsers de dados que permitem ao usuário consultar uma fonte de dados e
navegar através das ligações existentes com outras fontes. Mais do que isso, sabe‐se que o dado
em si, sozinho, não tem muito valor, entretanto, quando combinado, pode ter um valor
imensurável. Como ilustração, suponhamos que o governo federal publique todos os dados sobre
as obras de rodovias no país. Tendo as ligações entre os dados como, por exemplo, construtoras,
prestadores de serviços, obras, estágio e valor das obras, o que inicialmente estaria isolado em
sites diversos, pode ser combinado ou navegado através das ligações. Como resultado, pode‐se
identificar que uma obra em algum estado está superfaturada, pois outras obras com as mesmas
características em outros estados foram realizadas de maneira mais econômica.
A ideia de viabilizar uma integração dos dados usando a Web motiva o desenvolvimento
de novos tipos de aplicações. Por isso, estudos têm sido despendidos pela comunidade para o
desenvolvimento de navegadores (browsers), mecanismos de busca e outras aplicações
específicas para consumo ou uso de Linked Datasets, ou conjuntos de dados ligados (que seguem
os princípios Linked Data) [4]. Neste panorama, diversas iniciativas com a finalidade de fomentar
a criação da Web de dados vêm sendo criadas, como, por exemplo, o projeto internacional
Linking Open Data (LOD)2.
Nesse cenário, este artigo propõe uma aplicação web que objetiva permitir a formulação
de consultas sobre linked datasets publicados. Mais especificamente, a aplicação tem como meta
prover informações sobre dados ligados pertencentes ao domínio de “projetos de pesquisa”,
onde consultas, por exemplo, sobre projetos, pesquisadores, publicações acerca de diversas
1
2

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/wiki/ SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData
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áreas poderão ser formuladas. A aplicação, denominada Proj4Us, disponibiliza uma interface
amigável e visual, onde o usuário pode formular consultas usando termos da ontologia que
representa o domínio de projetos de pesquisa. Dessa forma, ela permite que o usuário crie
consultas usando os termos do domínio (presentes na ontologia), além de possibilitar a
formulação de consultas em linguagem SPARQL [3], caso o usuário conheça sua sintaxe.
O artigo está organizado como segue: a Seção 2 introduz alguns conceitos e descreve
trabalhos relacionados sobre consumo e consulta a dados ligados, além de abordar a
metodologia de pesquisa que está sendo empregada. Na Seção 3 é apresentada a aplicação
Proj4Us em termos de especificação e resultados do protótipo implementado. Na Seção 4,
considerações são realizadas, e trabalhos futuros são indicados.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Nesta seção, conceitos e um resumo do estado da arte em termos de aplicações para
consumo e consulta a linked datasets são introduzidos. Além disso, a metodologia de pesquisa
que está sendo empregada é indicada.
2.1. CONCEITOS BÁSICOS E APLICAÇÕES PARA CONSUMO A LINKED DATASETS
RDF significa Resource Description Framework (ou Framework de Descrição de Recursos).
O RDF é um modelo que descreve “recursos” da Web usando o conceito de tripla (S, P, O),
interpretada como “S possui P com valor O”, onde S é o sujeito da tripla, designado por um
recurso, P é o predicado da afirmação, designado por um recurso, e O é o objeto da afirmação,
designado também por um recurso ou por um literal [4]. A Tabela 1 apresenta exemplos de
triplas RDF.
Tabela 1: Exemplos de Triplas RDF.

As triplas representadas na Tabela 1 contêm informações sobre dois recursos. A primeira
tripla informa que o recurso “p91002045667” possui nome “Ana Gomes”. A segunda tripla
descreve um segundo recurso “ck120”, cujo nome é “Banco de Dados I”. A terceira tripla
descreve um relacionamento entre os dois recursos criados através do predicado “ensinadoPor”.
Cada tripla faz parte da Web de Dados e pode ser usada como ponto de partida para explorar
esse espaço. Triplas de diferentes fontes podem ser combinadas para formar um único grafo.
Além disso, é possível usar termos de diferentes vocabulários para representar os dados [6].
Assim como os sistemas de bancos de dados relacionais fazem uso da linguagem SQL para
consultar registros em suas bases de dados, SPARQL é a linguagem de consulta padrão
recomendada pelo W3C para recuperação de informações contidas em grafos RDF. Semelhante
ao SQL, o SPARQL possui uma estrutura Select‐From‐Where, onde: Select ‐ especifica uma
projeção sobre os dados; From ‐ declara as fontes que serão consultadas e Where ‐ impõe
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restrições na consulta. Um exemplo de consulta SPARQL é mostrado na Figura 1. Nesse exemplo,
o conjunto de dados ligados se refere a publicações da Universidade de Roma do ano de 2004. A
execução da consulta retorna os pesquisadores (nomes completos) que possuem alguma
publicação nesse dataset.
PREFIX dse: <dispublications2004.rdf#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22‐rdf‐syntax‐ns#>
PREFIX foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/
PREFIX akt: <http://www.aktors.org/ontology/portal#>
SELECT?personFullName
WHERE{?person rdf:type akt:Person .
?person akt:full‐name ?personFullName
ORDER BY ASC(?personFullName)

Figura 1 ‐ Exemplo de Consulta em SPARQL
Nos últimos anos, um número significativo de dados vem sendo disponibilizado de acordo
com os princípios Linked Data. Como resultado, uma série de aplicações Web está sendo
desenvolvida para explorar a Web de Dados. Para Heath e Bizer [6], o consumo de dados ligados
é realizado através de dois tipos de aplicações: aplicações genéricas que fazem uso de dados
ligados de qualquer domínio do conhecimento e aplicações de domínio específico que são
particularmente desenvolvidas para integrar dados ligados de domínios particulares, como, por
exemplo, o domínio de “Música”.
As aplicações genéricas que consomem (permitem consultas) dados ligados geralmente
são construídas de três formas [4]:
 Navegadores ou Browsers Linked Data: assim como os tradicionais browsers da Web clássica
permitem aos usuários navegarem por páginas HTML, os browsers linked data permitem aos
usuários navegar por fontes de dados seguindo os links expressos nas triplas RDF. Pode‐se
citar como exemplo o Marbles3.
 Motores de Busca Linked Data: esses mecanismos permitem localizar recursos de diferentes
fontes, assim como motores de buscas comuns, que normalmente o fazem por meio de
palavra‐chave. O que difere é que mecanismos de buscas linked data percorrem a web de
dados através de links RDF entre as fontes de dados e fornecem a possibilidade de consultas
sobre os dados dessas fontes. Os resultados das buscas são URIs que são dereferenciadas e
visualizadas através uma interface Web ou através de serviços Web. Um exemplo de motor de
busca é o Falcons4.
 Mashups: são aplicações construídas para realizar integração de dados normalmente por meio
de web services. O resultado da integração de todas as invocações aos serviços é apresentada
em um web site com bons recursos de usabilidade. O Sig.ma [9] é um exemplo de mashup de
uso genérico.
Além dessas aplicações, existem serviços que podem ser usados para desenvolver
aplicações na Web de dados. Alguns exemplos são:
3
4

http://www5.wiwiss.fu‐berlin.de/marbles/
http://iws.seu.edu.cn/services/falcons/documentsearch/
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 Linked Data Crawlers: seguem os links RDF a partir de um determinado conjunto de URIs e
armazenam os dados recuperados em um RDF store ou como um arquivo local [6]. O
LDSpider5 é um exemplo de Web crawler open‐source para Linked Data que permite a
extração de arquivos em diferentes formatos, como RDF/XML e N‐Quad.
 SPARQL Endpoint Clients: são serviços que permitem ao usuário fazer uma consulta a uma
base de dados RDF usando a linguagem SPARQL [3]. Um exemplo é o iSPARQL6 que é um
toolkit que permite a construção de consultas SPARQL usando o OpenLink Software7.
Enquanto as aplicações mencionadas fornecem funcionalidades muito genéricas, existem
aplicações que podem ser desenvolvidas com o objetivo de prover funcionalidades mais
especificas, de acordo com determinados domínios de dados. Estas são chamadas de aplicações
de domínio específico. Exemplos são o DBpedia Mobile8 [2] ‐ uma aplicação para dispositivos
móveis consistindo de uma visão com mapas, e a BBC Music9 que é um projeto desenvolvido pela
BBC Audio and Music Interative ‐ que fornece informações sobre artistas, vinculando‐os aos
programas da BBC.
No escopo de aplicações de domínio específico, existem aplicações que são navegadores
semânticos. Tais aplicações são, basicamente, um front‐end feito especificamente para um
determinado dataset. O mSpace10, por exemplo, tem um dataset de música detalhando peças de
musica clássica e compositores. Os usuários podem classificar a pesquisa por época, tempo,
compositor, tipo de composição, entre outros, e, em seguida, ouvir as seleções. Outro exemplo é
o Museum Finland [6] – um site sobre todos os museus de arte na Finlândia. Ele tem todos os
inventários dos museus catalogados em RDF e permite que usuários consultem itens com base
em parâmetros como o tempo, artista, pais e outros. Estas aplicações mostram uma forma
robusta de acessar dados usando RDF e tem interfaces mais amigáveis.
Em termos do domínio de projetos de pesquisa, existem duas aplicações que usam um
conjunto de dados RDF particular e permitem o usuário procurar e analisar os dados. O CS AKtive
[5] possui um dataset sobre pessoas com informações sobre sua área de pesquisa e projetos. Os
usuários não só podem ver esses dados em listas organizadas, mas podem, por exemplo,
selecionar as áreas em um mapa que mostra um conjunto de pessoas dentro de um determinado
raio. Outro trabalho é o Personal Publication Reader [1], um aplicativo que possui ferramentas de
navegação e analise sobre um dataset sobre trabalhos de pesquisa.
Dentre os trabalhos apresentados, os últimos são os mais próximos deste. Entretanto,
realizar consultas sparql nestes ambientes nem sempre é uma tarefa fácil. Na Proj4Us, estamos
tentando prover o usuário com facilidades para a realização das consultas, de modo que ele não
necessite conhecer a linguagem sparql. Além disso, os termos do domínio são apresentados por
meio de uma ontologia.

5
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7
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8
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9
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10
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2.2. METODOLOGIA EMPREGADA
Dentro das perspectivas apontadas pelo estado da arte, este trabalho está sendo
desenvolvido como Pesquisa Aplicada e objetiva resultar em uma aplicação que possa ser usada
pelos Institutos Federais e por pessoas interessadas em visualizar dados sobre projetos de
pesquisa desenvolvidos nestas instituições. O problema alvo dessa pesquisa é: como desenvolver
uma aplicação web que permita consultas a dados ligados sobre projetos de pesquisa de modo
que o usuário não precise conhecer a sintaxe da linguagem SPARQL?
Trata‐se de uma pesquisa também Exploratória, pois foi construída uma hipótese de
solução, e o desenvolvimento desta encontra‐se em andamento. A hipótese construída foi: O uso
de uma interface visual que mostre uma representação do domínio dos dados, sob a forma de
vocabulários e ontologias, pode facilitar a formulação de consultas sobre os dados. Aliado a isso
um mecanismo que proveja possibilidades de identificar padrões de triplas sem o conhecimento
técnico sobre estas é um facilitador também para a formulação de consultas.
Para o desenvolvimento da solução, foi realizado um levantamento bibliográfico, além da
análise de trabalhos próximos. De um modo geral, para realizar a pesquisa, estão sendo seguidas
as seguintes etapas: (1) Entendimento do problema a partir do tema proposto; (2) Coleta de
materiais e trabalhos na área para compreensão e amadurecimento de questões importantes à
pesquisa; (3) Definição da hipótese de pesquisa; (4) Definição do escopo de solução de acordo
com a hipótese identificada; (5) Especificação da aplicação; (6) Implementação da aplicação com
a interface visual e (7) Realização de testes.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apesar dos esforços realizados, a maioria das aplicações que fazem uso de dados ligados
usam interfaces onde o usuário tem de formular a consulta em SPARQL ou navegar entre as
ligações existentes. Como diferencial, na tentativa de prover o usuário com um ambiente mais
amigável e fácil, a Proj4Us disponibiliza uma interface visual, onde o usuário poderá formular
consultas usando termos da ontologia que representa o domínio de conhecimento. A ideia é que
a aplicação permita a formulação de consultas visuais e também de consultas em linguagem
SPARQL, caso o usuário conheça sua sintaxe. A aplicação irá buscar os dados solicitados naquela
consulta, seguindo as ligações existentes entre os datasets, abstraindo do usuário a necessidade
de navegação. Dessa maneira, a proposta da aplicação é utilizar alguns conceitos pertinentes ao
escopo de browsers e SPARQL endpoints, mas com um diferencial no que tange o acesso e a
manipulação dos dados. Além disso, a aplicação é caracterizada como de domínio específico.
A aplicação é voltada ao domínio de “projetos de pesquisa”, onde vários datasets com
informações a respeito desses dados serão utilizados no formato RDF, segundo o padrão linked
data. Como resultado, pesquisadores poderão utilizar a aplicação para consultar dados sobre
diversos projetos de pesquisa que tenham relação entre si, seja pela área em comum, seja pelos
objetivos ou tópicos que possuam algum relacionamento semântico. Como ilustração,
pesquisadores do IFPB poderão consultar dados sobre projetos em âmbito nacional ou mundial
que tenham tópicos ou interesses comuns com os seus.
Os requisitos funcionais da aplicação Proj4Us foram especificados e organizados por meio
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de um diagrama de casos de uso, como mostra a Figura 2. O usuário deverá se registar na
aplicação para fazer o login. Assim, ao fazer login na aplicação, o usuário vai poder visualizar a
ontologia do domínio dos dados, que é a de projetos de pesquisa e submeter consultas utilizando
os termos presentes na mesma. Caso precise, o usuário pode editar a consulta formulada, antes
de submetê‐la, por meio de uma interface SPARQL, caso possua conhecimento sobre essa
linguagem. Uma consulta formulada por meio de termos (conceitos e propriedades) existentes
na ontologia será traduzida para SPARQL e, em seguida, executada nos datasets associados a esta
aplicação. Após a execução, o usuário receberá os resultados da consulta. Além disso, ele pode
também indicar as fontes de dados que ele deseja que sejam consideradas na execução das
consultas.

Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso da Aplicação Proj4Us
A Figura 3 exibe uma representação (um fragmento) da ontologia de domínio que vai ser
utilizada como ponto de entrada na Proj4Us. Inicialmente, foi feito um levantamento sobre
possíveis ontologias existentes que pudessem atender ao que precisávamos. Nela, é possível
encontrar termos relacionados a projetos de pesquisa como “Project”, “Publication”, “Person” e
“University”, além de informações referentes a projetos de pesquisa, como seu título e
pesquisadores participantes. Os pesquisadores podem ser professores ou alunos. Esta ontologia
será mostrada na interface da Proj4Us com todos os termos (conceitos e propriedades) e seus
links.
A aplicação Proj4Us vem sendo implementada em linguagem Java, utilizando a API Jena
[7]. A versão atual da aplicação é composta por uma interface que permite ao usuário formular
uma consulta SPARQL usando padrões de triplas RDF, conforme apresentado na Figura 4.
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Figura 3 – Fragmento da Ontologia de Domínio para Projetos de Pesquisa

Figura 4 – Interface atual da Proj4Us e um exemplo de consulta formulada
Para formular uma consulta na aplicação, o usuário deve adicionar as propriedades
referentes às triplas RDF. Na primeira coluna (Subject), o usuário deve selecionar a propriedade
referente ao sujeito da tripla. Com base no sujeito, a aplicação verifica os predicados existentes
para aquele sujeito e mostra‐os na segunda coluna (Predicate). O usuário então seleciona o
predicado e pode informar um literal na terceira coluna (Object), opcionalmente. Neste exemplo,
o usuário selecionou como sujeito o conceito “University”, e a partir dele foi identificada uma
lista de predicados existentes para este conceito e mostrado na coluna Predicate. Neste exemplo,
o usuário selecionou o predicado subclassOf. No campo object ele pode optar por solicitar os
dados gerais sobre os objetos desse conceito ou ainda especificar alguma propriedade que
deseje obter (por exemplo, nome). A Proj4Us identifica o padrão de triplas formado (sujeito +
predicado + objeto) e traduz esta consulta visual para a sintaxe da linguagem SPARQL. Neste
exemplo, a consulta foi traduzida para o código SPARQL mostrado na Figura 5.
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Figura 5 – Consulta gerada em SPARQL
No campo da imagem mostrada na Figura 5, a Proj4Us disponibiliza uma área de
formulação/edição da consulta gerada onde o usuário pode reformular/editar a consulta em
SPARQL livremente, caso seja necessário.
4. CONCLUSÃO
Neste trabalho, foi apresentada uma primeira versão da aplicação Proj4Us para consultas
a linked datasets sobre “Projetos de Pesquisa”. A Proj4Us disponibiliza uma interface amigável
que, nesta versão, permite a formulação de consultas de maneira visual por meio da
identificação de sujeito, predicado e objeto. Uma consulta visual é traduzida para SPARQL e
executada sobre os dados ligados existentes. A execução da mesma já está sendo realizada,
entretanto os resultados ainda não estão sendo exibidos. Esta implementação está em
andamento. O usuário pode também formular ou editar a consulta diretamente, caso conheça a
sintaxe.
Em relação à hipótese de pesquisa que afirma que o uso de uma interface visual pode
facilitar a formulação de consultas sobre os dados ligados, pelos testes realizados até o
momento, percebe‐se que a solução é bastante promissora, pois abstrai do usuário a
necessidade dele conhecer a sintaxe da linguagem SPARQL (considerada não trivial). Desse modo,
consideramos que a hipótese foi parcialmente confirmada.
Como trabalhos futuros, novas iterações de implementação serão realizadas, objetivando
acrescentar as demais funcionalidades, incluindo a visualização da ontologia de domínio,
melhorias na formulação da consulta e apresentação dos resultados. Também serão realizados
testes de modo a obter um feedback em relação à usabilidade da interface, à execução das
consultas sobre os dados ligados e como forma de confirmar integralmente a hipótese de
pesquisa construída.
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RESUMO
As redes corporativas, sejam elas públicas ou
privadas, necessitam de algum sistema de monitoramento
e detecção de malwares (vírus, spywares e outras
modalidades de arquivos maliciosos) que atue como
antivírus, visto que é crucial a necessidade de garantir a
integridade de arquivos importantes para a empresa e
buscar garantir o funcionamento da rede de forma
satisfatória. Infelizmente, nem todas as instituições
possuem recursos financeiros suficientes para adquirir
softwares específicos com resultados comprovadamente
eficazes, visto que os programas disponíveis no mercado
apontados como sendo os de melhor desempenho e
resultados tem custo bastante elevados, inviabilizando sua

aquisição pela maioria dos gestores. A solução proposta
neste projeto sugere um meio alternativo para solucionar
este problema: o uso de um sistema de detecção de
intrusão gratuito de código‐fonte aberto (Snort IDS), de
fácil manipulação e implementação, instalado em um
servidor de rede com o sistema operacional Linux, com
regras/assinaturas específicas para a detecção de
spywares, atuando sobre o tráfego gerado/destinado a
estações de trabalho com o sistema operacional Windows,
reportando o administrador sempre que identificar a
ocorrência de spywares nesse tráfego.

PALAVRAS‐CHAVE: Linux, Snort, IDS, spywares, monitoramento.

SPYWARE DETECTION SOLUTION ON AN INTRANET USE SNORT IDS
ABSTRACT
Corporate networks, whether public or private,
require some system of monitoring and detection of
malware (viruses, spywares and other forms of
malicious files) that acts as antivirus, since it is a crucial
need to ensure the integrity of important files to the
company and seek to ensure the network is working
satisfactorily. Unfortunately, not all institutions have
sufficient financial resources to acquire specific software
with results proven effective, as the commercially
available programs identified as being the best
performance and results have very high cost, preventing

their acquisition by most managers. The solution
proposed in this project suggests an alternative way to
solve this problem: the use of a system intrusion
detection free open source (Snort IDS), easy to use and
implement, installed on a network server with the
operating system Linux, with rules / specific signatures
to detect malware, acting on the traffic generated /
destined to workstations with the Windows operating
system, reporting the administrator whenever
identifying the occurrence of this malware traffic.

KEY‐WORDS: Linux, Snort, IDS, spywares, monitoring.
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SOLUÇÃO DE DETECÇÃO DE SPYWARES EM UMA INTRANET COM O USO DO SNORT IDS
INTRODUÇÃO
No mundo atual, com a expansão acelerada da tecnologia da informação em ordem
global, pode‐se perceber o aumento no uso da tecnologia e principalmente da internet em
organizações, sejam elas públicas ou privadas. Apesar dessa expansão, a maioria das soluções de
gerenciamento das redes de qualquer porte não oferece segurança adequada para proteger
essas informações, ou seja, os dados dessas instituições podem estar vulneráveis a ataques,
ações maliciosas ou acesso indevido a estas informações.
É fato que as informações que trafegam nas redes das corporações, em grande parte
compostas por dados cruciais e confidenciais, devem ser mantidas em segurança evitando que
sejam alvo de crimes cibernéticos, spywares ou quaisquer atividades que venham a ocasionar
dano à integridade dos dados ou quebra de sigilo de informações.
Outro importante fator que influencia nos atuais projetos de rede é a escassez de
recursos financeiros para investimentos em softwares de qualidade nessa proteção, os
conhecidos antivírus, cujas versões gratuitas têm funcionalidades limitadas e/ou terminam por
tornar‐se ineficazes no combate a novos tipos de vírus, pela demora na utilização de suas bases
de assinaturas de novos malwares. Além disso, muitos deles não possuem sequer algum tipo de
sistema que monitore a presença de spywares.
A partir dessas constatações, esse artigo sugere uma solução alternativa para a resolução
deste problema: a implantação de um sistema de detecção de intrusão para utilização em
diversas instituições para a detecção de ataques a redes de computadores, com regras
otimizadas para a identificação de spywares em uma Intranet, funcionando adicionalmente,
como ferramenta de monitoramento do tráfego de dados nesta rede, reportando as ocorrências
à administração de estações que eventualmente estejam enviando/recebendo tráfego
característico de spywares e/ou outros tipos de malwares.
Para a obtenção de maiores resultados na detecção de intrusão, todas as estações
clientes utilizarão sistema operacional proprietário Windows XP, devido ao sistema ser mais
susceptível à falhas, o que torna seus erros facilmente detectáveis, deixando os resultados
esperados visíveis de forma satisfatória.
A razão principal deste artigo é fornecer um recurso barato e alternativo de segurança
para os administradores de redes corporativas, que consiga detectar as anomalias no tráfego da
rede e informe‐os ao administrador. Utilizando o sistema de detecção de intrusão mais famoso
na área de segurança de redes, o Snort IDS, implantado em um servidor com sistema operacional
Linux (Ubuntu) atuando como antivírus em rede com clientes que usam o sistema operacional
Windows XP.

Snort ‐ IDS
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Na medida em que ocorrem os avanços na tecnologia, acentua‐se a vulnerabilidade das
redes corporativas e dos sistemas de comunicação, necessitando assim, aumentar a segurança
dos mesmos para impedir possíveis ataques ou presenças indevidas de spywares e outros tipos
de malwares.
O principal objetivo dos IDS é verificar se ocorreu algum tipo de tentativa de invasão, seja
em servidor ou estação. Esse tipo de sistema monitora estações ou fluxos na rede para descobrir
ações de intrusos. O Snort, criado por Martin Roesch, é o Sistema de Detecção de Intrusão mais
conhecido e usado para este tipo de serviço por ter a capacidade de analisar o tráfego e gerar
alertas em tempo real, além de registrar os pacotes em redes IP.
Rafael P. Laufer (2003, p. 10) afirma que “o conceito de detecção de intrusão surgiu no
início da década de 1980 em um artigo publicado por James Anderson”. Em 1983, a SRI
International começou a trabalhar em um projeto de governo com o objetivo de desenvolver a
detecção de intrusão, no ano seguinte, assinou um contrato com a marinha americana para a
realização do primeiro Sistema de Detecção de Intrusão. (BILES; OREBAUGH; BABBIN, 2004)
Todd Heberlein (1990), da Universidade da California, desenvolveu o primeiro sistema de
detecção de intrusão em rede e iniciou a comercialização dos IDS. Em 1997 o mercado de IDS
começou a ganhar popularidade. (HEBERLEIN, 1990 apud TANEMBAUM, 2003)
Para Moore, Fox, Bailey, Ha e Fuller (2003, p. 23), “o Snort é um sistema de detecção de
intrusão que pode ser usado tanto em Linux quanto em Windows”. Ele é desenvolvido para ser
compreensivo e correto em registrar com êxito as atividades maléficas da rede e notificar os
administradores quando potenciais falhas na rede ocorrerem.
Sua principal característica é o seu subsistema de assinaturas de ataques, pois tem um
banco de dados de ataques constantemente atualizado que pode ser adicionado ou atualizado
via internet. Os usuários podem criar assinaturas baseados em novos ataques de redes e enviá‐
los à lista de discussão de assinaturas do snort para beneficiar todos os seus usuários. Essa
atitude elevou o snort a um dos IDSs mais atualizados e robustos disponíveis no mercado.
Segundo Anderson (1980), o Snort é mantido por Brian Caswell e Marty Roesch e possui
três modalidades principais:


Sniffer – Responsável pela leitura de pacotes que trafegam pela rede;



Packet logger – Registra pacotes do disco;


Network Intrusion Detection System (NIDS) – Permite a análise do tráfego
da rede e detecta tentativas de invasão.
Este sistema precisa capturar todo o tráfego de um segmento de rede, para então gravar
esses dados e depois interpretá‐los. Ele utiliza a biblioteca libpcap como responsável por verificar
e colocar as interfaces de rede em modo promíscuo para possibilitar a captura de pacotes.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

Também usa subsistemas chamados “preprocessadores” que oferecem suporte na etapa de
detecção no qual cada preprocessador é especializado em um tipo de protocolo.
Para Machado, Voltz e Dias (2010, p. 15), “os preprocessadores são responsáveis também
pelo bom desempenho de um NIDS; pela remontagem de pacotes fragmentados; pela
decodificação de protocolos e programam outras técnicas de detecção, como encontrar
anomalias”.
Este IDS utiliza duas maneiras distintas de metodologia de detecção, a primeira é baseada
em anomalias e a segunda, assinaturas que são implementadas em um de seus
preprocessadores.
A metodologia baseada em anomalias considera que é possível detectar intrusões por
meio de desvios de comportamento dos usuários ou dos sistemas. Assim, é adotado um modelo
de normalidade que servirá de parâmetro e qualquer comportamento fora deste padrão será
apontado como ataque.
Enquanto que a metodologia baseada em assinatura compara os eventos analisados com
uma base de dados referente a ataques conhecidos. Neste caso, qualquer ação que não se
enquadrar nas regras definidas é considerada aceitável. Esta é a metodologia mais utilizada em
IDS, funciona de forma semelhante a um antivírus tradicional. Será a metodologia utilizada neste
projeto. Vale salientar que estas regras definidas podem ser feitas em parte pelo próprio
administrador, podendo criar suas próprias regras.
O Snort será usado neste projeto para detectar intrusões dentro de uma rede na qual
somente os servidores são Linux e os clientes Windows XP, visto que pode ser usado tanto em
software livre ou privado. Dessa forma, é possível ter uma melhor visão do monitoramento de
ataques de spywares e falhas dentro desta rede específica, uma vez que o sistema operacional
Windows XP é mais susceptível a falhas, possibilitando uma maior quantidade de alertas gerados
pelo Snort.

Instalação do Sistema de Detecção de Spywares
Para a realização de testes, foi instalado o servidor com o sistema de detecção de
spywares (Linux Ubuntu + Snort IDS + regras otimizadas) ligado a um equipamento ativo de rede
(switch) que interliga as máquinas à Intranet e, consequentemente, à Internet. Assim, foi possível
capturar todo o tráfego entre as estações e de/para as estações da rede monitorada. Para
garantir a captura dos pacotes, foi ativada no switch a funcionalidade “espelhamento de porta”
garantindo que todo o tráfego entre as portas do ativo fosse “espelhado” na porta onde estava
instalado o sistema de monitoramento. Possibilitando ao servidor Snort o recebimento do
tráfego da rede. Essa configuração física é fundamental para garantir o processo de captura.
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A figura a seguir mostra a arquitetura do projeto proposto, de forma que ao lado do
switch está o Snort devidamente configurado e instalado para o recebimento e análise de todo o
tráfego da rede monitorada.
Figura 1 – Arquitetura do projeto.

Fonte: Autoria Própria (2014).

Para a execução do Snort IDS no servidor (sistema de detecção de spywares) ativou na
interface de rede o modo “promíscuo”, garantindo a captura de todo o tráfego espelhado na
porta do switch ao qual estava ligado. Essa ativação permitiu/permite que esse tráfego seja
analisado e comparado com a base de assinaturas do Snort IDS.

Otimização de Regras do Snort IDS
O Snort IDS é uma solução para a detecção de diversos tipos de ataques a redes de
computadores. Para este experimento, porém, não foi necessária a ativação de todas as regras
disponíveis (isso, inclusive, poderia implicar na saturação dos recursos da máquina pelo volume
de análises/comparações de cada pacote capturado com as regras/assinaturas da base de dados
da solução). Assim, foram mantidas somente as regras específicas de detecção de malwares
disponibilizadas por padrão no Snort IDS (inseridas já em seu processo de instalação). A essas
assinaturas foram adicionadas diversas bases de assinaturas atualizadas específicas para a
detecção de spywares em redes, como as regras disponibilizadas pelo projeto BHDNS. Isso foi
fundamental para permitir uma base específica e atualizada de assinaturas de spywares para
serem comparadas com o tráfego na rede monitorada. (NORTON, 2010)
RESULTADOS
No decorrer deste projeto, ao final de um dia de testes e observações, obteve‐se êxito na
geração de alertas de spywares e outros tipos de malwares em uma rede controlada,
comprovando a eficácia do projeto proposto, como pode‐se perceber na tabela e gráfico abaixo.
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Tabela 1 – Tipos de alertas gerados pelo Snort.

Virus
Spywares
Outros Malwares
Total

Qtd.
4
10
7

%
19,05%
47,62%
33,33%

21
100,00%
Fonte: Autoria Própria (2014).

Figura 2 – Amostra com base nas porcentagens dos diferentes tipos de alertas.

Fonte: Autoria Própria (2014).

Assim, é perceptível a importância do uso de sistemas IDS atuando como antispywares,
antivírus, etc. podendo ser utilizado como ferramenta de identificação, combate e prevenção
contra ataques que podem ser ocasionados por outras fontes, sendo estas da mesma rede ou
não, para buscar garantir a integridade dos dados e o bom funcionamento da rede corporativa.

ESTAGIO ATUAL DO TRABALHO E TRABALHOS FUTUROS
Por fim, os alertas estão mostrando o que foi proposto em sua idealização na proposta do
projeto. Detectando o tráfego suspeito com ameaças de spywares no momento em que o cliente
abre paginas web “maliciosas” ou quando faz download de arquivos suspeitos de serem
maliciosos e o Acidbase mostra os resultados obtidos em sua interface gráfica para que o
administrador da rede tenha uma visualização mais clara.
Futuramente, este projeto será instalado em um dos laboratórios do IFRN – Campus Natal
Central utilizado para estudos pelos alunos da Instituição para detectar possíveis ameaças a rede
interna e notificar o administrador para que o mesmo tome as devidas providencias em relação
aos arquivos maliciosos que porventura circulam na rede.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No final desta atividade, percebeu‐se a importância de sistemas de detecção de intrusão
em segurança nas redes de computadores, visto que estes são responsáveis pela leitura, registro
e análise do tráfego de pacotes na rede, além dos spywares, vírus e das tentativas de invasão que
ocorrem frequentemente em uma entidade que utiliza sistema operacional privado. O
aprimoramento da solução poderá ser aproveitado, em larga escala, inclusive em redes de médio
e grande porte.
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RESUMO
Este trabalho propõe uma forma de controle de cargas,
sem fio, em horários pré‐programados usando um RTC
(Real Time Clock) ou diretamente via comunicação serial
(bluetooth). A ideia principal foi criar um sistema com
um motor de corrente contínua que possa ser ativado
para rotacionar nos dois sentidos possibilitando
automação residencial, por exemplo. O abrir e fechar de

cortinas ou janelas a partir de smartphones pode ser
realizado pelo sistema proposto.

PALAVRAS‐CHAVE: Controle de Cargas, Bluetooth, RTC.

BOARDED CONTROL SYSTEM USING WIRELESS BLUETOOTH AND RTC LOAD (REAL TIME CLOCK)
FOR HOME AUTOMATION
ABSTRACT
This paper proposes a way to loads control,
wireless, pre‐scheduled times by using a RTC (Real Time
Clock) or directly via serial communication (bluetooth).
The main idea was to create a system with a DC motor
that can be activated to rotate in both directions
enabling home automation, for example.

The opening and closing curtains or windows
from smartphones can be realized by the proposed
system.

KEY‐WORDS: Loads Control, Bluetooth, RTC.
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INTRODUÇÃO

A automação residencial vem tomando espaço e a técnica de controle de cargas de forma
remota pode ser bastante utilizada nesse sentido, e usar o próprio smartphone para realizar tal
tarefa é bastante atrativo.
O sistema embarcado proposto nesse artigo tem como objetivo o acionamento de cargas
em horários pré‐programados através do uso do relógio de tempo real (RTC) e o uso da
comunicação serial através da tecnologia bluetooth para programar os horários e, também,
acionar diretamente as cargas de forma sem fio.
O modelo aqui proposto é genérico, pois basicamente controla o sentido da corrente
usando uma ponte H. Desta forma pode ser usado para controlar o sentido da rotação de motores
de corrente contínua (CC) assim a automação de abertura e fechamento de janelas e cortinas, por
exemplo, podem ser tarefas desempenhadas por tal sistema.

MATERIAIS E MÉTODOS

Microcontroladores
Microprocessadores executam basicamente operações lógicas, aritméticas e de controle
sendo que outras operações são desempenhadas por circuitos externos a eles. Estes circuitos tem
como funções, por exemplo: executar operações de leitura de informações de dispositivos de
entrada de dados e transmissão de informações para dispositivos de saída de dados.
Porém vários desses circuitos externos foram, posteriormente, integrados internamente
de um único circuito dando origem aos microcontroladores. Microcontroladores apresentam
internamento um processador, circuito de memória e periféricos de entrada e saída.
Nesta pesquisa o microcontrolador empregado foi o PIC18F2550 da fabricante Microchip
Technology Inc.
Comunicação Serial
Comunicação serial é o processo de envio de dados bit a bit através de um canal de
comunicação ou barramento. Se diferencia da comunicação paralela que envia todos os bits de
um símbolo são enviados juntos. A comunicação serial é usada em toda comunicação de longo
alcance e na maioria das redes de computadores onde o custo de cabos e as dificuldades de
sincronização tornam a comunicação paralela impraticável. Neste trabalho será utilizada a
tecnologia bluetooth para transferir os comandos ao microcontrolador. O bluetooth utiliza
comunicação serial para transferir os dados.
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Protocolo i²c
O protocolo i²c foi proposto originalmente, em 1996, pela Philips visando melhorar a
eficiência do hardware e minimizar a complexidade do circuito. Atualmente este protocolo está
amplamente difundido e interconecta uma ampla gama de dispositivos eletrônicos. Dentre estes
dispositivos encontramos vários dispositivos de controle inteligente, normalmente
microcontroladores e microprocessadores assim como outros circuitos de uso geral como drivers
LCD, portas de I/O, memórias RAM e EEPROM ou conversores de dados.
O i²c proporciona endereçamento e transferência de dados definidos totalmente via
software e a possibilidade de excluir ou adicionar dispositivos sem afetar os barramentos ou os
dispositivos conectados a este.
Todo dispositivo no barramento possui um endereço único independente de sua natureza.
Todo dispositivo, também, pode atuar como transmissor ou receptor. Claro que isso depende da
natureza do dispositivo, um teclado naturalmente atua como transmissor e nunca como receptor,
assim como um display LCD atua como receptor. O número de interfaces conectadas depende
diretamente da capacitância máxima do barramento, que é de 400pF.
Um dispositivo no barramento pode ser um ou várias das definições a seguir: o
transmissor que envia dados através do barramento, o receptor que recebe dados através do
barramento e o mestre que inicia a comunicação, gera o sinal de clock e encerra a comunicação.

Figura 1 ‐ Barramento i²c
Nesta pesquisa foi utilizado um circuito i²c de relógio de tempo real e memória EEPROM.
Naturalmente a EEPROM do circuito foi deixada de lado e apenas o RTC foi usado. O
microcontrolador usando (PIC18F2550) já possui uma memória EEPROM interna de 256kBytes
que é mais que suficiente para gravar os valores dos horários de ativação das cargas.
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RTC (Real Time Clock)
Um relógio de tempo real, ou RTC (Real Time Clock) é um relógio de computador
(geralmente é um circuito integrado) que mantem o tempo presente. RTCs estão presentes em
quase todos os dispositivos eletrônicos que precisam manter um controle preciso do tempo.
Embora o controle do tempo possa ser feito sem um RTC, usar um relógio de tempo real
tem benefícios, como: baixo consumo de energia (importante quando se trabalha com baterias),
libera o sistema principal para realizar tarefas mais críticas e costuma ser mais preciso que outros
métodos.
RTCs frequentemente possuem uma fonte de energia alternativa de forma que possam
continuar a contagem mesmo se a fonte de energia principal for desligada. O RTC usado neste
trabalho possui uma bateria que alimenta o circuito integrado do relógio quando o sistema está
desligado. Aqui o RTC é usado para manter o tempo presente e servir como referência pra o
sistema saber quando os horários pré‐programados foram atingidos e as operações serem
realizadas.
Motor CC
Os motores de corrente contínua (CC) ou motores DC (Direct Current), como também são
chamados, são dispositivos que atuam aproveitando as forças de atração e repulsão geradas por
eletroímãs e imãs permanentes. Se por duas bobinas próximas passa corrente elétrica os campos
magnéticos criados poderão fazer com que surjam forças de atração ou repulsão.
A ideia básica de um motor é montar uma bobina entre os pólos de um imã permanente
ou de uma bobina que atue como tal. A força de repulsão gerada entre a bobina móvel (rotor) e
os imãs faz com que o a bobina gire em busca do equilíbrio dos pólos, que seria uma meia volta.
Porém no eixo do rotor, por onde passa a corrente, há um comutador que age trocando o
sentido da corrente na bobina fazendo com que os pólos mudem. Assim o rotor continua girando
em busca do equilíbrio polar até que a corrente pare de passar através da bobina. O que
determinará o sentido da rotação será o sentido da corrente inicialmente no interior da bobina.

Figura 2 – Motor de corrente contínua
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Ponte H
Ponte H é um circuito que permite que o microcontrolador forneça a corrente necessária
para o funcionamento motor CC, visto que normalmente o microcontrolador opera a 5V e em
baixas correntes enquanto o motor costuma exigir altas potências. Assim é possível alimentar o
motor de uma fonte externa e apenas fechar as chaves da ponte H com a potência dos pinos do
microcontrolador.
Além disso tal circuito permite controlar o sentido da rotação do motor fazendo girar
tanto num sentido quanto no outro.
O nome Ponte H é dado pela forma que assume o circuito quando montado. O circuito
consiste de 4 chaves (S1, S2, S3, e S4) que são associadas de forma alternadas (S1 e S4 ou S2 e S3)
Para cada configuração das chaves o motor M gira num sentido.

Figura 3 – Ponte H
Neste trabalho o circuito de ponte H foi desenvolvido usando dois relés ligados com os NA e
NF em paralelo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto proposto teve o firmware desenvolvido na IDE (Integrated Development
Environment) MPLABX da Microchip, fabricante do microcontrolador usado na pesquisa, usando
linguagem C e compilada com o compilador livre C18. O código também conta com funções
importadas das bibliotecas SanUSB48.h, i2c_usb.h, stdio.h e stdlib.h.
Para os testes dos envios dos comandos via bluetooth foi utilizado o aplicativo android
S2Terminal que está disponível na Google Play Store para download.
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O protótipo do hardware possui, invés de um motor, um LED bicolor que permite a
visualização de qual sentido a corrente está na ponte H facilitando a verificação do
funcionamento do sistema. A seguir a Figura 4 mostra o esquema do circuito montado na
protoboard:

Figura 4 – Circuito desenvolvido para o sistema
Com tal circuito podemos alcançar os objetivos requeridos para tal sistema de automação
residencial. O botão de interrupção no pino B2 do microcontrolador representa o critério de
parada, característico de sistemas que atuam no movimento e que precisam de um limite para
parar o motor.
O programa de interrupção possui as funções: configurar o horário do relógio, ler a hora
atual do relógio, configurar a hora de abertura, configurar a hora de fechamento e se a
interrupção for no pino B2 invés de uma interrupção serial é a indicação de o critério de parada
foi atingido e o motor deve parar imediatamente.
A cada iteração do bloco while(1){} da função main(){} o bloco de código a seguir compara
o horário do relógio com os pré‐programados na EEPROM do microcontrolador que decide qual
será o sentido da corrente aplicada ao motor.
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Figura 5 – Código de decisão

CONCLUSÃO
Ao longo dos testes foi detectado alguns problemas com o circuito i²c utilizado de forma que
o relógio, em alguns momentos não conta corretamente o tempo ou fica parado sem contar.
Porém quando o relógio tem funcionamento normal os resultados são os esperados e
satisfatórios: resposta rápida e confiável, critério de parada respeitado e conexão do bluetooth
estável. E para usar o motor no lugar do LED bicolor é sugerido que a fonte de energia da Ponte H não
seja a mesma do microcontrolador para evitar descargas no chip quando o relé bater o que pode
gerar uma confusão no sistema.
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Computacionais.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DO IFAP CAMPUS LARANJAL DO JARI SOBRE A TEMÁTICA
RESIDUOS TECNOLOGICOS
B. M. N. Morais (IC)¹ ; L. A. L. Lima (PEBTT)2 ; E. J. Chagas (PEBTT) 2; J. L. G. Pereira (PA) 3.
Instituto Federal do Amapá (IFAP) ‐ Campus Laranjal do Jari: Email – beniciomoraes2@gmail.com; 2Instituto
Federal do Amapá (IFAP) –Campus Laranjal do Jari: Email – luis.lima@ifap.edu.br; 2Instituto Federal do Amapá
(IFAP) –Campus Laranjal do Jari: Email – ednaldo.chagas@ifap.edu.br; 3 Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro: Email – jolugope@uol.com.br
1

(IC) Iniciação Científica
(TC) Professor da Rede de Educação Básica Técnica e Tecnológica.
(PQ) Professor Ad

RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo verificar
a presença dos equipamentos eletroeletrônicos em
especial computadores e impressoras no cotidiano
dos alunos do Instituto Federal do Amapá, Campus
Laranjal do Jari e observar qual o modelo de
gerenciamento dos resíduos adotado pelos
discentes no momento da substituição dos
computadores antigos por novos equipamentos,
com isso observar a preocupação ambiental deles,
pois os eletrônicos possuem grande quantidade de

elementos químicos que podem causar sérios
impactos ao meio ambiente e todos que
necessitam dele. O projeto foi realizado entre
fevereiro e março de 2014, foi utilizada uma
pesquisa descritiva, com aplicação de um
questionário semiestruturado, nele contendo
perguntas objetivas e subjetivas. No quesito
avaliação dos dados, foi utilizada a estatística
descritiva e planilha computacional para tabulação
dos
dados
e
confecção
dos
gráficos.

PALAVRAS‐CHAVE: Resíduos Eletrônicos; Computadores; Tecnológico; Informática; Meio Ambiente.

PERCEPTION OF THE STUDENTS OF JARI LARANJAL IFAP CAMPUS ON THE THEME WASTE
TECNOLOGICOS
ABSTRACT
This study aimed to verify the presence of
electronic equipment especially computers and printers
in the daily life of students at the Federal Institute of
Amapá, the Jari Orangery Campus and observe which
model of waste management adopted by students at
the time of replacement of old computers by new
equipment, thereby observe the environmental concern
them, since the electronic have lots of chemicals that

can cause serious impacts to the environment and all
who need it. The project was conducted between
February and March 2014, a descriptive research with
application of a semi‐structured questionnaire, it
included objective and subjective questions was used.
On the issue of evaluation of data, descriptive statistics
and computer spreadsheet to tabulate the data and
drawing the graphs was used.

KEY‐WORDS: Electronics waste; Computers; technology; Computers; Environment.
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PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DO IFAP, CAMPUS LARANJAL DO JARI SOBRE A TEMÁTICA
RESIDUOS TECNOLÓGICOS
INTRODUÇÃO
A humanidade vem utilizando os recursos naturais como se fossem inesgotáveis, fazendo
com que o planeta Terra passe uma crise ambiental. O uso inadequado dos recursos naturais
vem gerando desequilíbrio ambiental e um dos grandes problemas é a produção crescente de
resíduos sólidos. Ao mesmo tempo, o crescimento acelerado das metrópoles fez com que as
áreas disponíveis para colocar o lixo tornassem escassas. A sujeira acumulada no ambiente
aumentou a poluição do solo, das águas e piorou as condições de saúde das populações em todo
o mundo, especialmente nas regiões menos desenvolvidas. Até hoje, no Brasil a maior parte dos
resíduos recolhidos nos centros urbanos é simplesmente jogada sem qualquer cuidado em
depósitos existentes nas periferias das grandes cidades e pequenas cidades (GRAVINATTO e
RODRIGUES, 2000).
O resíduo eletrônico também conhecido como e‐waste ou Resíduos de Equipamentos
Elétricos e Eletrônicos (REEE) é todo resíduo produzido pelos equipamentos eletroeletrônicos tais
como: computadores, televisores, aparelhos de dvds, pilhas, lâmpadas, hardware do sistema
computacional (monitores, impressoras, scanner, driver de CD e DVD, teclados, mouses,
estabilizadores), entre outros.
Este tipo de material se faz presente no cotidiano de toda a população, pois com a
revolução tecnológica ocorrida nos últimos anos, os computadores em especial fazem parte do
dia‐a‐dia, seja das pessoas, escolas e empresas. Porem a grande preocupação não ocorre na
utilização de tais dispositivos até por que eles proporcionam muita comodidade, entretenimento
para seus usuários. A grande preocupação ocorre pela ausência e falta de informação sobre os
componentes químicos presentes e a falta de gerenciamento adequado para esse tipo de
material após seu ciclo de uso há algumas décadas atrás os equipamentos eletroeletrônicos
sugiram para durar anos e anos, porém com o advento tecnológico que ocorre com grande
freqüência os dispositivos de informática passaram a serem quase que descartados, pois sua
cadeia de usabilidade foi reduzida drasticamente.
Os resíduos eletrônicos são compostos por vários elementos químicos com alto poder
tóxico como mercúrio (Hg), Zinco (Zn), cobalto (Co), chumbo (Pb) , alumínio (Al), lítio (Li) e bário
(Ba). Um monitor de vídeo, por exemplo, pode conter de um até três kg de chumbo. Este chumbo
quando ingerido por uma ser vivo pode gerar o desenvolvimento de células cancerígenas,
doenças renais, pulmonares.
Esses equipamentos quando descartados em “lixões públicos” ou aterros sanitários,
liberam substâncias químicas no solo, e com as chuvas, essas substâncias são arrastadas até os
rios, o que ocasiona a contaminação de vegetais e animais que dependem desse rio, uma
característica do vale do Jari, local onde foi feita a pesquisa é sua imensa quantidade de rios e
matas que cercam toda a região.
Nesse quadro, as ONGs e as algumas empresas do setor privado estão iniciando estudos
para viabilizar o descarte correto das carcaças produzidas pelos equipamentos eletrônicos para
não causar danos ao meio ambiente e aos seres humanos (ROBINSON, 2009), outras vem
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adotando políticas bem interessantes para minimizar os impactos ambientais, porem durante a
pesquisa foi detectado que ainda falta informação e divulgação sobre a problemática.
Esta pesquisa visa diagnosticar como os dispositivos eletroeletrônicos se faz presente na
educação dos alunos, quais são os principais tipos que os discentes mais utilizam, além de
observar se os mesmos possuem conhecimentos sobre leis especificas que tratem sobre o
gerenciamento adequado deste tipo de material pós‐consumo.

Material e Métodos
A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amapá
(IFAP)1, Campus Laranjal do Jari no mês de março de 2014.
O Instituto Federal do Amapá iniciou as atividades no ensino em 8 de setembro de 2010,
somente com a oferta de cursos técnicos na modalidade Subsequente, atendendo 420 alunos ‐
280 no campus Laranjal do Jari e 140 no campus Macapá. Os primeiros cursos implantados –
definidos em audiências públicas, com foco nos arranjos produtivos locais – foram os de
Informática, Secretariado e Secretariado Escolar, no campus Laranjal do Jari; e de Informática e
Edificações, no campus Macapá. Atualmente o Instituto Federal do Amapá oferta cursos técnicos
em meio ambiente, informática e secretariado ambos na modalidade integrado e subsequente.
O município de Laranjal do Jari (Figura 1) situa‐sena região ocidental do Estado do Amapá,
fazendo limites com Municípios de Vitória do Jari, Mazagão, Pedra Branca do Amaparí, Estado do
Pará, Suriname e Guiana Francesa, tornando‐se município em dezembro de 1987. Antes disso,
pertencia ao município de Mazagão. Sua área total é de 32.166,29 Km2, enquanto que a área da
cidade, sede do município, é de 18,5 Km2. No que se refere à educação, existem escolas de
ensino fundamental e médio, das redes municipal, estadual e particular (CLARETO, 2003). Essa
localidade possui várias áreas protegidas a exemplo de reserva extrativista do Rio Cajari, reserva
de desenvolvimento sustentável do Rio Iratapuru, Estação Ecológica do Jari, Terra indígena
Waiâpi e do Tumucumaque e ainda parte do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque (CI‐
BRASIL, 2007), resultando assim numa localidade com características ambientais muito fortes.
Entretanto, algumas atuações visando o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza
deve ser postas em prática.

1

A
Instituição;
Instituto
Federal
do
Amapá;
Disponível
em:
http://ifap.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=55; Acesso em: 20 de março de
2014.
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Figura 1. Localização do Município de Laranja do Jari, Amapá, Brasil. Adaptado de: Airton Ferreira
Gonçalves Neto

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é classificada como sendo descritiva, já que visa
primordialmente à descrição de certas características de fenômenos ou população, usando, por
exemplo, questionários, a fim de estudar opiniões, atitudes e crenças da população. No que
tange à técnica, trata‐se de um levantamento, incluindo a interrogação direta de pessoas cujo
comportamento se objetiva conhecer (GIL, 2010). Para realizar a pesquisa utilizou‐se um
questionário semi‐estruturado contendo perguntas objetivas e subjetivas com a finalidade de
conhecer e analisar o perfil dos alunos do referido campus com relação a temática resíduos
tecnológicos. O público entrevistado foram os discentes do curso técnico do subseqüente de
informática e meio ambiente.
Utilizou‐se do método estatístico descritivo. Após coleta, os dados foram tabulados
utilizando o software excel como ferramenta de auxilio e posteriormente geração dos gráficos.
Resultados e Discussão dos dados
Inicialmente foi aplicado um questionário aos alunos (Curso Subsequente de Informática e
Meio Ambiente) para a coleta de dados. Após esta etapa as informações coletadas foram
estruturadas em tabelas e tabuladas através de planilha eletrônica, fazendo uso do software
Excel.
Independente do parâmetro adotado, os dados foram processados através de percentual.
O que em seguida foi possível à geração de gráficos para melhor visualização dos elementos
lavrados com o objetivo de facilitar a discussão deles e montar um perfil dos entrevistados.
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O uso desse método de pesquisa foi de extrema relevância, pois demonstrou a pouca
informação que a sociedade do IFAP possui a respeito da temática resídua eletrônica além de
evidenciar como eles são gerenciados pela classe de alunos.
Questão Nº 01

Você possui algum tipo de computador?
80%
70%

Título do Eixo

60%
50%
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0%

Alunos Info.

Alunos Mab.

Sim

76%

71%

Não

24%

29%

Fonte: Pesquisa de Campo
Gráfico 01: Computadores
Evidenciando a importância dos computadores na vida das pessoas como uma ferramenta
de auxílio não só nas atividades cotidianas ou profissionais como também um excelente
dispositivo bastante utilizado para lazer, comunicação, dentre outros.
Os computadores se destacam em todas as classes do IFAP, entre os alunos de
informática 76% dos educando possuem computadores, isso se faz necessário uma vez que o
curso técnico está ligado diretamente à tecnologia e aos computadores, e eles necessitam do
auxílio deles para acompanhamento das aulas e desenvolvimento das atividades que na maioria
exige o uso de equipamentos de informática. Apenas 24% dos alunos não possuem PCs, porém
muitos devem adquirir em breve computadores pelas facilidades de mercado e pela exigência do
próprio curso.
Com os alunos do curso técnico em Meio Ambiente, os dados foram similares aos alunos
de informática, 71% dos alunos possuem computadores em seus lares, contudo eles são
utilizados geralmente por toda a família não sendo restritas as atividades do curso apesar da
exigência de equipamentos, porém não tão quanto ao curso de informática, 29%dos
participantes da pesquisa do curso subsequente em meio ambiente não possui computadores em
casa, ficando restrito o uso de computadores apenas durante as aulas de informática ou em seus
locais de trabalho.
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Questão Nº 02

Quais dos computadores você possui em casa?
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Fonte: Pesquisa de Campo
Gráfico 02: Tipos de Computadores
Acompanhando o avanço presente no mercado tecnológico onde se busca sempre os
melhores dispositivos, o termo “melhor”, está relacionado a requisitos dos PCs como tamanho,
velocidade em processamento, capacidade de armazenamento, tempo de resposta, recuperação
a falha e etc. Observando estes parâmetros, todas as classes de entrevistados quando buscam
adquirir um computador observam um fator muito importante: a mobilidade dos dispositivos. E,
nesse cenário, se destacam os notebooks, tanto que em todas as categorias foram o que
receberam os maiores valores destacando a procura sempre por esse tipo de computador. Entre
os alunos de informática 47% possuem notebook, já entre os alunos de meio ambiente 76%
optam por esse tipo de equipamento.
Os desktops que há algum tempo atrás dominavam o cenário de computadores com
ampla preferência, atualmente pela sua não mobilidade vem perdendo espaço. Na pesquisa, ele
surge como segunda opção para os alunos de informática 41%, alunos do curso técnico em meio
ambiente 18%.
Os Netbooks surgiram muito bem no mercado pelo seu tamanho e o seu custo‐benefício,
contudo não conseguiu acompanhar as novas tendências em termos de processadores,
memórias, que avançam bastante em equipamentos como notebooks e desktops, por essa série
de fatores aparecem como opção distante para o grupo de entrevistados ‐ alunos de informática
6% e alunos de meio ambiente 6%.
Já os tablets equipamentos novos que começam a ganhar espaço entre a preferência das
pessoas por apresentar valores abaixo comparados aos demais equipamentos. Entretanto, os
tabletes ainda são muito limitados quanto à utilização deles como ferramentas de trabalho, pois
dependendo da atuação profissional, ele não permite desempenhar tal tarefa. Por isso, apenas
6% dos alunos de informática possuem tablets, em meio ambiente nenhum aluno possui tablet
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Questão Nº 03

Você possui impressora?
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Fonte: Pesquisa de Campo
Gráfico 03: Impressoras
Além dos dispositivos físicos dos computadores, alguns outros equipamentos
acompanham diretamente os PCs na execução de suas atividades, é o caso das impressoras ‐
periférico que auxilia os usuários dos computadores permitindo a impressão, fotocópia e
escaneamento de documentos.
A impressora é bastante utilizada no meio acadêmico, mas para alguns grupos específicos
de entrevistados, ela é considerada em segundo plano, apesar de fazer uso constante, 44% dos
alunos de informática informaram possuir impressora e 29% dos alunos de meio ambiente
também declararam possuir tal equipamento.
A não presença deste hardware2 foi visível na classe de alunos de informática 56% e entre
os alunos de meio ambiente 71%.

2

É o conjunto de equipamentos físicos que compõe o sistema computacional, ou seja, o conjunto de periféricos que
são interligados ao computador através de barramentos.
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Questão Nº 04

Quando à substituição qual o destino do(s)
computadores?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Alunos Info

Alunos Mab

Lixo Comum

21%

20%

Comercializa

53%

20%

Doação

11%

40%

Incineração

1%

1%

Outros

16%

20%

Fonte: Pesquisa de Campo
Gráfico 04: Destino dos Computadores Pós‐Uso
Sem dúvida uma das grandes dificuldades é fazer a substituição de equipamento
principalmente eletro eletrônicos e saber qual o melhor destino para o seu antigo. Muitos são os
destinos dados a estes dispositivos, mas na maioria das vezes, questões como sustentabilidade,
gerenciamento correto, preocupação ambiental e riscos que estes hardwares podem ocasionar à
saúde dos seres vivos se não forem corretamente descartados. Nesse aspecto, esta questão
trouxe dados muito preocupantes sobre qual destino alunos e servidores dão a estes resíduos. O
lixo comum ainda é uma alternativa para 21% dos alunos de informática e para 20% para os
estudantes de meio ambiente,. Essa opção ocorre devido à falta de políticas voltadas para o
gerenciamento de resíduos da indústria de informática como também a ausência de informação
sobre a temática, além do mais os seres humanos preferem simplesmente despejar aquilo que
não lhe é mais útil em lixos do que procurar alternativa que possam minimizar o impacto
ambiental ou possibilidades de oportunizar que outras pessoas possam utilizar o equipamento
descartado.
O comércio é uma alternativa bem interessante para consumidores que desejam desfazer
de seus dispositivos, como a troca ou a venda de equipamentos por outros, porém neste
instante, a grande preocupação é apenas no descarte do objeto e não no gerenciamento correto
dele. Quando é feito tal ação, é retirado àquilo que ainda pode ser aproveitado pela cadeia e o
restante acaba indo parar no lixo. Dos entrevistados, 53% dos alunos de informática e 20% dos
discentes de meio ambiente disseram que comercializam seus dispositivos físicos da cadeia de
informática.
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A doação se torna uma medida viável desde que haja acompanhamento desde o processo
de doação até o seu destino final, pois além de se desfazer do PC, pode possibilitar ainda a
utilização de computadores às pessoas que não possuem acesso à tecnologias. Porém antes de
ocorrer a concessão alguns itens do equipamento precisam ser avaliados como funcionamento, a
necessidade de se fazer algum tipo de upgrade, dentre outros, pois o que se tem ocorrido
bastante no processo de doação é apenas a transferência de responsabilidade dos resíduos
eletrônicos às entidades carentes ou organizações que não tem como realizar um processo de
manutenção nessas máquinas, o que acaba não sendo utilizada. 11% dos alunos de informática
informaram que sempre doam seus equipamentos assim como 40% dos de meio ambiente.
Todos os sujeitos da pesquisa foram unânimes em declarar que não utilizam do artifício
de incineração como uma alternativa de desfazer de seus bens de consumo. Pois tem a
percepção que em algum momento os seus dispositivos poderão ser utilizados de alguma forma.
Algumas alternativas foram citadas como o procedimento de guardar o objeto em suas
residências para futura utilização, ceder o objeto para filhos ou membros da família, então foi
destacado como escolha para alternativa de gerenciamento. 16% dos alunos de informática se
enquadraram neste perfil como 8% dos alunos de meio ambiente.
Questão Nº 05

Você tem conhecimento de alguma lei que trate
sobre o descarte destes equipamentos?
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80%
60%
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20%

1%
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80%

100%

Fonte: Pesquisa de Campo
Gráfico 05: Conhecimento de Leis que Tratem Sobre o Descarte
Dados preocupantes podem ser comprovados através desta pergunta, onde se caracteriza
o pouco conhecimento, pouca informação, pouca preocupação em torno de um grande problema
causado pela indústria da tecnologia que são os resíduos tecnológicos. Algumas leis surgiram ao
longo do tempo para minimizar o impacto, ONGs, grupos de pessoas têm se mobilizado para
tentar adequar a tecnologia à sustentabilidade, porém o grande impasse é sem dúvida a falta de
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informação da população. Quando perguntado sobre o grau de conhecimento sobre leis de
descarte deste tipo de material, apenas 20% dos alunos de informática declararam conhecer
algum tipo de lei específica que trata sobre o assunto, uma grande surpresa foi sem dúvida a
quantidade de discentes de meio ambiente que possuem disciplinas especificas como educação
ambiental e gestão de resíduos, todo o grupo de alunos de meio ambiente informaram não
conhecer nenhuma lei que discuta a problemática.
A grande maioria dos grupos de entrevistados declarou não possuir nenhum tipo
informação sobre leis que viabilizam o correto gerenciamento de resíduos ou algum tipo de
alternativa. Foi alto o índice que fizeram tal afirmação. Dados preocupantes, pois são todos
consumidores e seus equipamentos são potenciais poluidores ao meio ambiente, visto que o
destino ainda na maioria das vezes acaba sendo o lixo. 80% dos educando de informática
declararam não conhecer nenhuma lei e 100% dos alunos de meio ambiente também.
CONCLUSÃO

Dado o exposto percebemos que, grande parte dos alunos possui equipamentos de
informática tais como: computadores (desktop, notebooks, net books e impressoras) e alunos
mesmo próximos da conclusão dos seus respectivos cursos ainda possuem carências relacionadas
às informações que se diz respeito a gerenciamento adequado dos dispositivos eletroeletrônicos
que visem minimizar os impactos ambientais que estes podem proporcionar.
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RESUMO
No ambiente escolar os meios utilizados para o
controle e monitoramento de sistemas de acionamento
de sirenes são, em sua maioria, de difícil manuseio.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho consiste em
desenvolver um sistema para o acionamento das sirenes
escolares, com o intuito de melhorar a qualidade no
tocante ao serviço de programação dessas sirenes. O
software consiste de uma aplicação responsável por
estabelecer os horários em que os toques ocorrerão e a
programação escolhida será enviada a um hardware.
Este, por sua vez, é responsável por acionar as sirenes

nos horários predeterminados pelo software. O
hardware terá acoplado um relógio de tempo real e uma
bateria de segurança. O software proverá fácil
acessibilidade, uma interface que possibilite o
descomplicado contato entre usuário e software. Por
fim, este trabalho será aplicado nos institutos federais,
bem como, em escolas estaduais, municipais e privadas
na região do Vale do Açu.

PALAVRAS‐CHAVE: Sistema de Monitoramento, Automação, Sirene Escolar.

CASE – SEMI‐AUTOMATED PLATFORM FOR MONITORING AND CONTROL OF SCHOOL
SOUNDERS
ABSTRACT
In school environments, the control and
monitoring of sounders are very difficult to handle.
Therefore, the aim of this work is to develop a system
for the activation of sounders school, aiming to improve
the quality regarding the schedule service of these
sounders. The software consists of an application
responsible for establishing the times when the sounds
will occur and they will be sent to hardware. The

hardware will be responsible for activating the sounders
at the instants predetermined by the software. The
hardware will have a real time clock as well as battery
backup. The software will provide accessibility and
graphical interface that can be easily utilized by users.
Finally, this work will be applied in federal education
institutes as well as in state, municipal and private
schools
around
of
Vale
do
Açu
region.

KEY‐WORDS: Monitoring System, Automation, Sounders School.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

INTRODUÇÃO
No ambiente escolar, os meios utilizados para o controle e monitoramento de sistemas de
acionamento de sirenes são, em sua maioria, de difícil programação. Isso se deve á dificuldade de
acesso a novas tecnologias. Além de outros problemas, no dia a dia podem ser observadas as
dificuldades de manutenção quando há mudanças de horários. Por exemplo, toque escolar para
um dia de evento, concurso, etc. Como resultado, temos diversos atrasos e adiantamento
desnecessários no toque da sirene. Assim, além de usarem meios não convencionais, as
instituições de ensino estão deixando de se aproveitar das atuais tecnologias.
A construção de um sistema automatizado para o controle de sirenes escolares, não vem
a ser uma nova descoberta, todavia por apresentar uma tecnologia obsoleta de alto custo e difícil
manuseio, observa‐se a necessidade de desenvolvimento de sistemas que agreguem novas
tecnologias, buscando tornar o meio de utilização mais simples, com um custo acessível para
instituições de ensino e ao mesmo tempo compondo um sistema mais eficiente. No Campus
Ipanguaçu do IFRN, por exemplo, é utilizado um CLP (Controlador Lógico Programável), uma
tecnologia obsoleta e com um custo mais elevado, com preço inicial de R$ 500,00. Enquanto que
o sistema embarcado que utilizamos custa em torno de R$ 90,00.
Além desse fato, a criação de um sistema de automação de sirenes escolares necessita de
um eficiente mecanismo de controle, que possa atuar diretamente no meio e estabelecer
conexão com o usuário. Para tal pode ser utilizado um sistema embarcado (sistemas
microprocessados, no qual o computador é completamente encapsulado ou dedicado ao
dispositivo ou sistema que ele controla e realiza um conjunto de tarefas predefinidas, geralmente
com requisitos específicos). No caso deste trabalho, será utilizado o Arduino, uma plataforma de
computação open‐source e open‐hardware, baseado em uma simples placa com entradas e
saídas tanto digitais como analógicas. Os mesmos oferecem uma solução simples e de baixo
custo aos desenvolvedores.
Dessa forma, o presente trabalho visa expor um método real, capaz de suprir essas
necessidades requisitadas, através do uso de microcontroladores em sistemas embarcados, se
comunicando com o computador através de conexões USB.
METODOLOGIA
Visando alcançar os objetivos apresentados, a dinâmica do trabalho dar‐se‐á através da
cooperação entre os pesquisadores participantes do projeto e comunidade acadêmica. Dessa
forma, o desenvolvimento será realizado em duas grandes fases, Software e Hardware. Para cada
fase foram estabelecidas etapas, que se caracterizam em recepção, envio e transporte de
informações.
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A fase de Hardware será composta por testes a serem realizados no IFRN – Campus
Ipanguaçu e em escolas circunvizinhas na região do Vale do Açu. Para isso foi feita uma seleção
de material que atendessem a requisitos como preço, eficiência e facilidade de manejo por meio
dos desenvolvedores. Os materiais escolhidos foram o RTC (Real Time Clock ‐ um relógio de
computador em tempo real, geralmente sob a forma de circuito integrado), e uma placa de
desenvolvimento Arduino, devido sua facilidade de desenvolvimento e praticidade na montagem
do protótipo. A parte de software consistirá no programa que permitirá ao usuário configurar o
toque da sirene.
A proposta inicial é desenvolver um produto que seja capaz de acionar até quatro sirenes
dentro de uma escola. Com poucas modificações é possível criar outra versão do produto capaz
de acionar uma quantidade maior de sirenes. Em resumo, a metodologia a ser adotada para o
desenvolvimento deste trabalho consistirá nas seguintes atividades: (I) Pesquisas em tutoriais,
referências e artigos assuntos relativos ao problema; (II) Estudos da plataforma Arduino; (III)
Análise de requisitos para o desenvolvimento do Sistema; (IV) Implementação e implantação do
sistema; E, por fim, (V) difusão do trabalho no IFRN ‐ Campus Ipanguaçu, bem como, em outros
institutos federais, em escolas estaduais, municipais e privadas na região do Vale do Açu. Ao final
do trabalho será construído uma documentação e um manual de instruções do equipamento e
Software.


HARDWARE

Referente ao desenvolvimento de hardware no sentido Serviço‐Cliente será utilizado um
módulo RTC (Real Time Clock), um relógio de tempo real, sob a forma de um circuito integrado,
que é sincronizado com a data e hora do computador. A leitura dos dados de tempo, realizada
pelo RTC, é enviada por meio de uma comunicação física para um microcontrolador. Que
compreende o sistema embarcado em uma placa de Arduino MEGA.
O funcionamento da fase de hardware desse sistema estará centralizado na leitura das
portas digitais do Arduino MEGA, por meio do módulo RTC, e no seu comando de acionamento
das sirenes, por meio das portas digitais. Mas, por qual motivo esse sistema se torna viável por
meio dessa placa para um projeto de controle e monitoramento de sirenes escolares, tendo em
vista a grande quantidade de sistemas microcontroladores existentes no mercado?
Segundo (LIMA et al., 2012), o Arduino é uma plataforma de prototipação eletrônica de
código aberto (open‐source), qualquer pessoa pode produzi‐la, é fácil de programar e usar, além
de possuir preço acessível e ser facilmente encontrada.
O Arduino MEGA tem como mecanismo, um microcontrolador ATMEGA 2560,
desenvolvido pela Atmel Corporation, que possui alto desempenho, baixo consumo de energia, o
Atmel 8‐bit é baseado em RISC AVR e combina memória 256KB ISP flash, 8 KB SRAM, 4KB
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EEPROM, alcança uma taxa de transferência de 16 MIPS em 16 MHz e opera entre 4,5‐5,5 volts,
entre outras características. O Arduino contém todo o necessário para suportar o
microcontrolador, basta conectá‐lo a um computador com um cabo USB ou ligá‐lo com um
adaptador AC para DC ou bateria para começar. O mega é compatível com a maioria dos shields
projetados para o Arduino Duemilanove ou Diecimila, e o desenvolvedor pode programar a
função do microcontrolador na linguagem de programação própria do Arduino. Este último pode
ser visualizado na Figura 1.

Figura 1: Arduino MEGA 2560.
O módulo que permitirá ao Arduino manter o controle do tempo presente será o RTC. A
aplicação inicial desse módulo visava o controle do tempo em computadores pessoais, servidores
e sistemas embarcados, mas atualmente os RTCs estão presentes em quase todos os dispositivos
eletrônicos que precisam manter um controle preciso do tempo.
O módulo é composto por um chip DS1307, que é um relógio de tempo real, e uma
EEPROM 24C32, que poderá ser usada para gravar dados, além de suportar o protocolo I2C
(Inter‐Intergrated Circuit) – um barramento serial multi‐mestre desenvolvido pela Philips, que é
usado para conectar periféricos de baixa velocidade a uma placa mãe, a um sistema embarcado
ou a um telefone celular. Pode‐se visualizá‐lo na Figura 2.
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Figura 2. RTC (Real Time Clock)
O RTC utiliza uma bateria de célula de lítio (CR1220), onde o relógio, ou calendário,
fornece informações como: segundos, minutos, horas, dia da semana, dia do mês, mês e ano. No
fim do mês a data é ajustada automaticamente para meses com menos de 31 dias, incluindo
correções para o ano bissexto até 2100. O relógio funciona no formato de 24 horas ou de 12
horas com indicador de AM/PM. E para ter um correto funcionamento é necessário que a bateria
de 3V esteja devidamente inserida no suporte.
A comunicação entre o Arduino e o servidor será feita através de porta serial. A porta
serial é uma interface física entre o computador e um dispositivo (mouse, Arduino, por exemplo).
Ela recebe dados por uma única via. Esse fato limita a transmissão de grandes quantidades de
informações em pequenos intervalos de tempo (Lista, 2007), devido a isso é fundamental a
utilização de uma estrutura na transmissão simples, para evitar possíveis falhas, pela sobrecarga
na transmissão dos dados.
Para que ocorra essa comunicação é necessário sincronizar a velocidade de transferência
de dados que o microcontrolador envia, com a que a porta os recebe ou os ler. A identificação da
porta corresponde a “COMX” onde o “X” é o número da porta, que varia dependendo do
computador utilizado. Na figura a seguir, é demostrado um exemplo de conexão entre Arduino‐
servidor, pelo qual a porta utilizada é a COM3 e a velocidade é 9.600 bits por segundo. A Figura 3
mostra a janela de configurações da porta serial utilizada pelo Arduino.
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Figura 3: Configurações da comunicação Serial.
Com a programação feita, o código será gravado no microcontrolador e através das portas
analógicas e/ou digitais (depende do código inserido) pode ser concretizada a função desejada
do desenvolvedor. No caso, o controle de acionamento de sirenes escolares.


SOFTWARE

Há dois tipos de software no sistema de sirenes escolares, o software do Arduino MEGA
(também chamado de firmware), e o software do computador pessoal.
O software do microcontrolador é responsável pela comunicação com o RTC, conectado
com o próprio, para receber as informações de tempo, e assim, controlar o acionamento das
sirenes. Esse software obedece a uma sintaxe padrão, pelo qual sua estrutura pode ser
identificada na Figura 4.

Figura 4: Estrutura sintática da programação para Arduino.
Na figura anterior percebe‐se a utilização de componentes obrigatórios na programação
do Arduino. Para que o código possa ser compilado e publicado no chip ATMEGA 2560 é
necessária a utilização de duas funções, setup() e loop(). Na Função setup () estará todo o código,
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responsável pelas declarações de entradas ou saídas de portas da placa ou comandos para serem
executados por uma única vez. Já a função loop () assumirá o papel de repetir o código,
armazenado em seu interior, infinitamente. Interpretando a imagem, o código depois de
publicado, com a placa devidamente alimentada (por uma fonte independente ou pela própria
conexão USB), irá piscar um LED (acionar qualquer outro componente eletrônico) com pausas de
um segundo.
O Arduino implementará o relógio atualizando‐o através do RTC, já que é ele que estará
mandando as informações continuamente, de data, hora, minutos, segundos para o
microcontrolador. Quando o horário recebido for igual à hora atual, o alarme irá disparar. O
código utilizado no software do Arduino necessita da importação de bibliotecas como a “Wire”,
“RTClib” e a “DateTime”, para que haja a atualização do relógio através do RTC, como pode ser
visualizado na Figura 5.

Figura 5: Código para funcionamento do RTC no Arduino
O software do Arduino, também se comunicará com o software para computadores
pessoais, que será desenvolvido na IDE do Netbeans, em interface gráfica do Java. Este, por sua
vez, será responsável por armazenar os pré‐requisitos do usuário, em relação aos períodos em
que a sirene deve ser tocada, e enviá‐los ao microcontrolador.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a conclusão de todas as fases e etapas de montagem de Hardware e software, o
funcionamento se resumirá na leitura dos dados fornecidos pelo usuário, no software do
computador pessoal, e no envio desses dados ao Arduino, que irá interpretar e, no tempo
correto, acionar a sirene. A Figura 6 representa um esquema geral de funcionamento do sistema.
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Figura 6: Ilustração do monitoramento em cada etapa.
Toda a informação que chega ao CASE através do cliente, é armazenada em um banco de
dados e depois é enviada ao Arduino, que por sua vez, será responsável por acionar a sirene de
acordo com os dados recebidos. A programação do software principal, no computador pessoal, é
toda feita em Java. A Figura 7 mostra como será a Interface da aplicação Java.

Figura 7: Interface gráfica CASE
No Software, o cliente terá acesso a um relógio digital, e a um formulário que deverá ser
preenchido para programar a sirene nos horários em que ela deve ser acionada. O Cliente
também terá a opção de acionar o botão “Repetir” e definir qual dia da semana a sirene deverá
ser acionada. Como representado na Figura 8. Além do formulário e do botão “Repetir”, o Cliente
terá á sua disponibilidade o botão “Tocar sirene”, que permite a ele, acionar a sirene sempre que
necessário, em um horário não programado previamente.
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Figura 8: Interface gráfica CASE ‐ Botão "Repetir"

CONCLUSÃO
Através do presente trabalho foi possível expor uma alternativa para um sistema de
controle de acionamento de sirenes escolares, uma vez que a maioria dos sistemas é controlada
manualmente e quase sempre desperdiça uma grande quantidade de tempo com a manutenção
dos horários.
O desenvolvimento do projeto, desde a coleta das informações até o produto final, passa
por diversas etapas. Adotando‐se de um sistema seguro, livre (aberto aos desenvolvedores), de
baixo custo financeiro e simples, podendo ser implementado inclusive em minicursos devido à
tamanha didática.
O sistema automatizado evita necessidade de um responsável de acionar a sirene
manualmente e também atualiza as instituições para uma nova tecnologia, já que as atuais
tecnologias se mostram dificultosas, em relação à sua programação, e estão caindo em desuso.
Como trabalhos futuros, pretende‐se implantar o sistema no IFRN ‐ Campus Ipanguaçu e,
depois, em outros institutos federais, em escolas estaduais, municipais e privadas na região do
Vale do Açu, a fim de automatizar o controle de acionamento dessas sirenes escolares.
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RESUMO
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um
produto de inovação aplicado à automação agrícola que
utiliza Arduino e Internet para criar um sistema
computacional capaz de realizar a irrigação precisa de
uma cultura agrícola de forma fácil e acessível em
qualquer lugar. O projeto encontra‐se em fase de

desenvolvimento, e tem‐se a pretensão de utilizar a
plataforma no projeto de irrigação Santa Cruz do Apodi
para reduzir o consumo de água, diminuindo o impacto
ambiental e maximizando os ganhos na produção.

PALAVRAS‐CHAVE: Agricultura, Android, Arduino, Hardware, Software.

ANDROID AND ARDUINO APPLIED TO PRECISION AGRICULTURE
ABSTRACT
This paper presents the development of an
innovational product applied to agricultural automation
that uses the emerging technologies of Android and
Arduino. These platforms are being used in order to
create a computational system capable of irrigating
crops, when needed, in an easier and affordable way,
from anywhere. The project is currently under

development, and intends to use the platform in the
irrigation project, Santa Cruz do Apodi, to reduce water
consumption, and so decrease environmental impact
and maximize gains in production.

KEY‐WORDS: Agriculture, Android, Arduino, Hardware, Software.
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Android e Arduino Aplicados à Agricultura de Precisão

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas a agricultura vem sofrendo inúmeras transformações, cujo principal
motivo é a modernização e a utilização de equipamentos tecnológicos (software ou hardware). A
agricultura de precisão, como é chamada, proporciona ao agricultor inúmeras comodidades e
benefícios através do uso de equipamentos tecnológicos aplicados aos fatores de produção
(sementes, fertilizantes, fitofármacos, reguladores de crescimento, água). Apesar da evolução
tecnológica, que favorece a redução do consumo de água, o relatório das Organizações das
Nações Unidas de 2009, estima que em 2025 três bilhões de pessoas sejam afetadas pela
escassez de recursos hídricos. A agricultura irrigada, para manter‐se sustentável em termos
ambientais, precisa ser eficiente no uso da água.
A Agricultura de Precisão é um sistema de manejo integrado de tecnologia da informação
com baixo custo e de fácil manuseio. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de
hardware livre que possui um microcontrolador com suporte para entrada e saída (BLUM, 2013).
A plataforma Arduino permite o fácil sensoriamento de variáveis ambientais, e os mecanismos de
comunicação desenvolvidos para esse dispositivo torna sua possibilidade de uso muito
promissora.
Esse projeto propõe a utilização desse recurso tecnológico emergente para criação de
uma solução de hardware e software aplicados à automação agrícola, objetiva‐se oferecer
monitoramento à distância com baixo custo de implantação além de uma interface amigável para
controle dos atuadores.
Para a aplicação de controle e visualização dos parâmetros ambientais, está sendo
desenvolvida uma aplicação com o sistema operacional Android, que é uma plataforma livre
desenvolvido para dispositivos móveis, com um sistema operacional, pacote com programas para
celulares, middleware, aplicativos e interface do usuário, liderado pela Google (CAMILO, 2009). O
Android é uma tecnologia crescente bastante promissora na área de tecnologia da informação.
Com essa aplicação, será possível controlar em qualquer lugar, através de um celular conectado à
Internet, os mecanismos de irrigação e aplicação de insumos.
O projeto é voltado para atender uma necessidade específica da região do IFRN, campus
Apodi, na chapada do Apodi, uma região localizada entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. As
características do clima, da topografia e da qualidade do solo tornam a região bastante propícia à
agricultura irrigada. Na parte cearense, diversos projetos já foram implantados com sucesso, já
na parte potiguar está sendo implantado o projeto de irrigação Santa Cruz Apodi, que prevê
inicialmente a irrigação de uma área de 9.236ha e tem como manancial de abastecimento a
barragem de Santa Cruz, a segunda maior reserva hídrica do estado. Uma segunda etapa prevê a
irrigação de 26.372ha, com a utilização da transposição do rio São Francisco.
Um fator que tem chamado à atenção da população local, bem como de algumas
autoridades é o uso de insumos e corretivos agrícolas de forma inadequada nessa região,
portanto é preciso criar um mecanismo que ajude a minimizar o impacto gerado pelo projeto de
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Comentado [j2]: Tornam

irrigação utilizando com exatidão os insumos necessários às plantas.
No mercado, várias formas de automatização do processo de irrigação estão sendo
utilizadas, algumas delas mais simples e baratas, já outras mais complexas e bem mais caras. A
automatização da irrigação enfrenta diversos problemas, pois muitos dos sistemas são fechados,
ou seja, não são viáveis inserir ou excluir funções específicas. Outra dificuldade está nos
mecanismos mais complexos que tem um custo muito elevado dificultando o acesso aos
pequenos agricultores.
Alguns exemplos desse sistema são o Self‐Watering Plant [SARAFAN,2013] que visa à
automação de irrigação de um pequeno espaço (uso doméstico); o Automatic Garden Waterer
[NICHOLS, 2013] um sistema feito para irrigar uma horta, mas não calcula com exatidão a água
necessária. Outros já estão sendo comercializado como é o caso do iMETOS® ica [INSTRUMENTS,
2013], um sistema de irrigação econômico controlado através da Internet, mas para usufruir
dessa tecnologia, o agricultor precisara fazer um grande investimento.
MATERIAS E MÉTODOS
O monitoramento da irrigação pode ser feito pela análise da planta, solo, dados
atmosféricos ou associação destes. Nesse projeto a forma de monitoramento utilizada será
através dos dados atmosféricos, que usa como base de análise a reposição da demanda
atmosférica do dia ou de dias anteriores, desde a última irrigação, ou realiza o balanço hídrico. A
estimativa do consumo de água pelas culturas (ETc) representa a quantidade de água que deve
ser reposta ao solo para manter o crescimento e a produtividade em condições ideais (PEREIRA
ET. AL., 1997).
O consumo de água pela cultura relaciona‐se a evapotranspiração de referência estimada
por métodos climatológicos à evapotranspiração máxima das culturas, segundo a equação (1)
abaixo (DOORENBOS & KASSAM, 1979):
ETc = ETo . Kc

equação (1)

Onde:
ETc: evapotranspiração da cultura (mm/dia);
ETo: evapotranspiração de referência (mm/dia);
Kc: coeficiente de cultura.
Quanto à evapotranspiração de referência, não haverá a necessidade de implantação de
sensores para a coleta dos dados, pois já são fornecidos pelo INMET e o coeficiente da cultura
vária de acordo com a cultura e essa deverá ser fornecido a priori pelo agricultor. O esquema
abaixo mostra, de forma geral, a funcionalidade do sistema.
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Figura 1 ‐ Esquema Simplificado

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na primeira etapa do projeto foi realizado o planejamento da solução, tendo como
principais atividades a construção de um ambiente simulado (maquete) para seu
desenvolvimento, levantamento e aquisição dos equipamentos, e desenvolvimento dos
algoritmos a serem utilizados. Em uma segunda etapa, os algoritmos foram codificados e
implantados na plataforma Arduíno. Da mesma forma, foi implementada a aplicação Android em
um ambiente de desenvolvimento simulado.
Em uma terceira etapa, a aplicação Android foi implantada em um dispositivo móvel e um
servidor web responsável por coletar e sintetizar as variáveis está sendo desenvolvido. Uma
quarta etapa, consistirá na transferência do projeto do ambiente simulado para o ambiente real,
a realização de testes, bem como seu aperfeiçoamento.
O aplicativo Android tem uma interface simples, de fácil compreensão e manuseio por
parte do usuário. Possui as funções de cadastro e consulta de culturas, que é realizado pelo
próprio usuário, o qual terá que preencher uma lista com informações substanciais sobre a
cultura de plantio desejada (coeficiente da cultura em função da fase do plantil, tempo até a
colheita, evapotranspiração máxima); o aplicativo exibe os dados do plantil em forma de
calendário e é possível visualizar a irrigação realizada a cada dia. Outra função realizada pelo
aplicativo é o controle manual, caso o agricultor decida irrigar mesmo que o sistema tenha
julgado desnecessário ou caso venha existir algum problema no sistema. A Figura 2 mostra
algumas funcionalidades do aplicativo Android.
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Figura 2 – Aplicativo Android

A placa controladora Arduino por sua vez ficará responsável de receber os dados
atmosféricos, como evapotranspiração de referência e precipitação, e lançá‐los nas equações
implementadas que calcularão a evapotranspiração da cultura (ETc). Com essas informações,
será então possível determinar a espessura da lâmina de água necessária no plantio. A placa
também terá uma saída ligada a um relé que fará a ligação das bombas ou válvulas quando
necessário.
O servidor web é responsável por receber os comandos e as variáveis fornecidas pelo
usuário na aplicação Android, além de “capturar” os dados meteorológicos do Instituo Nacional
de Meteorologia (INMET), nos quais influenciarão no momento da irrigação, e envia‐los para a
placa controladora Arduino. A figura 3 mostra o funcionamento do sistema em um ambiente
simulado.
Figura 3 – Demonstração em um ambiente simulado
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CONCLUSÃO
O projeto ainda está em desenvolvimento e visa contribuir para o crescimento
tecnológico no setor agrícola, minimizando os custos e tornando a produção mais sustentável em
termos ambientais, além de aumentar a praticidade na execução de tarefas que antes seriam
realizadas manualmente, sobretudo na região do oeste potiguar, cuja grande maioria da
produção agrícola parte da agricultura familiar. Um projeto desse tipo poderia acarretar uma
verdadeira “revolução” no campo, pois quem está a cultivar terá maior controle da sua produção,
contando com um sistema de bom amparo tecnológico.
As pesquisas realizadas até agora resultaram numa maior compreensão sobre como
realizar a agricultura de precisão, antes um projeto desse tipo seria realizado por meio de
sensores, contudo foi constatado que a utilização desse tipo de recurso seria insuficiente e não
englobaria várias informações importantes sobre o desenvolvimento de uma cultura, como o
consumo de água pela cultura, já citado em outro tópico deste artigo.
O próximo passo do projeto é o teste em um ambiente real e o aperfeiçoamento do
sistema com a inserção de dados do solo e dados da planta, com isso o sistema será capaz de
realizar a irrigação de forma precisa.
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RESUMO
A presente pesquisa objetiva analisar os efeitos
da implantação de um modelo de gerenciamento de
incidentes alicerçado nos princípios de “operação de
serviço” da ITIL (Information Technology Infrastructure
Library — Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da
Informação), com ênfase na delimitação da função do
primeiro nível de atendimento. O artigo foi elaborado a
partir de um estudo de caso com escopo definido, a
saber: a Secretaria de Tecnologia da Informação do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Em
contraste a um panorama de acúmulo de funções que
sobrecarregava o primeiro nível, a implantação dessas

melhores práticas mundiais visa otimizar o processo de
gerenciamento de incidentes. Não obstante, através de
uma análise minuciosa do novo fluxo de atendimento,
provar‐se‐á que a proposta representou um avanço na
medida em que contribuiu para um maior equilíbrio
entre os níveis de atendimento. Nesse sentido, a nova
proposta de gerenciamento de incidentes representa
um pequeno passo de uma longa e necessária busca por
entrar em sintonia com a ITIL. Todo o esforço
decorrente desse processo, todavia, é recompensado
com o sucesso do negócio e a satisfação do(a) cliente
final.

PALAVRAS‐CHAVE: ITIL, gerenciamento de incidentes, operação de serviço, governança de TI, TRE‐RN.

ITIL IN IT GOVERNANCE: A CASE STUDY ON THE IMPLANTATION OF INCIDENT MANAGEMENT
GLOBAL BEST PRACTICES IN TRE‐RN
ABSTRACT
This research aims to analyze the effects of
implementing an incident management model based on
the "service operation" principles of ITIL (Information
Technology Infrastructure Library), with emphasis on
delimitating the first support level’s function. The article
was elaborated from a case study scoped in the Regional
Electoral Court of Rio Grande do Norte’s Information
Technology Department. In contrast to an accumulation
of functions panorama that used to overload the first
level, the implementation of these global best practices

intends to optimize the incident management process.
Nevertheless, through a detailed analysis of the
customer service new flow, will be proved that the
proposal represented a breakthrough as it contributed
to a better balance between the support levels. Thus,
the new incident management proposal represents a
small step in a long and necessary search for tune into
ITIL. Every effort resulting from this process, however, is
rewarded with the business success and the customer
satisfaction.

KEY‐WORDS: ITIL, incident management, service operation, IT Governance, TRE‐RN.
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ITIL NA GOVERNANÇA DE TI: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DAS MELHORES
PRÁTICAS MUNDIAIS DE GERENCIAMENTO DE INCIDENTES NO TRE‐RN

INTRODUÇÃO
1. Objetivos geral e específicos
O objetivo geral desta pesquisa é o de analisar os efeitos da implantação dos conceitos de
gerenciamento de incidentes da ITIL (Information Technology Infrastructure Library — Biblioteca
de Infraestrutura de Tecnologia da Informação) no contexto da Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE‐RN), com ênfase na
delimitação da função do 1º nível de atendimento. A efetiva implantação dessas melhores
práticas mundiais de gerenciamento de incidentes se deu através de uma nova proposta de
gerenciamento de incidentes — encabeçada pela Seção de Atendimento Remoto (SAR),
responsável pelo 1º nível de atendimento no âmbito do Tribunal — que, em contraste a um
panorama de acúmulo de funções que acaba por sobrecarregar o 1° nível e em consonância com
a ITIL, visou otimizar esse processo. Configurar‐se‐ão como objetivos específicos deste artigo:






Caracterizar brevemente o TRE‐RN, a STI e a SAR;
Evidenciar a motivação para a nova proposta;
Apresentar o novo fluxograma de atendimento de incidentes;
Pontuar e interpretar as principais mudanças decorrentes desse fluxo;
Explicitar os principais desafios encontrados nesse processo.

2. Justificativa e organização da pesquisa
Como justificativa para a presente pesquisa, pode‐se citar a pertinência do próprio tópico
da Tecnologia da Informação em suas mais diversas manifestações. No contexto empresarial,
observa‐se uma dependência cada vez maior dos serviços de TI por parte das empresas de modo
a permanecerem competitivas no mercado, focando na satisfação do(a) cliente. Nesse sentido, a
ITIL reveste‐se de uma importância estratégica ímpar na medida em que é considerada um
modelo abrangente e mundialmente reconhecido para a gestão de serviços de TI. No
concernente à organização deste documento, abordar‐se‐ão no tópico “Materiais e Métodos”
conceitos relevantes para o total entendimento do estudo de caso — de conceitos gerais de TI
até dados do TRE‐RN a fim de mais bem situar tal estudo —, assim como a metodologia utilizada.
Após isso, no tópico “Resultados e Discussão”, adentrar‐se‐á no estudo da proposta de
gerenciamento de incidentes e seus desdobramentos, seguindo‐se a Conclusão e as Referências.
MATERIAIS E MÉTODOS
1. Metodologia utilizada
Do ponto de vista metodológico, o presente artigo foi produzido a partir de uma pesquisa
descritiva, constituindo um estudo de caso com escopo definido, a saber: a STI do TRE‐RN. A
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coleta de dados se deu a partir de observações decorrentes da vivência do autor na condição de
estagiário da SAR do referido órgão no período de 01 de fevereiro de 2013 a 04 de abril de 2014.
Além disso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para compor o referencial teórico em ordem
de contextualizar o estudo e aprofundar as discussões acerca do tema.
2. Dados do estudo de caso
2.1. Caracterização do TRE‐RN
O TRE‐RN é o órgão público responsável por gerenciar e fiscalizar o processo eleitoral em
todos os níveis, assegurando um processo justo e confiável. Sua missão é a de “Garantir a
legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de
fortalecer a democracia” (BRASIL TRE‐RN, 2013).
2.2. Caracterização da STI
A STI é uma das quatro secretarias que compõem a estrutura organizacional do TRE‐RN.
Sua visão em 2014 é “Alcançar a excelência na prestação dos serviços e a integração da equipe” e
sua missão é a de “Prover e manter soluções tecnológicas e de eleições com efetividade,
segurança, transparência e qualidade para o cumprimento da missão institucional” (BRASIL STI,
2013). São seis os atributos dessa Secretaria, a saber: segurança, inovação, integração,
transparência, efetividade e ética. À STI compete:
“planejar, dirigir e supervisionar as atividades de administração de rede e de
bancos de dados; de atendimento aos usuários; de manutenção de
equipamentos de informática; de desenvolvimento de sistemas; de publicações
eletrônicas; de apoio logístico às eleições e suporte aos sistemas eleitorais; de
manutenção do cadastro de eleitores; de gerenciamento das urnas eletrônicas;
e, ainda, promover a governança de tecnologia da informação, de acordo com as
boas práticas mundiais”. (BRASIL STI, 2013, grifo nosso)

2.3. Caracterização da SAR
A SAR é uma das três seções da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica (CIT), que
por sua vez é uma das três coordenadorias da STI — ver Figura 01. Essa seção tem por objetivo
fornecer funções de suporte remoto aos(às) servidores(as) da sede do TRE‐RN, das 69 Zonas
Eleitorais do Estado, das Centrais de Atendimento Eleitoral nas Centrais do Cidadão e do Centro
de Operações Judiciárias e Eleitorais (COJE). Essas funções variam desde o auxílio a usuários(as)
“quanto à instalação, configuração e utilização de sistemas e demais aplicativos” até
“recepcionar, registrar, categorizar e priorizar todas as requisições de serviços e incidentes
direcionados à área de tecnologia da informação” (BRASIL STI, 2013). Tem‐se, pois, que a SAR
atua no papel de 1º nível de atendimento, a porta de entrada de qualquer incidente de TI.
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Figura 01 — Organograma da estrutura administrativa da STI (SAR em destaque).
Fonte: BRASIL STI, 2013.
3. Referencial teórico
3.1. Conceitos iniciais
Embora seja imprescindível a elucidação de alguns conceitos da ITIL em ordem de obter
uma compreensão mais detalhada da nova proposta de gerenciamento de incidentes em sua
plenitude, não é o foco deste artigo esgotar o tópico dos ciclos de vida de serviço, processos e
funções de cada etapa da ITIL. Far‐se‐á, pois, uma breve fundamentação teórica no que diz
respeito a esse assunto, com foco na publicação da ITIL Service Operation (operação de serviço),
na qual está inserido o gerenciamento de incidentes. Para melhor organizar a progressão de
ideias deste referencial teórico, julgou‐se interessante a seguinte ordem: inicialmente, será dada
uma visão geral dos conceitos de TI e Governança de TI. Em seguida, definir‐se‐á o que é a ITIL,
contextualizando‐a no universo da TI. Por fim, descrever‐se‐á o gerenciamento de incidentes
segundo a ITIL.
A terminologia “Tecnologia da Informação” pode, segundo Abreu e Rezende (2010, p. 53),
assustar a quem não é familiarizado com essa área, sendo importante elucidar esse conceito.
Dito isso, sob uma perspectiva da gestão da TI, “pode‐se conceituar a Tecnologia da Informação
como recursos tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação” (ABREU;
REZENDE, 2012, p. 54). Já por Governança de TI entende‐se, segundo a ISO/IEC 38500 (ABNT,
2009, p. 3), “o sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI são dirigidos e controlados. Significa
avaliar e direcionar o uso da TI para dar suporte à organização e monitorar seu uso para realizar
planos”. Isso se prova necessário na medida em que as empresas encontram‐se em “[...] um
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mundo cada vez mais informatizado e mais interligado. Portanto, cada vez mais o sucesso dos
negócios depende de uma TI alinhada com a estratégia da organização” (VALDESUSO, 2006, p.
35). Portanto, uma vez evidenciada a relação de dependência entre a TI e o sucesso do negócio, a
Governança de TI engloba, dentre outras funções, a tarefa de “promover a implantação de
mecanismos que garantam a continuidade do negócio contra interrupções e falhas” (ABREU;
FERNANDES, 2012, p. 13). É aqui que entra o papel da ITIL.
3.2. ITIL
3.2.1. Definição
Afinal, o que é ITIL? Sigla para Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de
Infraestrutura de Tecnologia da Informação), a “ITIL é a abordagem mais amplamente aceita para
a gestão de serviços de TI no mundo. [...] Fornece um conjunto coeso de melhores práticas,
retiradas dos setores público e privado em nível internacional”. Outrossim, o framework
(modelo) ITIL pode ser assim definido:
[...] é um agrupamento de melhores práticas utilizadas para o gerenciamento de
serviços de tecnologia de informação de alta qualidade, obtidas em consenso
após décadas de observação prática, pesquisa e trabalho de profissionais de TI e
processamento de dados em todo o mundo. (ABREU; FERNANDES, 2012, p.

257)
3.2.2. Breve histórico
Para Abreu e Fernandes (2012, p. 256), o histórico da ITIL, atualmente em sua terceira
versão, remonta o final dos anos 80, em um cenário de insatisfação por parte do governo
britânico com o nível de qualidade dos serviços de TI. Para sanar esse problema, foi feita uma
encomenda ao CCTA (Central Computing and Telecommunications Agency — Agência Central de
Processamento de Dados e Telecomunicações), que desenvolveu a ITIL. A CCTA foi incorporada,
em abril de 2001, ao OGC (Office of Government Commerce — Secretaria de Comércio do
Governo), que desde então é responsável pela manutenção, evolução e divulgação da ITIL.
3.2.3. Operação de serviço
A biblioteca ITIL conta com cinco publicações fundamentais (BON, 2012, p. 07), uma para
cada fase do ciclo de vida do serviço, a saber: estratégia de serviço; desenho de serviço; transição
de serviço; operação de serviço e melhoria contínua de serviço. Cada um dos estágios desse ciclo
de vida descreve uma gama de processos, funções e atividades (BON, 2012, p. 11). Para o
propósito desta pesquisa, importa que seja descrita apenas a fase de operação de serviço, com
foco no processo de gerenciamento de incidentes.
A operação de serviço, de acordo com Bon (2012, p.111), “envolve coordenar e executar
as atividades e processos necessários para fornecer e gerenciar serviços para usuários e clientes
do negócio dentro de um nível de serviço especificado acordado”. Para tanto, utiliza‐se de alguns
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processos‐chave, a saber: gerenciamento de evento; gerenciamento de incidente; atendimento
de requisição; gerenciamento de problema e gerenciamento de acesso.
3.2.4. Gerenciamento de incidentes
É no gerenciamento de incidentes que os esforços deste estudo de caso serão
concentrados. Entende‐se, pois, por incidente “uma interrupção não planejada de um serviço de
TI ou uma redução da qualidade de um serviço de TI” (BON, 2012, p.19). O processo de
gerenciamento de incidentes, segundo o framework ITIL, “Concentra‐se em restaurar os serviços
para os clientes o mais rapidamente possível, de modo que as falhas tenham um impacto mínimo
sobre o negócio” (BON, 2012, p. 113), englobando as seguintes etapas:
1. Identificação: “O incidente é detectado ou relatado” (BON, 2012, p. 120);
2. Registro: “O incidente é registrado em um arquivo de log” (BON, 2012, p. 120);
3. Categorização: “O incidente é codificado por tipo, status [...] etc.” (BON, 2012, p. 120);
4. Priorização: “Cada incidente recebe um código de priorização adequado para determinar
como o incidente é tratado por ferramentas e pessoal de suporte [...]” (BON, 2012, p. 120);
5. Diagnóstico inicial: “Um diagnóstico é realizado para tentar descobrir todos os sintomas do
incidente. Os dados da ocorrência são comparados com outros incidentes, problemas e erros
conhecidos [...] a fim de obter uma solução mais rápida” (BON, 2012, p. 120);
6. Escalada: “Quando a central de serviço [Service Desk] não pode resolver o incidente, ele passa
por uma escalada funcional para obter mais suporte [...]” (BON, 2012, p. 120);
7. Investigação e diagnóstico: “Se não houver nenhuma solução conhecida, o incidente é
investigado” (BON, 2012, p. 120);
8. Resolução e recuperação: “Uma vez que a solução tenha sido encontrada, o problema pode
ser resolvido” (BON, 2012, p. 120);
9. Encerramento: “A central de serviço deve verificar se o incidente está totalmente resolvido, se
o usuário está satisfeito [...] e se o incidente pode ser encerrado” (BON, 2012, p. 120).
Vale salientar que os supracitados passos de gerenciamento de incidentes já eram
seguidos pela STI do TRE‐RN anteriormente à vigência da nova proposta. Contudo, notam‐se no
modelo antigo de fluxo de incidentes algumas diferenças pontuais em relação ao proposto pela
ITIL que prejudicavam a celeridade do processo. Tal problemática será abordada no próximo
tópico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. Motivação para a proposta
Uma iniciativa da SAR visando fornecer ao(à) usuário(a) de TI do TRE‐RN e, por
conseguinte, ao(à) eleitor(a) do Rio Grande do Norte, melhores experiências no que tange a
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

soluções de TI, foi lançada, em abril de 2014, uma proposta de um novo paradigma de
gerenciamento de incidentes da STI. Tal proposta reflete de modo mais fidedigno os
ensinamentos da ITIL, que vêm sendo explanados ao longo deste artigo.
Ocorre que, por vezes, sobretudo em decorrência da demanda sempre alta, os setores
que compõem a STI têm pouco tempo para, conjuntamente, discutir, planejar e implantar
efetivas melhorias no que tange ao gerenciamento de incidentes. Tentando romper com esse
aparente marasmo, a SAR, com o aval do secretário de TI do Tribunal em exercício, elaborou um
fluxograma que fica em um universo de fronteira entre o ideal — a ITIL — e a realidade
empresarial enfrentada no cotidiano da STI. Vale salientar que, antes dessa proposição, a STI do
TRE‐RN já tratava de alguma forma os incidentes de TI, mas não necessariamente dialogando
com a ITIL. Essa iniciativa trata, pois, da tentativa de fundar um gerenciamento de incidentes que
esteja efetivamente alicerçado no framework ITIL, tendo em vista o aperfeiçoamento do serviço
de TI prestado, em consonância com a missão e visão institucional.
2. Entendendo o novo fluxograma
Mediante um esforço mútuo dos(as) servidores(as) e estagiários(as) da SAR, logrou‐se
estruturar em um fluxograma — elaborado no software Bizagi Process Modeler — esse novo
processo de gerenciamento de incidentes. Como esse fluxograma na íntegra é muito extenso,
utilizar‐se‐á como exemplo, para fins didáticos, outro fluxograma (ver Figura 02) que sintetiza
bem o teor da nova proposta de gerenciamento de incidentes.

Figura 02 — Processo de gerenciamento de incidentes.
Fonte: SILVA, 2008.
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Assim como na Figura 02, no TRE‐RN existem três níveis de atendimento (de n possíveis).
Seguindo os ditames da ITIL, o ciclo de vida de uma chamada de suporte no Tribunal inicia‐se pela
identificação de que há um incidente, seguida de seu registro, categorização, priorização e
diagnóstico inicial, tarefas a serem realizadas pelo primeiro nível — SAR. Feito isso, buscar‐se‐á
resolver o incidente ainda no 1º nível de atendimento, aplicando‐se solução de contorno ou
definitiva devidamente documentada na base de conhecimento. Caso não haja informações ou
estas sejam insuficientes ou ineficazes, ocorrerá a escalada (ou escalonamento) da chamada para
o 2º nível, representado no TRE‐RN pela SRI, SSP, SBDS, SUE, SSAE e SPE — consultar Figura 01
para o significado das siglas. Vale salientar que, na medida em que o nível é incrementado,
aumentam a expertise dos(as) servidores(as), a complexidade dos incidentes e o tempo
necessário para sua resolução; ao passo que diminuem a demanda e o número de servidores(as).
No 2º nível, a primeira tarefa será a de analisar a base de conhecimentos para averiguar
se realmente não há solução documentada. Havendo solução, deve‐se atestar se de fato a
solução documentada não resolve efetivamente o incidente ou se a escalada foi indevida. Uma
vez constatado que não há solução ou que esta não resolve o incidente e que, portanto, a
escalada foi devida, deve‐se realizar uma investigação e diagnóstico. Caso o incidente ainda não
seja resolvido, haverá uma nova escalada, dessa vez para o 3º nível — composto, no âmbito do
Tribunal, pela SDS, SRI, SBDS e SPE (consultar Figura 01) —, que repetirá os passos do 2º. Tendo
ocorrida a resolução do incidente, deve‐se realizar a recuperação da solução para documentação
na base de conhecimentos. Por fim, é preciso indagar ao(à) usuário(a) se o problema foi de fato
resolvido para que, após sua autorização, suceda‐se o encerramento da chamada de suporte.
3. Principais mudanças
Embora, como supracitado, trechos do fluxograma já fizessem parte da realidade do
atendimento de incidentes da STI (como os passos de gerenciamento de incidentes), o novo fluxo
traz duas pertinentes mudanças em relação ao que vinha sido feito. Tais mudanças revelar‐se‐ão
determinantes para um projeto de gerenciamento de incidentes em conformidade com a ITIL na
medida em que corrigem algumas distorções na delimitação de funções do 1º nível.
A primeira mudança refere‐se ao fato de que ao 1º nível compete, dentre outras funções,
aplicar as soluções da base de conhecimento, devendo a chamada ser escalonada em casos de
inexistência ou ineficácia da solução. Logo, em nenhuma hipótese esse nível deve realizar
investigações. Era prática corriqueira a SAR atender incidentes cujas soluções não constavam na
base de conhecimentos, fazendo com que atendimento a alguns desses incidentes tomasse mais
tempo do que o recomendado para um atendimento de 1º nível, uma vez que eram realizadas
investigações que deveriam ser de responsabilidade de níveis superiores. Consequência disso,
incidentes relativamente simples e de rápida solução acumulavam‐se na medida em que esforços
eram depreendidos em incidentes mais complexos, sobrecarregando a seção e causando
infortúnios para os usuários de TI do Tribunal.
Com relação à segunda mudança, o fluxo determina que, uma vez que a chamada tenha
sido escalonada, a seção responsável deve providenciar e testar a efetiva solução, documentando
na base de conhecimento. Assim sendo, a chamada não “desce” de nível, salvo para
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conhecimento da solução e encerramento. Antes da implantação da nova proposta, existia um
equívoco quanto à função da SAR como ponto de contato entre o usuário e a suporte. No dia‐a‐
dia da STI, ocorria de seções de níveis superiores delegarem à SAR a realização de testes das
eventuais soluções, “desescalonando” a chamada de volta ao 1º nível. Tal prática fere os
princípios da ITIL e, assim como a problemática exposta no primeiro ponto, contribuía para que a
seção fosse sobrecarregada. O 1º nível é, de fato, o primeiro e principal contato do usuário de TI
de uma organização, mas há procedimentos, tais como testes, que devem ser realizados pela
seção que está atendendo a chamada, seja ela pertencente ao 1º, 2º ou 3º nível de atendimento.
Esse panorama de excesso de funções atribuídas à SAR surtia um efeito negativo sobre a
imagem da STI e, em última instância, do TRE‐RN. Tal situação ainda era agravada por outros
fatores, como o relativamente reduzido número de servidores(as). Nesse sentido, as mudanças
supramencionadas decorrentes da nova proposta de gerenciamento de incidentes representam
um grande avanço. Com as funções da SAR bem delimitadas, a seção pode se dedicar
exclusivamente aos incidentes mais simples — porém cuja não resolução ou resolução lenta
implicaria na paralisação das atividades de outras seções, o que pode desencadear uma reação
em cadeia. Em suma, agregar‐se‐á mais qualidade ao serviço prestado.
4. Desafios encontrados
É possível citar dois fatores que concorreram para certa resistência inicial à nova proposta
por parte de algumas seções do 2º e 3º níveis, a saber: necessidade de alimentação da base de
conhecimentos e realização de testes fora do 1º nível. Em relação à primeira problemática, é
ponto comum que a prática da documentação, apesar de importante, deixa alguns profissionais
de TI desconfortáveis. Entretanto, a documentação das soluções deve ser considerada um
investimento: quanto mais explicativas e completas forem as soluções documentadas, menos
chamadas sofrerão escalonamento.
Outro fator de resistência à nova proposta foi o fato de que, segundo o fluxograma, é
responsabilidade das seções de 2º e 3º nível testar suas soluções, uma vez que a chamada não
“desce” exceto para conhecimento e encerramento. Entende‐se, porém, que o novo modelo traz
uma divisão mais eficaz de tarefas, uma vez que não faz sentido sobrecarregar o 1º nível e
comprometer toda a estrutura de atendimento. Portanto, as supramencionadas mudanças,
tomadas em seu conjunto, são coerentes com a missão da STI.
CONCLUSÃO
Como foi visto no decorrer do artigo, o livro “operação de serviço” da ITIL — abordagem
sistemática visando ao aumento da qualidade dos serviços de TI — sintetiza uma série de
estratégias objetivando a continuidade dos serviços de TI de uma empresa, sendo o
gerenciamento de incidentes uma delas. Com base nisso, a Seção de Atendimento Remoto — em
consonância com a missão da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte — estruturou uma proposta de gerenciamento de incidentes
em conformidade com as melhores práticas mundiais.
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Avalia‐se, pois, que as mudanças decorrentes do novo fluxograma foram positivas na
medida em que contribuem para um maior equilíbrio entre os níveis de atendimento. A
resistência encontrada nessa mudança de paradigma, em especial em relação à prática da
documentação e a realização de testes fora do 1º nível, foi apenas inicial, visto que as vantagens
do novo modelo superam os desafios encontrados na implantação.
Por fim, salienta‐se que a STI tem consciência de que a nova proposta de gerenciamento
de incidentes representa um pequeno passo de uma longa e necessária empreitada, a saber, a
incessante busca por entrar em sintonia com esse guia de melhores práticas que é a ITIL. Nesse
contexto, percebeu‐se que um dos próximos desafios da STI seria o de regulamentar o
atendimento de requisição de acordo com os princípios da ITIL, assim como a implantar a
gerência de problemas. Desse modo, instituir‐se‐á uma cultura de manutenção preventiva, em
contraste com a atual postura predominantemente corretiva face aos incidentes de TI. Todo o
esforço decorrente desse processo, todavia, é recompensado com o sucesso do negócio e a
satisfação do(a) cliente final.
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RESUMO
As crescentes mudanças na sociedade causadas pelo
rápido
desenvolvimento
informacional
afetam
diretamente todas as camadas da humanidade. Dentre
as camadas mais impactadas, está a juventude.
Contraditoriamente, o modelo educacional oferecido a
esta sentiu pouco efeito. Desse impasse, nota‐se uma
deficiência nas práticas didáticas tradicionais, pois o
estudante se enfadonha desse estilo. É preciso haver
maior afinidade do aprendiz com seu objeto de estudo.
Para isso, surgem novas práticas modernas, como

simulações e uma grande variedade de programas
computacionais que prendem mais a atenção do
estudante ao que é importante: conhecimento científico
em seu contexto, e não apenas o adestramento cego
que o modelo tradicional impõe. Este artigo mostra
sucintamente o desenvolvimento, uso e conclusões de
elementos computacionais para a aprendizagem. Há
uma atenção especial ao uso de simulações no ensino da
Física.

PALAVRAS‐CHAVE: tecnologia, ensino, física, aplicativos computacionais, didática.

DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY IN DIDACTIC AND PEDAGOGICAL PRACTICES IN
MODERN HIGH SCHOOL.
ABSTRACT
The growing changes in society caused by the rapid
informational development directly affect all layers of
humanity. Among the most impacted layers, there’s the
youth. Paradoxically, the educational model offered to it
felt little effect. Of this impasse, there is a deficiency in
traditional educational practices, because the students
usually consider it boring. The students need greater
affinity with his object of study. For this, there are new

modern practices, such as simulations and a variety of
computer programs that secure more student attention
to what’s important: scientific knowledge in his context,
and not the only blind training that the traditional model
imposes. This article briefly shows the development, use
and conclusions of computational elements for learning.
There is a particular attention to simulations in Physics
teaching.

KEY‐WORDS: technology, teaching, physics, computer software, didacticism.
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DESENVOLVIMENTO E USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM PRÁTICAS DIDÁTICO‐
PEDAGÓGICAS MODERNAS NO ENSINO MÉDIO
1. INTRODUÇÃO
Criada originalmente com objetivos militares, posteriormente no ano de 1970 a
computação tornou‐se um importante meio de comunicação acadêmica, onde ideias,
mensagens, descobertas e trabalhos eram divulgados entre as principais universidades dos
Estados Unidos através de redes de computadores. Apenas por volta de 1990 foi que essas
tecnologias conseguiram alcançar níveis consideráveis de popularidade entre a massa, que ainda
não considerava muito seu uso para entretenimento.
Também chamada de World Wide Web, a Internet avançou em grande velocidade até os
dias atuais, onde o fluxo informacional é muitíssimo mais intenso. Novos usuários aderem à rede
todos os dias. A grande finalidade passou de militar para acadêmica, depois desta para a diversão
da população. Entretanto, há ainda quem julgue errôneo dizer que décadas de estudo dedicado,
que antes eram até considerados fictícios, deveriam se fechar ao simples passatempo da massa
que, de certa forma, merece relaxar, sim, a mente estressada pela enorme quantidade de
informações em tão pouco tempo.
Tal corrimento informacional causou mudanças na sociedade ao longo das últimas
décadas, fazendo, principalmente, a juventude ser transformada. A Internet é digna e tem pleno
poder de alocar todo o conhecimento humano, disponível publicamente a qualquer um com
ínfima vontade de aprendê‐lo, bastando digitar o desejado num dos vários motores de busca
facilmente acessíveis. É disto que este artigo tratará de informar, não desmerecendo as
atividades de desenfadamento que a web proporciona.
Segundo o professor Geraldo, o mestre educador que colaborou com a pesquisa, é
preciso haver uma mudança nos paradigmas didáticos do Ensino Médio, pois a forma tradicional
não apetece os estudantes, que passam por esta fase de ensino como se esta fosse um obstáculo
de rigor matemático inútil a ser cumprido, quando o aluno deveria vê‐la como um letramento
científico de grande importância. Ao invés de contribuir para a vida do aluno, as disciplinas
tornam‐se abstratas e inacessíveis, fazendo‐o ver o Ensino Médio ser um universo
completamente isolado, esquecível e distante do contexto social.
Diante de todo o potencial acadêmico que a Internet e computação dispõem, alguns
professores e instituições fizeram surgir ideias de trazer essa realidade integradora aos seus
alunos, através de metodologias de ensino diferentes e inovadoras. Serão aqui expostos prós e
contras de diferentes abordagens deste contexto e seus resultados, através de diferentes pontos
de vista.
Este artigo é intitulado de “Uso da tecnologia da informação em práticas didático‐
pedagógicas modernas” por englobar práticas auxiliadas ou compostas por elementos da
tecnologia da informação. Tais métodos são ditos de práticas didáticas por envolverem a forma
de ensino e aprendizagem, além de pedagógicos por despertarem reflexões, discussões e
pesquisas mais globais da área. A tecnologia da informação entra como ferramenta para
estrategicamente produzir, armazenar, transmitir e acessar dados através de elementos da
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informática e ciências da computação, como programação computacional, cálculos análises
lógicas e numéricas etc. Em especial, o instrumento mais estudado aqui é o desenvolvimento de
programas computacionais, que são sinônimos de aplicação, app, software, aplicativo etc.
Apesar de ser um trabalho pedagógico, o objetivo do artigo é mostrar que a Internet é um
importante instrumento educacional que ainda tem um grande potencial inexplorado, logo
mantem‐se o foco na utilização e resultado final do uso dessas tecnologias nesse escopo.
2. TECNOLOGIAS QUE AUXILIAM NA PRODUÇÃO E USO DESTAS PRÁTICAS DIDÁTICAS
Para o estudo e aprendizagem, tanto de professores, estudantes e autodidatas, há uma
boa gama de softwares e linguagens de apoio tanto para o uso quanto produção de novas
aplicações em suporte de ensino. Estão listados abaixo alguns dos que foram aqui estudados,
além de outros que merecem serem citados. Nota‐se que infinitas outras ferramentas coexistem.
 Adobe Flash Professional CS6: uma ferramenta paga da empresa Adobe para criação de
simulações e animações de forma fácil. O principal uso didático do Flash, que será aqui
estudado, é a criação de simulações que ajudaram a compreensão da matéria de Física aos
estudantes de três grandes instituições do Brasil.
 Hypertext Markup Language 5: resumido para HTML 5, é gratuito e pode ser usado através de
qualquer editor de texto simples. É a linguagem em que é escrita todo conteúdo da grande
rede de computadores. Tudo o que o usuário vê ao acessar a Internet um dia já foi texto puro
em HTML. O conceito da linguagem em si existe desde antes da tal Internet, para o
compartilhamento de trabalhos acadêmicos que exigiam formatação textual padronizada.
 Construct 2: outra ferramenta (disponível em versão gratuita ou não) que faz produções com a
facilidade do Flash, mas que gera um resultado final em HTML5. Outras práticas pedagógicas
com essa ferramenta foram abordadas também.
2.4. OUTROS CONCEITOS E SOFTWARES DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM
Enquanto as plataformas acima eram plataformas de desenvolvimento, ou seja, uma
relação de lecionador desenvolvendo algo para o estudante, os conceitos abaixo são de um
contexto inverso: o de estudante para aplicativo lecionador já pronto. São exemplos de softwares
ou modelos de apoio disponíveis pela Internet.
 GeoGebra: aplicação com diversos elementos visuais para ajudar o estudante a compreender
a geometria (“Geo”) e álgebra (“Gebra”). Seguindo a tendência atual, é um software livre e de
código aberto para qualquer estudante das ciências da computação acessar e também
aprender algo além da matemática, que possibilite a eles criar outros aplicativos no futuro
baseados no código fonte do GeoGebra, que servirão para ensinar outros estudantes que
ensinarão a outros estudantes e assim por diante. Disponível tanto para plataformas móveis
quanto de mesa (desktop), é um aplicativo vencedor de diversos prêmios nos EUA e Europa
por sua interação multimídia com o usuário, que pode acessar gráficos, expressões e tabelas
matemáticas em uma interface amigável.
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 VisuAlg: Muito usado pelos alunos da área de Tecnologia da Informação, é um ambiente
didático e simples que ajuda no ensino da programação e lógica matemática e computacional.
É o ponto de partida para os alunos aprenderem a desenvolver outros aplicativos no futuro;
 Ligado no Enem: é um aplicativo para smartphones e tablets com sistema operacional Android
que usa o modelo EAD (próximo tópico) para que o aluno veja os principais assuntos das
matérias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por meio de aulas em vídeo (ver Figura
1). Gratuito, alcança a média 4,1 (de 0 a 5) na loja online Google Play, com mais de 100 mil
usuários que comentam satisfeitos.
Figura 1: menu de disciplinas do aplicativo Ligado no Enem para smartphones e tablets.

Fonte: print screen da aplicação (divulgação).
 EAD: não é uma única aplicação, mas sim um modelo de ensino, sendo mais especificamente
EAD um “ensino à distância”, através da Internet. É muito comum para cursos
extracurriculares, como minicursos técnicos ou estudo paralelo para concursos. Normalmente
oferecem material para leitura ou visualização de aulas em vídeo, com ou sem provas e
certificados que são emitidos pelo mesmo sistema. Usam metodologias didáticas tradicionais
ou não. Dentre sites e instituições que oferecem o EAD, há a RL System, Instituto Metrópole
Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, C.E.S.A.R., Descomplica, Codecademy,
Moodle e outros.
3. FLASH E HTML 5 NO ENSINO DE FÍSICA
A acessibilidade do aluno ao seu objeto de estudo é, muitas vezes, impossibilitada por
requerer laboratórios ou pesquisas de campo, o que demanda muito esforço físico, monetário e
dependência de outras forças maiores, o que faz o estudante se sentir por baixo de seu estudo,
considerando‐o algo “divino”, inalcançável, visto somente por palavras num livro estático, o que
torna a aprendizagem enfadonha para o aluno moderno, que diante do fluxo de informações do
mundo atual, precisa ter a curiosidade despertada sobre algo que ele possa “tocar” ou, até
mesmo, brincar vendo resultados rápidos. É desta diversão e interação com o conhecimento que
surge um bom profissional ou cientista, que precisa ter afinidade com seu objeto de estudo.
Segue um estudo do trabalho do professor Geraldo Felipe de Souza Filho, mestre em
Ensino da Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cujo trabalho de dissertação
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de mestrado foi baseado na análise, produção e uso de aplicativos simuladores em Flash Marta F.
Barroso e Rodrigo Neumann, com agradecimentos a Carlos Aguiar, Tatiana da Silva e Diego
Bevilaqua.
O professor Geraldo, como educador e formador de opinião, disse que viu grandes
oportunidades pedagógicas nos recursos visuais disponíveis nos computadores. Contou ainda
que os conceitos de Física são bastante importantes, mas “de difícil aprendizagem e explanação
por meio de recursos tradicionais”, como afirma.
Assim sendo, prosseguiu produzindo mesmo depois de ter finalizado seu mestrado, com
o objetivo de auxiliar seus alunos e ele próprio no ensino da Física Básica do Ensino Médio. Ele
divulga o trabalho em seu blog Aplicativos Computacionais para o Ensino e Aprendizagem de
Física (que pode ser acessado em: <http://fisicabasicavirtual.blogspot.com.br>), para que seus
estudantes possam ter acesso a eles até mesmo em casa. Seguindo vários princípios pedagógicos
e teorias didáticas, hoje o blog conta com mais de três dezenas de aplicações produzidas, sobre
Mecânica, Eletricidade, Ondas, Óptica etc.
3.1. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DAS APLICAÇÕES
Como ilustra a Figura 4, o ambiente usado para o desenvolvimento das aplicações em
Flash é o Adobe Flash Professional CS6, que conta com um palco dedicado ao desenvolvimento
de desenhos e outros elementos visuais, além de um campo de texto para a programação usando
a linguagem Action Script 3.0, o que, para a aplicação, trará movimento, fará cálculos e exibirá
valores e outros efeitos importantes à didática. Enquanto que para o desenvolvimento em HTML
5, o ambiente é ausente de qualquer auxiliador visual, podendo ser utilizado qualquer editor de
texto simples, como Bloco de Notas, Notepad++ ou o editor HTML da tecnologia Blogger, onde
Geraldo hospeda seu blog.
Durante o processo de programação, certo rigor de habilidade matemática e física é
necessário por parte do desenvolvedor, para que a aplicação saiba o que, como e quando fazer
de forma exata e correta. Também é preciso ser crítico em relação à poluição de muitos dados na
tela, algo condenável e didaticamente desagradável. Logo as simulações usam cores leves para
leitura, diferentes colorações para destacar distintos valores, informações acessíveis somente
quando convierem, valores numéricos dentro do escopo necessário, design leve e agradável etc.
A aplicação também precisa ser muito flexível e de fácil manuseio e acessibilidade para
que o aluno possa fazer seus próprios experimentos, enquanto o professor pode controlar seu
próprio exemplo “prático”. Então o aplicativo normalmente conta com uma edição de valores
iniciais, que podem ser editáveis em tempo real.
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Figura 2: aplicativo simulador Calorimetria I.

Fonte: print screen da aplicação disponibilizada.
A Figura 2 mostra a aplicação de Calorimetria I, simulando um líquido sofrendo variações
de temperatura (em graus Célsius) ao longo do tempo. O líquido pode ser escolhido pelo aluno:
etanol ou água, cada um obviamente tendo suas propriedades previamente programadas; a
massa e temperatura inicial são também editáveis; existem vários gráficos que podem ser
exibidos ou ocultados dependendo da escolha do usuário; o menu de crédito, instruções e outros
comentários dos educadores são acessíveis na barra inferior da tela; depois que a simulação é
iniciada (ao clique do botão), a potência da chama abaixo do líquido pode ser alterada a qualquer
momento; se a temperatura chegar ao ponto de ebulição, a substância de fato vai evaporando; a
aplicação pode ser pausada e observada sempre que o usuário quiser.
Além dessas simulações puras, elas podem ser inseridas também em uma apostila
online, por exemplo. E, de fato, é o que o professor Geraldo desenvolve em uma espécie de
metodologia secundária para o ensino de Óptica Geométrica, onde ele deixa um pouco de lado o
Flash e passa a usar o HTML 5, visando criar um conteúdo acessível até mesmo por dispositivos
móveis.
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Figura 3: apostila virtual de Óptica Geométrica pelo prof. Geraldo a uma turma do IFRN.

Fonte: print screen do material adquirido por download (2013), indisponível online.
3.2. METODOLOGIA DE UTILIZAÇÃO DAS SIMULAÇÕES NA DIDÁTICA
Lecionando Física I e Física II no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN) para alunos do Ensino Médio integrado ao curso Técnico em
Informática, o professor Geraldo utilizou as simulações em duas distintas metodologias: a
principal era a que ele presencialmente ministrava a didática projetando e manipulando as
aplicações em sala de aula (para os alunos interagirem, seria por intermédio do professor); a
segunda ocorreu apenas de forma online através de apostilas (ver Figura 3), tendo sido realizada
apenas para o curso de Óptica Geométrica que ocorreu paralelamente aos demais cursos de
Física II.
Em suma, ambas as metodologias continham conteúdos do mesmo professor, dentre os
quais: aulas, exercícios complementares, simulações. A diferença é que um era presencial e o
outro apenas à distância. Os exercícios de Óptica online eram autocorretivos e, portanto,
conseguiam apontar ao aluno exatamente aonde ele errou, “substituindo” o professor. Para as
duas didáticas, houve avaliações escritas em sala (até mesmo para o aprendizado online, fez‐se
necessário esse momento presencial), onde não foi constatada nenhuma deficiência nos
resultados obtidos em ambas, constatando que o modelo moderno cumpriu seu papel.
O método principal (de projeção das simulações em sala de aula) foi realizado tanto no
Colégio Pedro II e IFRN, quanto no Instituto de Física da UFRJ, ou seja, em âmbito de educação
em nível Médio, Profissionalizante e Superior.
3.3. CONCLUSÃO DA UTILIZAÇÃO
O professor Geraldo, já em sua dissertação de mestrado, concluiu que as simulações
conseguiram, sim, o valor de objeto de estudo, alcançando as expectativas, apesar de ainda ter
potenciais inexplorados. No mesmo documento, foi constatada uma pesquisa indicando que, dos
79 alunos do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro que participaram das
experiências, 54,4% afirmou ter gostado e achou ter aprendido bastante dom o exercício; 70,8%
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considerou que a aplicação não era difícil de usar; e 45% disse ter sentido o simulador
confortável.
Adicionalmente, numa rápida pesquisa de 15 alunos (10 de nível médio e 5 de educação
superior) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte que se
ofereceram anonimamente por meio de uma divulgação pública, foi verificado que 60% deles
não se sente nem confortável nem desconfortável utilizando materiais didáticos virtuais, mas o
faz quando necessário; apesar disso, 53% afirmou usar desses elementos sempre e 47% com
parcimônia; surpreendentemente, 93% preferiria que seus professores tradicionais fizessem mais
uso dessas tecnologias. A preferência dos entrevistados era por vídeo‐aulas (maioria).
Logo, apesar de a novidade ter tido um bom impacto otimista até por parte dos alunos,
a maioria ainda não se acostumou com o uso didático desse sistema de ensino. Conclui‐se
também que eles preferem que o uso dessas tecnologias pedagógicas seja controlado por um
docente que iria tirar muito mais proveito didático do momento.
Quanto ao material em HTML 5, por ser muito recente e ter envolvido somente uma das
turmas do Ensino Médio do IFRN, ainda não foi tão trabalhado e pesquisado, apesar de ter sido
considerado informalmente pela maioria dos alunos como igualmente proveitoso, devido à
flexibilidade de o estudante poder ler a aula sempre que se sentisse disposto em fazê‐lo durante
seu dia a dia.
3.4. ENSINANDO O DESENVOLVIMENTO PARA GERAÇÕES FUTURAS
Como forma de divulgação da ideia e, principalmente, compartilhamento de
conhecimentos, o professor Geraldo chegou a lecionar um minicurso Modelando Sistemas Físicos
com HTML 5 (Aplicações da tag “canvas”) na Mostra de Física do IFRN (Campus Natal – Central)
em novembro de 2013 para seus alunos do curso de Licenciatura em Física, alguns mestrandos da
área da Física e também sua antiga turma de Ensino Médio integrado ao Técnico em Informática,
para que todos possam ter noções básicas de como desenvolver futuras aplicações para as
próximas gerações.
Figura 4: desenvolvimento próprio de um simples protótipo de simulação física.

Fonte: print screen.
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Anteriormente, em abril de 2013, também foi feito um trabalho extracurricular pelo
próprio autor deste artigo, à época orientado pelo professor Geraldo, que lecionava Física. A
atividade consistia no desenvolvimento de uma simulação em Flash que envolvia conceitos físicos
básicos de velocidade, massa, aceleração e vetores de força resultante (ver Figura 4).
4. METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS
Dentre os métodos para a coleta dos dados deste artigo, está o da pesquisa informal de
campo, em contato diário muitíssimo próximo durante cerca de três anos com alunos que foram
diretamente afetados por estas práticas didático‐pedagógicas modernas, e também com o
professor Geraldo Felipe, que pessoal e academicamente muito colaborou com discussões
pedagógicas a respeito do uso da tecnologia atual e futura no ensino em entrevista. Pesquisas
breves foram realizadas e outras mais profundas foram estudadas.
Além disso, foi usado o conhecimento das técnicas da Informática adquiridos pelo autor
em seu curso Técnico no IFRN para explanar sobre a Tecnologia da Informação e os softwares
aqui citados. Para a explicação detalhada dos métodos e conceitos de desenvolvimento das
simulações e páginas, foi usado o conhecimento adquirido numa experiência própria (Figura 4).
Foi também amplamente usado o embasamento teórico de artigos da Internet,
científicos ou não, e da dissertação de mestrado do professor Geraldo Felipe, que conta com
planos de aula, questionários de opinião, pesquisas e complexos estudos de teorias pedagógicas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do crescente fluxo informacional, surgem mudanças na sociedade, em especial os
jovens, que querem ver as coisas funcionarem e serem acessíveis pelos novos meios de
comunicação. Diante dessas alterações no corpo social, os métodos de ensino que nasceram das
novas tecnologias já estão, depois de pouquíssimo tempo, em pleno poder didático e têm
enorme potencial de substituir as metodologias tradicionais, que são conhecidas por
promoverem o simplório adestramento matemático, ao invés de um verdadeiro letramento
científico que promova a afinidade e provoque a curiosidade do aluno com seu objeto de estudo.
Para Sherry Turkle, professor de Ciências Sociais da Ciência e Tecnologia do
Massachusetts Institute of Technology (MIT), “todas as grandes inovações tecnológicas, além dos
resultados práticos imediatos, trazem consequências profundas e transcendentais que provocam
mudanças, não apenas nas atividades que realizamos, mas também em nosso modo de pensar”.
Em outras palavras, a quantidade de alunos que recua um pouco diante do uso dos aparatos
tecnológicos na didática deve ser considerada, pois o conhecimento geral prega que o ser
humano não muito confia no desconhecido. Conclui‐se que uma abordagem eficiente seria já
produzir e aplicar softwares didáticos ainda nos primeiros anos de escolaridade, para que o aluno
desenvolva em si a ideia de investigar algo para além do que seu livro didático e estático dita. A
preferência dos alunos é válida: o processo de desenvolvimento e utilização deve ser
acompanhado por um professor capacitado sempre, pois mais importante que seja o material, é
a didática do docente e o sistema educacional no qual ele está inserido que vale.
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RESUMO
Com os diversos eventos a se realizar no Brasil nos
próximos anos (Copa do Mundo e Olimpíadas) o turismo
no país tem um potencial enorme. Com a grande
circulação de turistas, há uma grande necessidade de
informações não só sobre os locais dos eventos, bem
como locais culturais e turísticos, além de diversos
serviços. Nesse sentido foi pensado o PerTA (Personal
Travel Assistant), que se propõe como um assistente
pessoal de viagens, com o advento da mobilidade
através dos tablets e smartphones. Para valorizar as

informações culturais, o projeto busca como objetivo
extrair, de forma automática, informações sobre pontos
turísticos que estão disponíveis nas diversas bases de
informação
(neste
momento,
Wikipedia
e
OpenStreetMap),indexando‐as
com
localizações
geográficas para que através de dispositivos móveis, o
usuário tenha acesso aos locais de interesse num raio de
proximidade do usuário

PALAVRAS‐CHAVE: android, turismo, SIG, viagens,Wikipedia.

PERTA: A PERSONAL ASSISTANT TRAVEL FOR MOBILE DEVICES IN APPRECIATION OF REGIONAL
ABSTRACT
With the various events to be held in Brazil in
the coming years (World Cup and Olympics) tourism in
the country has a huge potential. With the large volume
of tourists, there is a great need for information not only
on the locations of events as well as local culture and
tourism, besides services. In this sense it was thought
the perta (Personal Travel Assistant), which is proposed
as a personal assistant to travel with the advent of
mobility through tablets and smartphones. To enhance
the cultural information, the project aims at extracting
search, automatically, information on sights that are
available in the various information bases (at the
moment, Wikipedia and OpenStreetMap), indexing

them to geographical locations that through mobile
devices the user has access to places of interest within
close proximity of the user.
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PERTA: UM ASSISTENTE PESSOAL DE VIAGENS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS NA VALORIZAÇÃO
DO TURISMO REGIONAL
INTRODUÇÃO
O resgate e a preservação da memória cultural de um povo têm um papel muito
importante na construção da identidade de sua sociedade. Para isso é necessário que o passado
seja trazido à tona, indo à busca das raízes, origens entre outros aspectos que caracterizam um
povo. A memória tem papel essencial para a elevação de um povo, cultura ou grupo étnico, pois
contem os elementos necessários para a transformação. A cultura de um povo ou nação é uma
conexão com o seu passado, dando sentido de continuidade.
O conjunto de projetos para revitalização das áreas, desde o levantamento sistemático
dos usos e saberes da população, até o incentivo a recuperação dos imóveis, representa uma
nova forma de se preservar o patrimônio coletivo, não só o exemplar de inegáveis qualidades
históricas e artísticas, mas tudo aquilo que compõe essa tessitura democrática e vigorosa das
cidades vivas (SILVA, 2002, p.10).
O turismo é uma das principais atividades que influenciam na economia mundial. O
planejamento turístico é de vital importância para localidades que contenham atrativos
turísticos, sejam eles socioculturais (tradições, historias entre outros), físicos (cachoeiras, trilhas
entre outros) ou econômicos (empresas, negócios entre outros). Essa estruturação possibilita o
equilíbrio entre os benefícios econômicos, sociais e ambientais do turismo, além de políticas para
desenvolvimento na região.
É o conhecimento e conseqüentemente a organização dos recursos naturais, culturais,
históricos, artísticos etc., que os transforma em atrativos e produtos turísticos de forma
sustentável (valorizando a mão de obra local, atraindo investimento qualificado etc.) Uma forma
encontrada para analise da memória cultural e auxilio ao planejamento turístico são as técnicas
de geoprocessamento, que utiliza dados geograficamente referenciados, conceitos matemáticos
e ferramentas computacionais para representação geográfica.
Visto a importância da memória cultural e seu potencial turístico, este artigo apresenta o
PERTA – Assistente Pessoal de Viagens, na forma de aplicativo para celulares, tablets e
smartphones cujo objetivo básico é fornecer ao turista, através de representação cartográfica
informações culturais, de entretenimento e serviços durante sua estadia em algum destino
turístico, provendo um conjunto de informações de diversas bases de conhecimento.
Trabalhos correlatos
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Silva (2002) utilizou ferramentas e técnicas de geoprocessamento para recuperação do
patrimônio arquitetônico do bairro de Savassi e do centro Belo Horizonte. Foi utilizada uma
ferramenta de geoprocessamento para identificação e gerenciamento dos prédios tombados
pelos patrimônios históricos, e também aquelas edificações com interesse de tombamento e
restauro.
Moura (2008) utilizou ferramentas de geoprocessamento e realidade virtual na
construção de simulações de intervenções na paisagem, com o auxilio de técnicas de captura,
processamento e representação dos dados digitais referentes ao ambiente. O ponto visado foi o
olhar do usuário, do ponto de vista de posicionamento no espaço e de elaboração de produtos
de representação visual.
Sousa (2010) através da analise de bibliografias e do estudo de caso do município de
Caiapônia – GO estabeleceu uma relação entre antropologia e o turismo. Este estudo busca
identificar equívocos, analisados por autores, e que devem ser evitados na cidade de Caiapônia.
Servindo de base para um planejamento turístico sustentável que minimize os impactos sobre a
cultura e o meio ambiente e maximize os bônus provenientes da exploração sustentável dos
pontos turísticos da região.
Pires, Guedes, Exequiel e Gerhardt (2002) realizaram um estudo básico sobre a região sul
do município de Balneário Camboriú – SC visando a sua adoção nas atividades curriculares
acadêmicas nos cursos de turismo e hotelaria, arquitetura e urbanismo e gestão de lazer e
eventos, e também a sua futura inserção no programa de qualificação ambiental e turística de
praias do Núcleo de Pesquisa em Turismo e Hotelaria do CES II – Balneário do Camboriú da
Univali.
O turismo atualmente é um dos setores econômicos mais promissores na atualidade,
tendo crescimento no mesmo nível de setores como telecomunicações e informática. E é uma
atividade socioeconômica que apesar de estar diretamente ligada ao desempenho da economia
global, vem crescendo bem acima dos índices econômicos mundiais, segundo o World Economic
Outlook, October 2009 ‐ IMF e IBGE a economia mundial teve crescimento médio de 4,66% no
período entre 2002 e 2007, no mesmo período o turismo teve um crescimento médio de 12, 6,
segundo a OMT (Organização Mundial do Turismo (2007)).
Recursos turísticos são as características de um local que o torna atrativo, como praias,
cachoeiras, tradições locais entre outros. A partir do momento que esses recursos são
descobertos por pessoas que desejam conhecê‐los, esses se tornam atrativos turísticos. E quando
em volta desse atrativo turístico surge um conjunto de atividades (transporte, hotéis, infra‐
estrutura), geralmente ações essas que buscam facilitar a exploração do atrativo, esse se torna
um produto turístico.
A partir do momento em que uma região decide organizar‐se turisticamente, são
necessárias que sejam seguidas três linhas de ações na implantação das atividades na localidade,
essas linhas são: decisão, recursos técnicos e financeiros e por fim planejamento. A linha de
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decisão é aquela que reúne todas as decisões vindas dos setores públicos e privadas sobre as
ações que deverão ser tomadas para a criação de atrativos turísticos na região.
Enquanto isso a linha de recursos técnicos e financeiros é que mantém o setor dotado de
recursos para continuar investindo em projetos, onde esses recursos são utilizados na
implantação e manutenção das atividades turísticas na localidade. É a parte do ciclo responsável
por manter contato com sistemas financeiros dispostos a investir.
Planejamento é linha de ação de maior importância, principalmente no turismo
sustentável, pois é ela que vai manter o equilíbrio entre as duas linhas de ação apresentadas.
Planejamento turístico é o processo de analisar a atividade turística num determinado local,
gerenciando seu desenvolvimento e estabelecendo modelos de atuação, segundo regras,
objetivos, estratégias e diretrizes elaboradas por profissionais especializados, visando
impulsionar e integra o turismo ao conjunto econômico que está inserido. No processo de
planejamento de uma região também é necessário que haja uma integração entra os órgãos
privados, públicos e a comunidade local.
“Planejamento é um conjunto de ações coordenadas e integradas entre si, visando à
obtenção de resultados” (FEITOSA, 2011). O planejamento turístico é fruto de sistema cíclico, que
é composto por informação, decisão e ação. Informação é quando colhemos os dados sobre a
região, por exemplo, cultura, infra‐estrutura entre outros. Decisão é quando decidimos se haverá
investimento na região estudada, escolha essa que toma como base o estudo dos dados
coletados na etapa de informação. E ação é o investimento financeiro e técnico no local,
buscando promover seu desenvolvimento. Em seguida são coletadas as informações resultantes
das ações. E assim por diante.
Diversos critérios podem influenciar no planejamento, a escolha desses critérios depende
das características do empreendimento, os objetivos, o meio empresarial e as especificidades do
negocio. Os aspectos que orientam essa organização são: geográficos, temporais, econômicos,
administrativos, intencional e agregativo.
Quando se planeja a criação de um produto turístico as vantagens são muitas, e esse
planejamento se torna ainda mais importante no turismo sustentável. Sustentabilidade essa que
não está apenas na preservação do meio ambiente, mas também proteção da cultura local. Um
planejamento que busque amenizar o choque entre as culturas “receptora” e “visitante”, dessa
forma fazendo com que o turismo de massa não destrua os costumes locais. “O turismo, sem um
planejamento que busque amenizar os impactos negativos nas comunidades receptoras, pode
ser o algoz da perda de suas características culturais” (SOUSA, 2010).
Geoprocessamento
Um dos primeiros instrumentos usados pelo homem para representação do espaço foi o
mapa, ele utilizou esse recurso para representar o seu espaço, podemos observar o auxilio dado
por essa representação em diversos momentos históricos, como as cartas de navegação ou na
delimitação de territórios. Mas na atualidade, seguido do avanço tecnológico, os mapas
perderam o mero caráter de apenas representarem o espaço, eles também são usados para
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representação das características sociais do espaço. Outra conseqüência do avanço tecnológico,
também é o maior detalhamento, disponibilidade e velocidade na geração das representações do
espaço. Nos dias de hoje os mapas também são usados no auxilio a estudos do espaço
geográfico, que nos permitem entender mais sobre as relações sociais de um determinado local.
Geoprocessamento é um conjunto de técnicas, que utilizam conceitos e ferramentas
computacionais e matemáticos, para o tratamento e coleta de dados geográficos, como, por
exemplo, coordenadas. Segundo Silva (2002, p.40) o geoprocessamento “é o conjunto de
conceitos, métodos e tecnologias de coleta e tratamento de informações espaciais,
desenvolvimento e utilização de sistemas”.
Com a evolução dos sistemas computacionais surgiram os Sistemas de Informação
Geográfica (SIG), que são conjuntos de ferramentas computacionais compostas por hardware e
software, que integram varias fontes, pessoas e instituições que possibilitam a coleta,
cruzamento, processamento e divulgação das informações geradas pelas aplicações. Segundo
Melo, Menezes e Sampaio (2006, p.98) as SIGs utilizam as “possibilidades do cálculo matemático
para capturar, gerar e analisar informação espacial de toda natureza”. Segundo Melo, Menezes,
Sampaio (2005, p.98) “o SIG propriamente dito pode ser tomado como a combinação de
hardware, software, dados, metodologias e recursos humanos que operam de forma coerente
para produzir e analisar informações geográficas”.
As ferramentas associadas ao geoprocessamento são a digitalização de representações
cartográficas (mapas), sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global e os SIGs. A
digitalização de mapas é um dos processos mais utilizados, consiste em converter dados a partir
de fontes visuais analógicas em formas digitais. O sensoriamento remoto é o conjunto de
técnicas que visa à obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre, através de
sensores que captam a interação entre a radiação eletromagnética e a superfície. O sistema de
posicionamento global, ou simplesmente GPS, é um sistema de navegação em tempo real por
satélite, que é alimentado por um sistema de informação composto por quatro satélites.
Os SIGs têm a capacidade de coletar e processar dados de diversas fontes, que são: mapas
existentes, fotometria e sensoriamento remoto. Ele tem a capacidade de armazenar, recuperar e
atualizar os dados de forma dinâmica. O SIG é composto por quatro componentes básicos:
hardware, software, informações e profissionais. Os SIG são as ferramentas computacionais do
geoprocessamento, que permitem fazer uma analise rápida e detalhada de regiões mais
complexas, integrando diversas ferramentas computacionais como banco de dados e softwares á
dados georeferenciados, buscando uma melhor representação do espaço geográfico e de suas
relações sociais. Uma representação conceitual de um SIG é dada na figura 1:
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Figura 1‐ Representação conceitual de um SIG

É importante observar que dependendo do objetivo do SIG, os elementos representados
no diagrama conceitual podem ser potencializados ou minimizados, no seu desenvolvimento.
MATERIAIS E MÉTODOS
O PerTA é uma aplicação cliente‐servidor. O servidor fica responsável por indexar os locais
e suas respectivas informações, disponibilizando a diferentes clientes (interface Web ou
dispositivos móveis). A aplicação cliente, para efeito deste artigo, se dá através de um aplicativo
para dispositivos móveis com o sistema operacional Android. A Figura 2 mostra a comunicação
entre servidor e aplicativo através de rede de dados e redes GPS.

Figura 2 – Esquema de requisições entre o servidor de aplicação e o cliente

Vale destacar que o aplicativo é foi desenvolvido com suporte a múltiplas plataformas
móveis consolidadas. Entre o aplicativo e o servidor há uma interface de comunicação, que se
utiliza de redes de dados que troca objetos de dados/requisições no formato JSON para
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interoperabilidade da aplicação. Os dados da aplicação vêm de uma aplicação servidor que faz o
processo de anotação dos objetos espaciais cruzando informações vindas do Wikipédia e Open
Street Maps.
A Aplicação Servidor
O papel do servidor é indexar objetos spatio‐textuais, obtidos a partir do processo de anotação
de objetos espaciais (Fonseca e Rocha‐Junior, 2013). Esses objetos contêm informações
geográficas oriundas do OpenStreetMap com informações diversas do Wikipédia, vindas no
formato XML. Esses objetos spatio‐textuais são indexados em uma R*‐tree (Beckmann et
al.1990). Com isso, é possível atribuir um índice apropriado para o armazenamento de cada
objeto, permitindo recuperar, de forma eficiente, objetos próximos a uma dada localização.

Figura 3 – Detalhamento do processo de extração de informação

Porém, essa busca é feita apenas por pontos próximos ao usuário, não havendo uma
consulta por palavras‐chave. Então, para possibilitar ao usuário uma busca por pontos de
interesse próximos a ele, foi utilizado o índice s2i (Rocha‐Junior et al. 2011).
Este faz a indexação dos objetos, de modo a recuperar, de forma eficiente, os melhores
objetos spatio‐textuais ranqueados de acordo com sua proximidade com o local de consulta e
relevância para a consulta por palavras‐chave. Com isso, dois tipos de buscas são
disponibilizados: a primeira, considerando os objetos mais próximos ao usuário, e a segunda,
considerando os itens dado uma consulta por palavras‐chave. O servidor possibilita essas
consultas a partir de dispositivos móveis, e também diretamente da web. A Figura 4 ilustra as
principais informações resultantes do processo de busca e anotação dos objetos espaciais, os
quais servem de base para o aplicativo.
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Figura 4 – Detalhamento do processo de extração de informação

O Aplicativo (Aplicação cliente)
De posse das informações indexadas e fornecidas pela aplicação servidor, procurou‐se
desenvolver uma aplicação para celulares com o sistema operacional Android, presente em
diversos smartphones. O aplicativo ficou responsável por localizar o usuário (através do GPS ou
redes móveis) para fornecer um raio de proximidade do usuário e locais de interesse, conforme
já representado na figura 2. Sua interface é apresentada na forma de mapa e uma lista de pontos
de interesse, conforme a figura 5a.

Figura 5 – A)Iista de pontos de proximidade, b) pagina de detalhamento com informações do ponto, c)
Rota até o ponto de interesse

O aplicativo é totalmente nativo, ou seja, foi construído usando código Java mais as
bibliotecas e ferramentas de desenvolvimento de Android, o Android SDK. Além do SDK foi
utilizada bibliotecas externas como: Google Services para o desenvolvimento do mapa e do
algoritmo de localização do usuário, e AppCompat para que a aplicação seja compatível com as
versões de Android abaixo de 3.0 (API 11).
Na lista existem dois tipos de pontos, pontos que possuem um link para o artigo indexado
no Wikipédia e pontos sem o link. Para os pontos com link é mostrada uma opção chamada
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“infos” que leva o usuário para uma nova tela onde se encontra o artigo do Wikipédia, além de
ver o artigo o usuário pode escolher em que língua (das disponíveis) ele quer ler. O aplicativo
também mostra a rota que usuário vai fazer até chegar ao ponto, podendo também adicionar
pontos que o usuário deve passar antes de chegar à rota. O aplicativo também permite que o
usuário busque por pontos utilizando palavras chaves, além de que ele pode buscar novos pontos
utilizando categorias (figura 6).

Figura 6 – A)Busca usando categorias, b) busca através de palavras chaves
Para o aplicativo receber as informações do local, ele faz uma requisição ao GPS/ou rede
de telefonia e ele retorna sua posição, a qual, juntamente com o raio (distancia máxima fornecida
pelo usuário) e palavras‐chave de interesse, se comunicam com o servidor através de uma
requisição HTTP, o qual responde com um objeto de dados no formato JSON. Essa resposta do
servidor fornece um conjunto de pontos relevantes para o usuário, os quais são representados
no formato de lista, assim como objetos de mapa.
Em breve o aplicativo terá algumas novas funcionalidades, como: integração com redes
sociais (Facebook e Twitter) com opções de “curtir” e comentar, detalhes sobre qualquer ponto,
tendo link do Wikipédia ou não, esses detalhes terão fotos encontrada no Flickr, endereço do
local e se possível o numero do telefone. Além de o usuário poder salvar seus lugares favoritos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os testes foram realizados no simulador Android usando a máquina virtual (Virtual PC) e
celular android com redes 3g. (CPU: MTK6575 ARM Cortex‐A9 650 MHz, 256mb RAM, Câmera de
3mpx, tela capacitiva de 3,5 polegadas, resolução de 480x800 px). Também foi realizados testes
no celular Samsung S Duos (Cpu: ARM Cortex‐A9 1200 MHz, 1Gb RAM, Câmera de 5mpx, tela
capacitiva de 4polegadas, resolução de 480x800 px). Nos testes o aplicativo se comportou muito
bem, plotando adequadamente o pontos e suas respectivas informações extraídas dos servidores
da Wikipédia e do PerTA, mesmo com baixas conexões de redes 3g ou 2g, poucos problemas de
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desempenho foram encontrados relativos ao tráfego de rede (mesmo em redes 2g) e uso de
memória. No tablet (Acer Iconia A101), poucos problemas foram apresentados.
Em relação aos diversos pontos representados, se percebeu que a anotação dos objetos espaciais
(representados na forma de pontos) ainda não foi capaz anotar cada objeto existente, em função da falta
de informação na Wikipédia ou possíveis falhas no processo de desambiguação de artigos vindos do
Wikipédia, talvez mostrando a necessidade, de no futuro extrair informações de outras bases.

CONCLUSÃO
O turismo é de fundamental importância para o desenvolvimento regional sustentável. A
preservação da memória cultural e histórica de um povo ou comunidade é um dos grandes
atrativos turísticos. o PerTa, um assistente pessoal de viagens, o qual funciona como ferramenta
de apoio ao turista. Ele foi desenvolvido na arquitetura cliente‐servidor. Na forma de aplicativo
para celulares (tablets ou smartphones) e traz uma série de dados relevantes referentes a locais
de interesse do turista, fornecendo rotas até tais locais, bem como informações sobre os
mesmos.
O PERTA tem potencial para contribuição no que diz respeito na promoção da memória
cultural, histórica e de entretenimento em regiões com potencial turístico. Além disso, no futuro
com o aumento de acessos do aplicativo, dados estatítiscos podem influenciar o planejamento
turístico regional, na criação de políticas em prol desses locais por parte de prefeituras. Além
disso, aos usuários fornece uma fonte confiável e informações relevantes que podem enriquecer
a experiência em viagens.
No momento o aplicativo oferece busca de locais, rotas, e artigos na língua portuguesa.
Num segundo momento serão oferecidas ao usuário, informações em diversos idiomas, assim
como um sistema de recomendação de locais, e a opção dos usuários compartilharem suas
experiências postando fotos e vídeos dos lugares visitados. Um desafio do PerTA está relacionado
à ausência de cobertura de redes de dados em locais ermos. O turismo de aventura e de trilha
ainda não é bem representado pela ferramenta, e se faz necessário disponibilizar recursos para
essa importante fatia de muitos roteiros turísticos. No segundo momento o perta poderá ser
integrado as diversas redes sociais.
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RESUMO
Este artigo apresenta o Sincronizador de Repositório
Web para a Arquitetura Expandida da FROBJER. A
FROBJER é uma ferramenta que semi‐automatiza a
utilização do Método para Reutilização de Objetivos na
Engenharia de Requisitos – MROBJER. Este método
permite a reutilização de requisitos de um sistema
através da reutilização de seus objetivos. A arquitetura
do FROBJER atualmente contempla três camadas:
Camada Desktop, Camada Web e Camada Móvel. Deste
modo, as camadas Web e Móvel utilizam um repositório

web para armazenar os objetivos a serem reutilizados, já
a camada Desktop utiliza um banco de dados local,
possibilitando a aplicação standalone do MROBJER.
Sendo assim, tornou‐se necessário o desenvolvimento
de um sincronizador capaz de fazer a replicação entre o
banco local de um usuário e o repositório web.

PALAVRAS‐CHAVE: Sincronizador, FROBJER, MROBJER, Reutilização.

SYNCHRONIZER WEB REPOSITORY FOR EXPANDED ARCHITECTURE OF FROBJER
ABSTRACT
This paper presents the Synchronizer Web
Repository for Expanded Architecture of FROBJER.
FROBJER is a tool that semi‐automates the use of the
goal reuse method for Requirement Engineering –
MROBJER. The method allows the reuse of requirements
of a system by reusing its objectives. FROBJER
architecture has currently three layers: Desktop Layer,
Web Layer and Mobile Layer. The Web and mobile

layers use a web repository to store the objectives that
will be reused, but the Desktop layer uses a local
database, enabling the MROBJER standalone
application. Therefore, it becomes necessary to develop
a synchronizer that enables to do the replication
between the user's local database and the web
repository.

KEY‐WORDS: Web Synchronizer, FROBJER, MROBJER, Reuse.
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SINCRONIZADOR DE REPOSITÓRIO WEB PARA A ARQUITETURA EXPANDIDA DO FROBJER
1 INTRODUÇÃO
A Engenharia de Requisitos é a primeira fase do desenvolvimento de software. Nela, os
desenvolvedores encontram uma série de dificuldades, tais como a sistematização do processo
nas fases de elicitação, análise, validação, documentação e gerenciamento de requisitos. O
tratamento de requisitos é uma atividade complexa, pois estes, não possuem uma padronização
definida, e são repassados aos analistas de diferentes maneiras como documentos, diagramas,
entrevistas com os usuários finais ou especialistas. Ou seja, não existe formalismo nos requisitos
repassados aos engenheiros de software.
Segundo Leite (1996), requisito é uma condição necessária para a obtenção de um
objetivo, ou para o preenchimento de certos objetivos. Portanto este deve ser o mais preciso
possível, para que desta forma possibilite um bom entendimento do que é desejado e esperado
do produto final (Zanlorenci 1998). A representação de requisitos ainda dá margem a inúmeras
redundâncias, inconsistências e mal entendimentos que geralmente resultam em sistemas
insatisfatórios (Cysneiros 1998).
A reutilização de artefatos como cenários, requisitos, e discriminantes, possibilita o
aproveitamento parcial ou até mesmo total dos objetivos durante a criação dos documentos de
requisitos. Podendo resultar na boa qualidade do sistema a ser desenvolvido e evitando futuros
erros (Carvalho,2001). Neste sentido, várias abordagens foram propostas com o intuito de
reutilizar requisitos, dentre elas o MROBJER, Método para Reutilização de Objetivos na
Engenharia de Requisitos (Fook e Abdelouahab, 2001). Este método apoia o reuso de objetivos, e
conta com uma ferramenta computacional desenvolvida exclusivamente para semi‐automatizar a
aplicação do método, FROBJER.
Atualmente, a arquitetura do FROBJER se encontra em processo de expansão. Esta
arquitetura contempla além da Camada Desktop, que foi a primeira a ser desenvolvida, uma
Camada Web e uma Camada Móvel, que proveem uma maior mobilidade à aplicação do
MROBJER. A camada desktop da FROBJER faz uso de um banco dados local, propiciando a
aplicação standalone do MROBJER, já as camadas web e móvel utilizam um repositório web. Este
trabalho propõe o desenvolvimento do Sincronizador de Repositório Web para a Arquitetura
Expandida do FROBJER. Sendo assim, a sincronização dos bancos de dados local e web
proporcionará uma maior gama de objetivos armazenados para reutilização, proporcionando
também a aplicação mais efetiva e consistente do MROBJER em quaisquer camadas da
arquitetura.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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2.1 MROBJER
Para se aplicar o Método de Reutilização de Objetivos na Engenharia de Requisitos
(MROBJER) utilizado nesta abordagem, deve‐se inicialmente conhecer os seguintes conceitos
para aplicação correta do método:
 Diretrizes – questionários ou roteiros de perguntas que funcionam como
procedimentos para o mapeamento da aplicação, ou seja, identificação de domínios,
subdomínios da aplicação;
 Domínio – refere‐se à área na qual o sistema será aplicado, descrito de forma mais
abrangente;
 Subdomínio – representam plataformas de aplicabilidade, subáreas dos sistemas
pertencentes ao domínio;
 Cenários – são tratados como sendo uma sequência de ações a serem executadas para
se alcançar um determinado objetivo;
 Objetivos Genéricos – são aqueles com possibilidade de serem reutilizados por outros
sistemas;
 Objetivos Específicos – são aqueles que são inerentes à aplicação;
 Agregações Funcionais – correspondem às atividades macro da aplicação;
 Parametrização – permite a flexibilidade ao reuso, os detalhes específicos de sistemas
são fatorados como parâmetros nos requisitos. Verificação das partes variáveis dentro
dos requisitos genéricos ilustrando – os como parâmetros.
Inicialmente é feito o mapeamento da estrutura, mecanismo que facilita a comparação
entre aplicações de um mesmo domínio ou de domínios diferentes, por meio deste é possível
identificar objetivos genéricos, ou seja, objetivos comuns que serão armazenados em um
repositório, que possibilitará a reutilização por outras aplicações. A contextualização é essencial
ao se mapear uma estrutura, pois, através dela pode‐se visualizar em que contexto a aplicação
encontra‐se, ou seja, qual é o seu posicionamento com relação às outras aplicações de um
mesmo Domínio.
Para o MROBJER, os objetivos são de extrema importância, pois a reutilização é baseada
em objetivos genéricos obtidos a partir do mapeamento de estruturas. As etapas do método
podem ser observadas na figura 1.
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Figura 1 – Processo de Reutilização (Castro and Fook, 2011).
A figura 1 ilustra todas as etapas do processo de reutilização utilizado pelo MROBJER,
método que auxilia na criação do documento de requisitos, resultado final da fase de Engenharia
de Requisitos.
A primeira etapa do mapeamento do sistema é a identificação do domínio da aplicação,
seus subdomínios como sendo subáreas de aplicação, e a inserção da aplicação no contexto
mapeado. Em seguida, faz‐se o mapeamento da aplicação onde são identificadas as agregações
funcionais da aplicação em desenvolvimento, a identificação dos objetivos que estão contidos
nas agregações anteriormente identificadas, e a descrição dos objetivos na forma de cenários. O
mapeamento é feito com o auxilio das diretrizes anteriormente mencionadas.
Os objetivos genéricos são identificados, destacando o verbo e o objeto principal, ou seja,
os objetivos passíveis à reutilização parcial ou completa. Posteriormente serão armazenados em
um repositório (base de dados). Permitindo que estes sejam reutilizados por outras aplicações. O
verbo principal, assim como o objeto principal são denominados parâmetros, e identificados
pelos delimitadores <>. Permitindo assim que os objetivos genéricos sejam codificados e salvos
no repositório de forma menos informal, conforme apresentado na Figura 2.
ObjGenN = {Domínio, “Descrição”, Verbo Principal, Objeto Principal, <Parâmetro[0..n]>}

Figura 2 – Padrão para Armazenamento de Objetivo
Onde:
N: número identificador do Objetivo;
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Descrição: o Objetivo;
n: número de parâmetros contidos no Objetivo.
2.2 FROBJER
A FROBJER, Ferramenta para Reutilização de Objetivos na Engenharia de Requisitos, é
uma ferramenta de auxílio para a geração de documentos de requisitos. A ferramenta permite ao
engenheiro de requisitos, uma forma mais fácil e amigável de manipulação do repositório.
Principalmente quando diz respeito a um repositório com um número considerável de objetivos
genéricos armazenados. Utiliza o MROBJER como método para reutilizar objetivos e cenários
durante a fase de levantamento de requisitos. FROBJER pode ser classificada como uma
ferramenta CASE (Computer‐Aided Software Engineering) sendo seus usuários finais engenheiros de
requisitos ou analistas de sistemas. A primeira versão foi desenvolvida de forma estruturada em
2001 por Fook and Abdelouahab. Uma nova versão foi desenvolvida, FROBJER 2.0, em Linguagem
Orientada a Objeto (Java), e utiliza o banco de Dados MySQL 5.1.
Santos (2012) desenvolveu uma versão da FROBJERMobile para consulta de requisitos
armazenados no banco de dados remoto e geração de documento de requisitos possibilitando
uma utilização mais flexível da FROBJER. Esta versão é dirigida a dispositivos com sistema
operacional Android.
Atualmente, a arquitetura da FROBJER está expandida de forma a contemplar três
camadas: (a) uma camada desktop formada pelo FROBJER 2.0 e o banco de dados local que serve
esta aplicação; (b) uma camada web formada pelo banco de dados remoto e uma versão da
FROBJER web utilizada apenas para alimentar o banco de dados remoto; e (c) uma camada móvel
onde se encontra a FROBJERMobile.
O sincronizador é o produto objetivado pelo presente projeto e será descrito na seção 4.
3. TRABALHOS RELACIONADOS
Como citado anteriormente, a reutilização durante a engenharia de requisitos traz
benefícios ao processo de desenvolvimento e pode levar a produtos com padrões satisfatórios de
qualidade, uma vez que propicia a obtenção de requisitos mais corretos e confiáveis, tendo em
vista que os mesmos já tenham sido previamente validados e implementados. Neste sentido,
além do MROBJER, visto na seção anterior, várias abordagens foram propostas com o intuito de
reutilizar requisitos.
A abordagem KAOS – Keep All Objectives Satisfied (KAOS, 2014) oferece um framework
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para Identificação de requisitos e gestão de sistemas. Nesta abordagem, os objetivos podem ser
estruturados e decompostos através de ligações E (AND) e OU (OR). Tem o propósito de suportar
todo o processo de elaboração de requisitos, a partir das metas de alto nível a serem alcançadas.
E possui uma ferramenta que oferece suporte a abordagem, o RE‐Tools.
O método RARE – Reuse‐Assisted Requirements Engineering (Cybulski, 2000) é centrado
nas tarefas de registro, análise e refinamento de requisitos. É baseado na compreensão
comumente aceita de que o principal objetivo da engenharia de requisitos é o de preparar uma
elevada qualidade do documento de especificação de requisitos. Seu princípio fundamental é de
promover a utilização de técnicas de análise de requisitos que levam à descoberta e adição de
reuso de informação para os documentos de requisitos, com vista a melhorar as fases de
desenvolvimento subsequentes. Constrói um repositório de requisitos reutilizáveis. Foi
implementado um protótipo de ferramenta de software que oferece suporte ao método, O
IDIOM – Informal Document Interpreter, Organiser and Manager (Cybulski, 2000).
Na área de sincronização de banco de dados, muitos aplicativos vêm sendo
desenvolvidos, uma vez que diversas aplicações necessitam trabalhar sem conexão com a
internet por um determinado período e depois sincronizar as informações salvas no banco local
com um repositório web. Exemplo disso é o ObjectMMRS (OBJECTMMRS, 2014), que é uma suite
de softwares para projetos de replicação de bancos de dados, é utilizado inclusive para
sincronização entre banco de dados de diferentes fabricantes.
4. O SINCRONIZADOR
A arquitetura da FROBJER, que primeiramente contemplava apenas a camada desktop
possibilitando a aplicação standalone do MROBJER, tem sido expandida de forma que neste
momento contempla três camadas: Camada Desktop, Camada Móvel e Camada Web. Desta
forma, está sendo utilizado na arquitetura, além do banco de dados local, o repositório web. De
modo que se faz necessária a sincronização destes dois bancos de dados para que todos os
engenheiros de requisitos que utilizam a FROBJER (versão desktop, web ou móvel) possam ter
acesso a todas as estruturas mapeadas e cadastradas em um dos repositórios da FROBJER.
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Assim um sincronizador faz‐se necessário para acrescentar ao FROBJER uma maior
robustez.
Este está sendo desenvolvido e se encontra em duas camadas da arquitetura: Desktop e
Web, pois este é formado por uma aplicação standalone, que se conecta ao banco de dados
local, e um Serviço Web responsável pela sincronização com o banco de dados remoto. Esta
arquitetura está representada na Figura 3.

Figura 3 – Arquitetura Expandida FROBJER – Adaptado de (Fook et al., 2013)
Observa‐se que o escopo do trabalho está destacado pela linha pontilhada na Figura 3.
Inicialmente, o projeto de desenvolvimento do sincronizador se propôs à criação de uma
aplicação web que fosse capaz de fazer a sincronização entre os bancos de dados locais e o
repositório web. Durante o estudo das tecnologias que seriam utilizadas no desenvolvimento do
sincronizador, optou‐se em desenvolver uma aplicação desktop – como uma extensão da
FROBJER desktop – para acessar o banco de lados local e um serviço web que se comunica com a
aplicação local e acessa o banco de dados remoto. Desta forma, será possível fazer a
sincronização entre os bancos de dados sem causar problemas de segurança, uma vez que quem
vai acessar o banco local é a própria aplicação instalada no computador do cliente, além do fato
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de que a utilização do serviço web possibilitará o controle de acesso ao repositório web, além da
sincronização concorrente.
4. RESULTADOS PRELIMINARES
No presente momento, ambas as aplicações: desktop e serviço web estão sendo
desenvolvidas e/ou atualizadas. A aplicação desktop tem acesso ao banco de dados local e faz
consultas a ele enviando as estruturas para o serviço web. Este, por sua vez, recebe as estruturas
provenientes do banco de dados local e faz a comparação entre estas e as estruturas
armazenadas no repositório web salvando as estruturas que ainda não constam no banco remoto
e enviando para a aplicação desktop os que não constam no banco de dados local. E, por fim, a
aplicação desktop conclui a sincronização salvando as estruturas recebidas do serviço web no
banco ao qual está conectada. O desenvolvimento do sincronizador, neste momento, se
concentra nas comparações necessárias para eliminar as estruturas redundantes no momento da
sincronização. A figura 4 mostra a tela inicial da aplicação desktop do sincronizador.

Figura 4 – Tela inicial do Sincronizador para arquitetura expandida da FROBJER.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto acadêmico‐profissional, toda a arquitetura da FROBJER tem demonstrado a
importância da Engenharia de Software durante o ciclo de vida de um Software. Como boas
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práticas durante as fases iniciais de desenvolvimento de sistemas podem trazer benefícios ao
produto de software. Observou‐se que é extremamente necessário realizar um planejamento
nesta etapa, pois podem ocorrer problemas, que serão facilmente resolvidos, se previstos, e se
forem tomadas as devidas precauções para evitá‐los e para solucioná‐los. Ferramentas CASE
(Computer‐Aided Software Engineering) são bem‐vindas ao processo de desenvolvimento de
sistemas de informação. Seus usuários finais são os próprios desenvolvedores. No caso da
FROBJER, engenheiros de requisitos ou analistas de sistemas. Desta forma, promove‐se maior
satisfação do cliente e também o atendimento das necessidades do mesmo.
Este projeto, por sua vez, tem demonstrado a sua grande importância no sentido de
possibilitar a utilização mais eficaz possível do MROBJER, uma vez que, com a sincronização dos
bancos de dados de diversos engenheiros de requisitos com o repositório web, cada engenheiro
terá à sua disposição um número muito maior de estruturas mapeadas, já que será possível
reutilizar estruturas mapeadas por outros. Deste modo, será possível a reutilização mais efetiva
dos objetivos e cenários cadastrados através da FROBJER.
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RESUMO
O presente artigo discorre de maneira sucinta, ao longo
de suas seções, as diversas etapas bem com as
tecnologias envolvidas no projeto que objetiva
apresentar e discutir o processo de modelagem e
confecção de um sistema computacional, que se utiliza
de uma Rede Bayesiana (RB) para auxiliar o processo de
triagem das denúncias de ocorrências para atendimento
da Guarda Metropolitana de Palmas. Aqui estão

conceituadas as redes bayesianas, as etapas de sua
confecção e a justificativa para emprego neste projeto.
Apresenta‐se
também
o
problema
e
sua
contextualização. Cronologicamente há seções para
tratar do referencial teórico, metodologia, modelagem
do sistema computacional, discussão e conclusões. E por
fim são apresentadas as referências utilizadas como
referências nesse trabalho.

PALAVRAS‐CHAVE: Redes bayesianas; inteligência artificial; segurança pública; triagem.

NETWORKS APLICATIONS IN DETERMINING THE ACCURACY OF OCCURRENCE OF GMP
ABSTRACT
This article presents succinctly throughout its sections,
the various steps along with the technologies involved in
the project that aims to present and discuss the process
of modeling and fabrication of a computer system,
which uses a Bayesian Network (RB) to assist the process
of sorting out complaints of occurrences to attend the
Metropolitan Guard Palmas. Here are reputable

Bayesian networks, the steps of its preparation and
justification for employment on this project. It also
presents the problem and its context. Chronologically
there are sections to address the theoretical framework,
methodology,
modeling
computational
system,
discussion and conclusions. Finally the references used
as references in this study are presented.

KEY‐WORDS: Bayesian networks; artificial intelligence; public safety; screening.
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APLICAÇÃO DE REDES BAYESIANAS NA DETERMINAÇÃO DE VERACIDADE DE OCORRÊNCIAS DA
GMP
INTRODUÇÃO
A atuação das forças de segurança pública vem enfrentando diversos problemas ao longo
dos anos. Problemas estes que são agravados pela insegurança na gestão dos recursos (pessoal,
financeiro e material) empenhados no provimento de segurança pública para a população.
A Constituição de 1988 [7], no artigo 144, que trata da Segurança Pública, em seu parágrafo 8º,
coloca que os municípios poderão constituir Guardas Civis para a proteção dos seus bens,
serviços e instalações, conforme disposto em lei. Com isso, os municípios passaram a
desempenhar papel de maior relevância no tocante à segurança pública, por meio da criação das
Guardas Civis Municipais (GCM). Estas, embora haja uma série de debates contrários à sua
atuação, tem desenvolvido diversos serviços e atuado no para garantir segurança aos munícipes.
Seguindo esta tendência, o município de Palmas ‐ TO criou a Guarda Metropolitana de Palmas
(GMP), que tem provido, juntamente com os demais órgãos de segurança pública, a
incolumidade dos cidadãos palmenses.
Segundo dados do último senso do IBGE, realizado em 2010, o município de Palmas – TO contava
com uma população de 228.332 habitantes, distribuídos em uma área de 2.219 Km2 [IBGE]. E
ainda nesse sentido, foram obtidas junto ao site da SEDUH (Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Habitação) informações que dão conta de que a zona urbana de Palmas está dividida
em quatro regiões, o Plano Diretor (composto de quadras), três localizadas fora deste (compostas
por bairros) e, ainda, dois distritos. Perfazendo uma total de quadras, bairros e distritos superior
a 210 [5].
A GMP atua no SIOP (Sistema Integrado de Operações Policiais), por meio de convênio firmado
com a Polícia Militar do Estado do Tocantins (PM), atua no atendimento de ocorrências de
diversas áreas, que resultam em dezenas de naturezas. O atendimento a estas ocorrências se dá
por meio de denúncias feitas, via telefone (190). Assim, uma denúncia gera uma ocorrência que é
despachada a uma viatura para realização do atendimento. Além das ocorrências verdadeiras há
um grande número de denúncias falsas.
Para tentar melhorar a gestão dos recursos disponíveis para atender às ocorrências no cenário
descrito acima, se apresenta o objetivo deste trabalho: apresentar e discutir o processo de
modelagem de um sistema computacional, que utilizará uma Rede Bayesiana (RB) para auxiliar o
processo de triagem das denúncias. Diante do cenário descrito acima, apresenta o objetivo do
presente trabalho. E para fidelizar a RB à situação real, os autores optaram pela utilização dos
relatórios de ocorrências registradas no SIOP.
A Justificativa para o uso de RBs neste trabalho deve‐se ao fato destas há muito, empregarem‐se
na solução de problemas das mais diversas áreas de atuação. O que segundo De Carvalho[4] se
deve ao fato das RBs se constituem num método de Inteligência Artificial (IA) baseado em
raciocínio probabilístico. Onde evidências são propagadas através de variáveis (nós) conectadas.
Logo, as evidências de um nó, refletem diretamente ao nível de incerteza dos nós subsequentes,
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com isso as evidências são transmitidas ao longo dos nós consecutivos.
Somas‐se à justificativa anterior, o fato do domínio do problema encontra‐se sob um nível
elevado incerteza. Isso ocorre porque há pouco conhecimento produzido acerca deste domínio e,
desta forma, torna‐se difícil fazer afirmações conclusivas a respeito da situação atual do mesmo.
Sendo assim, as RBs se apresentam como uma solução adequada. Isso se deve a fato destas
oferecem uma estrutura unificada e intuitiva, onde é possível comparar diferentes hipóteses, de
acordo com os nós da rede, tornando‐as um dos melhores métodos analíticos para a tomada de
decisão [7].
Nota‐se ainda, que inferências bayesianas baseadas em probabilidade condicional entre nós
dependentes, onde os nós pais contém o conjunto de probabilidades a priori da rede, isto é,
probabilidade já determinadas e independentes em relação aos seus filhos. E os nós filhos, por
sua vez, têm suas tabelas de probabilidades condicionadas à tabela do nó pais [1], [4] e [8].
Finalmente, pode‐se justificar a utilização de RB neste projeto, principalmente por serem
adequadas a atividades de triagem. Nesse sentido pode‐se também destacar a maneira como se
ajustam ao problema, ou seja, à medida que se ampliam as informações disponíveis na base de
dados da RB, esta tende a apresentar resultados mais precisos.
O trabalho está estruturado da seguinte maneira: a seção Referencial Teórico discorre sobre RB
alem de sua confecção. A seção Metodologia trata dos materiais e métodos a serem empregados
a serem empregada pelos autores. Na seção Modelagem do Sistema Computacional são descritos
os modelos propostos para o sistema computacional. A sessão Discussão apresenta os aspectos
relacionados à qualidade e aplicabilidade dos resultados obtidos até o momento, além de
possíveis testes. E por fim são apresenta Conclusões.
REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção são apresentadas as RBs bem como as etapas de sua construção. Alem disso,
mostrar um exemplo da estrutura gráfica da RB juntamente com algumas tabelas contendo as
probabilidades da mesma.
Redes Bayesianas
As RB, conforme definição de [1], [4] e [8], podem ser conceituadas como um conjunto de grafos
acíclicos, representantes de dependências de variáveis num modelo probabilístico, onde há nós
representando variáveis aleatórias com seus níveis associados de incerteza, arcos para a
influência causal direta entre as variáveis conectadas e, por fim, a força dessa influência é
quantificada por probabilidades condicionais.
Conforme já foi dito anteriormente RBs são baseadas em modelos estatísticos, onde
probabilidades são propagadas ao longo das variáveis dependentes. Sendo assim, a
probabilidade condicional de uma evidência é chamada de probabilidade a priori e expressa o
conjunto de probabilidades iniciais dos nós da RB, ao passo que a probabilidade revisada
(conjunta) é chamada de a posterióri, correspondente às probabilidades resultantes nos filhos
combinando suas probabilidades com as de seus pais [3].
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Confecção da RB
Segundo [5], a confecção de uma RB é composta de cinco fases. Ainda em consonância
com os autores citados, apresentam‐se listadas as etapas conforme segue:


Selecionar de variáveis relevantes – com base em informações levantadas sobre o
domínio do problema as variáveis (possíveis nós da RB) são definidas;



Identificar dependências entre variáveis – também conhecida como topologia [3], é a
fase na qual são determinados os relacionamentos entre variáveis. Definindo com
isso, as dependências entre elas, ou seja, quais serão causa ou efeito na rede;



Identificação das probabilidades qualitativas e restrições lógicas – especificar, com
base nas informações do problema, os tipos de probabilidades para as variáveis, bem
como as regras limitadoras para relacionamentos específicos entre estas;



Avaliação das probabilidades – especificação dos valores de probabilidade a cada
variável da rede;



Análise da sensibilidade e avaliação – submeter os resultados obtidos na RB modelada
a situações reais e compará‐los a outros modelos probabilísticos;

Para visualizar graficamente o conceito descrito acima, considere‐se uma RB para aferir se
um aluno é aprovado ou não, em função dos recursos utilizados (Cursinho e/ou IBL – Internet
Banda Larga). Esta RB é composta de três variáveis, cada uma destas contendo dois estados
distintos. O nome dessas variáveis é Aprovado (Pai), Cursinho (filho) e IBL (filho). Observe a
imagem, baseada no exemplo do site DevMedia [6], a seguir:

Figura 1. Imagem da RB
METODOLOGIA
Materiais
 Computador tipo PC (computador pessoal), com sistema operacional Windows 7 e
pacote JDK (Java Developmente Kit) instalados. A versão do JDK instalado para
utilização neste projeto é 1.6.0;
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Software de criação e gerenciamento de Redes Bayesianas. Optou‐se pela utilização
da versão básica Nética, versão 5.12. Tal escolha se deve principalmente à facilidade
do seu uso, por se tratar de uma interface bastante intuitiva. Bem como pelo manual
disponibilizado pela própria empresa;



Servidor Web, rodando em ambiente local do PC. Nesta fase optou‐se pela utilização
do GlassFish Server (versão 3.1.2) que é instalado, por padrão, junto com o NetBeans
IDE 7.2;



Netbeans IDE 7.2.1;



Struts Framework (versão 1.3.10), também instalado por padrão junto com o
NetBeans, para a utilização de arquitetura de software baseada em camadas, padrão
MVC ‐ Model Views and Control;



Astah community‐6, software para confecção de diagramas UML (Unified Modeling
Language);

Métodos
 Realizar levantamento bibliográfico, afim de prover o conhecimento necessário para a
confecção e fundamentação do próprio trabalho;


Estudar o assunto de Redes Bayesianas (RB), através da bibliografia levantada;



Pesquisar e estudar as principais APIs disponíveis para manipulação de RBs com o
intuito de escolher a que melhor se aplique as propostas defendidas neste trabalho;



Modelar o protótipo da RB a partir dos dados levantados junto aos relatórios de
ocorrências correspondentes a uma amostra pré‐definida;



Construir uma aplicação web para interagir com os usuários. Afim de prover‐lhes a
possibilitar a estes realizar inferências utilizando a RB;

Modelagem do sistema computacional
No presente trabalho a RB é utilizada por meio de sua integração a um sistema computacional.
Sistema este, que deverá ser disponibilizado através de uma página web e ficar disponível aos
usuários cadastrados em qualquer computador com acesso à internet. O usuários desse sistema
poderão interagir com a RB e ter acesso às inferências realizadas a partir desta.
O sistema está baseado na arquitetura MVC e pode ser compreendido através da figura 2.
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Figura 2. Arquitetura do sistema computacional
Esse modelo de arquitetura é adequado à utilização de uma RB, por organizar o sistema em
camadas distintas. Permitindo assim, que a RB atue em conjunto com a camada controladora,
ficando responsável por receber as evidências passadas pelo usuário (por meio da utilização das
views) e realizar as inferência baseadas em seus próprios níveis de incerteza e nos modelos da
camada model, haja vista, essa camada ser responsável por fornecer a modelagem dos dados
utilizados pela aplicação e por conter os modelos para a própria RB. Dessa forma, permite que as
partes do sistema atuem como um todo, ou seja, harmonicamente.
Variáveis
A princípio as variáveis constituintes da RB são discretas e foram observadas a partir da
observação dos relatórios de ocorrências, disponíveis no sistema de gestão de ocorrências do
SIOP. A seguir serão listadas as variáveis, bem como os estados possíveis para estas e as razões
para estas terem sido escolhidas:


Região – como existe uma grande quantidades de quadras e bairros, fez‐se necessário
dividir a cidade em regiões. Cada uma destas regiões agregará uma série de bairros
e/ou quadras, conforme suas disposições geográficas, por exemplo, os bairros
Taquaralto, Santa Barbara, Sol Nascente, Vale do Sol e outros, serão agrupados na
região Taquaralto, que será um dos estados para a esta variável;



Denunciante – possui dois estados, sim para denunciante identificado e não para não
identificado;



Zona – pode ser urbana ou rural;



Dia – consideram‐se os sete dias da semana com estados possíveis, ou seja, domingo,
segunda‐feira, terça‐feira, quarta‐feira, quinta‐feira, sexta‐feira e sábado;



Hora – inicialmente pensou‐se em utilizar como estados para esta variável as horas do
dia (contadas de 0 a 23), porem ainda não ficou claro se é melhor dessa maneira ou
considera alguns períodos do dia;



Natureza – trata‐se da qualificação inicial que uma ocorrência denunciada recebe no
ato da triagem pelo agente do SIOP. Perturbação da Tranquilidade e Incêndio em
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Campo são naturezas utilizadas além de outras tantas;


Confirmação – trata‐se da variável que averigua se uma denúncia procede ou não e
contem os estados sim e não.

A partir das variáveis descritas acima, chegou‐se ao modelo da RB utilizado neste
trabalho. O mesmo pode ser observado por meio da figura 3, bem como a tabela de
probabilidades para o nó PERÍODO, representado pela tabela 1, que é uma combinação das
probabilidades de cada estado do nó pai (CONF) com cada estado do nó filho (PERÍODO).

Figura 3. Definição da RB
Tabela 1 – Probabilidade a Priori por Período.
CONFIRMAÇÃO
PERÍODO

NÃO

SIM

Diurno

12

43

Noturno

44

23

Aprofundando‐se o estudo outras variáveis poderão ser evidenciadas. Se for esse o caso, as RBs
possibilitam readequação diante de novas variáveis observadas, ao passo que apresentam
resultados coerentes com o seu estado atual e, a medida que são alimentadas com novas
informações incorporam estas às suas tabelas de probabilidades.
Os usuários interagem com a RB, por meio de páginas web. Há uma página ou formulário para
receber dos usuários as evidências a serem consideradas pela RB no ato das novas inferências.
Existe ainda uma página responsável por mostrar ao usuário os resultados observados para as
evidências por ele informadas. Nesse ponto vale salientar que o sistema não toma decisões. Ele
apenas fornece aos usuários dados estatísticos baseados nas experiências armazenadas pela RB,
e estas servem de base para tomadas de decisões. Dessa forma, quem decide é sempre o
usuário, mesmo que este resolva acatar as indicações da RB.
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Acerca da interação dos usuários com a RB, o diagrama de atividades mostrado na figura 4
expressa a interação do usuário com o sistema, ou seja, a realização de uma inferência.

Figure 4. Diagrama de atividades representativo da realização de inferências
A figura 4 expõe a sequencia de atividades necessárias para a realização de inferências, pelos
usuários do sistema. O que se dá por meio de ações e decisões que este deverá adotar para obter
algum tipo de resultado da rede bayesiana.
Para ilustrar melhor a iteração, imagine‐se que um usuário a partir da página inicial possa
escolher entre informar uma evidência e realizar inferência. Essas opções são apresentadas a ele,
enquanto existirem variáveis sem estado informado ou que seja escolhida a opção fazer
inferência. Em seguida, os dados são processados pelo sistema e as evidências repassadas para a
RB que, por sua vez, executará sua função (aferir os resultados baseada nas evidências
observadas) e devolver os resultados para serem exibidos ao usuário.
DISCUSSÃO
O modelo inicial da Rede Bayesiana foi construído com 08 variáveis. Porem, o processo de
definição das variáveis, bem como os seus estados, enfrentou dificuldades vindas da
inconsistência dos dados observados nos relatórios. Acredita‐se que isso se deva à falta de
padrão quanto à definição e preenchimento das ocorrências. Nesse sentido foram observadas
ocorrências com características e resultados parecidos registradas com naturezas distintas. Há
ainda naturezas muito genéricas que são usadas em ocorrências com características distintas.
Bom seria se fosse possível resolver os problemas descritos acima através de realização
entrevistas com especialista atuando sobre este o problema. A princípio isso não pode ser feito
devido à falta de estudos conclusivos relativos ao domínio do problema. De sorte que, o
conhecimento do domínio problema encontra‐se incógnito e de difícil abstração sem a presença
de uma pesquisa apropriada.
Diante das dificuldades observadas, os autores optaram pela adoção de um método diferente
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para a aferição das probabilidades iniciais da RB. Isso deve ser feito por meio de pesquisa em
campo. E esta, deverá ser feita conforme segue:


Confecção de um questionário;



Aplicação do questionário, pelas equipes responsáveis pelos atendimentos às
ocorrências, respondendo‐os com as informações aferidas em cada ocorrência;



Tabulação das informações levantadas para definir as probabilidades da RB;



Realização de testes da RB tendo por base os questionários;

O questionário para realização da pesquisa de campo contempla aos itens relevantes para o
projeto, ou seja, trata especificamente das variáveis observadas na RB e os estados possíveis para
estas. Visto que, esta pesquisa deverá produzir uma base de informações consistente em relação
ao problema objeto deste estudo.
A aplicação do questionário, ou seja, a realização da pesquisa será feita pelas equipes
responsáveis pelo atendimento às ocorrências. Sendo assim, o preenchimento do questionário
deve acontecer em paralelo ao atendimento das ocorrências, causando pouco ou nenhum
transtorno à guarnição empenhada para tal fim. Pretende‐se conseguir isso por meio do emprego
de questões objetiva. Por exemplo, ao invés de pedir que seja escrito o nome da região, exibe as
opções possíveis para este item e ao lado de cada uma um campo para seleção.
Adotando esses cuidados, tenta‐se assegura que a aplicação do questionário não cause
transtornos desnecessários ao andamento de uma ocorrência. E ainda, evitar que causem
desmotivação nas equipes quanto à aplicação do mesmo.
CONCLUSÕES
O uso de RBs, apresentou‐se como uma solução aplicável ao problema em questão neste estudo.
Embora existam dificuldades a serem contornadas nas fases posteriores do trabalho. De modo
que os próximos parágrafos expõem algumas conclusões observadas durante a realização do
trabalho. Nesse ponto é importante notar que o trabalho ainda não se encontra concluído,
porém a sua conclusão fica a cargo dos levantamentos específicos para revisão da RB e a
aplicação dos testes conclusivos.
Ao longo do estudo empenhado à confecção do presente trabalho, as RBs se apresentaram
adequadas ao projeto. Isto pode ser observado seguindo a linha dos autores, que as define como
apropriadas a projetos onde não haja informações definitivas produzidas sobre o domínio ao qual
serão aplicadas. E ainda, que contem com tempo desfavorável à realização de pesquisas que
produzam uma base estatística relevante.
O projeto, embora em curso, já tem se mostrado relevante para o exercício de atendimento de
ocorrências no SIOP. Isso se deve a observação de inconsistências nos dados observados nos
relatórios do SIOP. Essa percepção já pode ser considerada como um avanço, posto que
demonstrar possíveis erros na forma atual de realizar a triagem das denúncias. Porem, há que se
observar não se está avaliando o modelo atual, nem mesmo, pretende‐se provar que exista outra
maneira de realizar tal tarefa, apenas que esse modelo não se mostrou relevante ao projeto em
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

questão.
E por fim, espera‐se e após finalizado, o projeto venha a ser uma ferramenta útil à Guarda
Metropolitana de Palmas no exercício das atribuições que lhe são conferidas na garantia do bem
estar da população. E dessa forma tornando mais fácil o trabalho de seus agentes (GMPs).
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RESUMO
Este artigo apresenta uma biblioteca que tem como
pontos principais a compactação de códigos, facilidade
na programação e mobilidade no uso de imagens e
efeitos para o software produzido. A redução de
prováveis erros são características da biblioteca, que faz
uso do equipamento sensor Kinect para reconhecimento
de interação do usuário. É uma biblioteca inovadora por
trazer uma sugestão de desenvolvimento para uma área

com poucas soluções e muitos problemas na aplicação.
Essa sugestão pode facilmente se tornar um padrão, já
que apresenta facilidade para desenvolvedores e
permite que os mesmos possam desenvolver seus
programas com total liberdade, dependendo apenas das
bibliotecas para uso do TTAirButton.

Comentado [Av1]: Desenvolvida pelos autores? Se sim, sugiro
acrescentar isso, para que não ocorram dúvidas. O artigo poderia
estar apenas apresentando uma biblioteca nova, desenvolvida por
terceiros.
Comentado [Av2]: rever

PALAVRAS‐CHAVE: Interação natural, Kinect, biblioteca, botões, ação.

”TTAirButton”: Library for Creation of Virtual Buttons to Perform Actions
ABSTRACT
This paper presents a library that has as main
points, compression codes, programming and ease of
mobility in the use of images and effects to the
software. The reduction of probable errors are features
of the library, which makes use of the Kinect sensor
equipment for recognizing of user interaction. An
innovative library for bringing a hint of development for

an area with few solutions and many problems in the
application. This suggestion can easily become a
standard in that it facilitates both for developers and
enables them to develop their programs with total
freedom, depending only on libraries to use
TTAirButton.

KEY‐WORDS: Natural interaction, Kinect, library, buttons, action.
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Comentado [Av3]: rever

“TTAirButton”: Biblioteca para Criação de Botões Virtuais que Executam Ações

 INTRODUÇÃO ‐ No inicio não se achavam necessárias pesquisas em modos de melhorar os
equipamentos tecnológicos, até porque existiam apenas usos avançados para cálculos em
laboratório [7]. Em 1980, a compra de computadores cresceu, e estes passaram a ser usados
por pessoas que não tinham conhecimento na área de computação, a partir daí iniciou‐se uma
grande preocupação com IHC ou interação humano‐computador [6]. O IHC é a área que
estuda formas de melhorar a relação do homem com computadores por meio de software, de
modo que não sejam só funcionais, mas que também sejam práticos e com interfaces gráficas
atrativas, esse fator hoje é considerado de extrema importância e sem ele pode ocorrer o
abandono do software pelo usuário [2].
O IHC é uma área que traz muita preocupação e é explicada pela dependência das outras
áreas para facilidade, disponibilidade e agilidade no uso de computadores [4], e devido à
dificuldade enfrentada pelos usuários finais, o uso do software muitas vezes não acontece
com o alcance esperado. Poucas interfaces conseguem alcançar o objetivo de serem de fácil
manuseio e de agradar os olhos, ou seja, algo que traga facilidade de uso e grande
comodidade, aliadas à boa aparência, irá atrair os usuários. A aceitação da invenção do
controle remoto é um grande exemplo de comodidade, pois permite o controle de
equipamentos a certa distância sem que grandes movimentos sejam necessários.
O costume do homem ao acesso e controle de itens de grande porte usando tecnologia
com facilidade e sem esforço quase sempre foi direcionado a controles remotos, mais
necessariamente controles por botões. Botões podem ter sua ação deduzida facilmente pelo
desenho, palavra ou até mesmo letra exposta em si, realizando a ação relacionada a ele com
um simples clique. O uso de botões tem grandes qualidades e para inovar associamos com um
sensor que pode detectar cliques no ar, o Kinect [12].
Após pesquisa de softwares que pudessem propor uma solução, encontrou‐se um
desenvolvido pela Microsoft [8] e criado na linguagem C#. Porém, foi observada uma grande
limitação, que se tornou um dos nossos objetivos, a mobilidade na escolha de imagens e
efeitos dos botões.
Os Iniciantes em programação, e a maioria dos cursos da área, estudam linguagens que
possuem mais ferramentas e as procuram por apresentarem um nível mais simplificado de
programação.
Tendo isso em vista, buscamos propor um ambiente que permita ao programador
desenvolver softwares atrativos, reduzindo ao máximo as possibilidades de erro, para que
possam alcançar seus resultados de forma rápida, simplificada e em uma linguagem atual para
iniciantes. Além disso, definir um padrão de programação nessa área de pesquisa, que ainda é
muito nova e tem muito a crescer, e tentar interessar pesquisadores a se voltarem pra ela,
constituem também o nosso objetivo. Para cumprir os objetivos, utilizamos códigos menores,
com desenvolvimento mais rápido, de forma a exigir o esforço mínimo no uso, dessa forma,
desenvolvemos uma biblioteca na linguagem Java de controle de botões com sensor Kinect e
ações com suporte para controle de software (programas, aplicativos, jogos) e hardware
(Lâmpadas, televisões, portões).
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Comentado [Av4]: começar o texto na linha seguinte. Retirar o
marcador.
Comentado [Av5]: Início de quê? Rever escrita.

Comentado [Av6]: Rever regência
Comentado [Av7]: Rever a escrita desse parágrafo, inteiro. Além
disso, para afirmar que existem poucas interfaces, é preciso citar
alguma pesquisa ou estudo.

Comentado [Av8]: Evitar o uso do verbo no pessoal
Comentado [Av9]: Não entendi. A inovação proposta é dos
autores do artigo ou da obra citada? Buscar uma forma de evitar
essa dúvida.

Comentado [Av10]: Afirmações desse tipo necessitam de fonte
ou algum levantamento, Talvez dizer que “muitos” cursos minimiza
a questão.
Comentado [Av11]: Os autores do presente artigo buscaram...
(evitar o verbo no pessoal).

Comentado [Av12]: Melhorar a escrita.
Comentado [Av13]: Evitar o pessoal.

 “TTAirButton” ‐ A biblioteca TTAirButton é uma inovação no que diz respeito a controles
remotos. Possibilita controle de vários sistemas sofisticados em um software, que pode ser
programado facilmente por estudantes com conhecimentos básicos de Orientação a objetos
na linguagem Java, e traz um padrão de programação para uso de botões virtuais, que são
acionados pela interação do usuário através do sensor Kinect e podem executar qualquer
ação, ficando a critério do desenvolvedor. A TTAirButton já tem em seu pacote classes que
facilitam o uso de arduíno para controle de hardware.
Em relação ao usuário final, a interação acontece de forma divertida e fácil, de modo a
parecer um jogo, os botões só aparecem na tela do computador e, a partir da imagem e da
localização da mão dada pelo sensor, o usuário consegue selecionar ou clicar no botão.
Esse artigo toma o conceito de biblioteca como sendo coleção de subprogramas utilizados
para o desenvolvimento de software. Requer noções básicas de programação orientada a
objetos em Java.
 Ambiente para Desenvolvimento ‐ O ambiente de desenvolvimento escolhido foi o Netbeans
7.0, a linguagem Java, Microsoft Kinect, com sistema operacional Microsoft Windows 7. Para o
uso do sensor foi necessário a instalação dos drivers da OpenNI [11] e do NITE [10], esse passo
é necessário para todo o serviço de conexão e resgate dos valores do sensor.
Usar os valores das juntas do usuário dadas pelo sensor mesmo usando as bibliotecas da
OpenNI e do NITE tornou‐se complicado, por estas apresentarem grande quantidade de linhas
de código para uso do Kinect. O problema foi resolvido com o uso do framework que trata os
valores dos sensores como camadas [14], facilita e padroniza a programação.
O Kinect é usado por obter sensores que possibilitam a detecção das articulações
humanas, assim como mãos, em três dimensões. Além do sensor de detecção, possui uma
câmera colorida chamada de sensor RGB, usado para que o usuário possa se enxergar na tela
e saber com qual botão está interagindo.
 Casos de Uso – O uso de alguns recursos do computador é cansativo e não oferece nenhuma
interação atrativa ao usuário, como, por exemplo, a leitura de um arquivo de texto. Usando a
biblioteca com conceitos básicos de orientação a objetos em linguagem de programação Java,
com pouco tempo e com pouco esforço poderíamos obter um software para leitura de
arquivos de texto: podemos abrir a página (botão1), passá‐la (botão2), ou retornar à anterior
(botão3) com cliques no ar. A interação de usuários que não são acostumados com tamanha
quantidade de teclas e comandos existentes no mouse e teclado acontecerá de forma fácil,
com poucas ações e botões.
Os eletrodomésticos que já obedecem a comandos por botões em controles remotos,
como televisões, lâmpadas, entre outros equipamentos automatizados, com a vantagem de
interação natural, podem agora ser controlados em um único software.
 Arquitetura TTAirButton ‐ A arquitetura da biblioteca funciona baseada em duas camadas,
camada visual e camada de ação. As camadas estão ligadas por um canal baseado em troca de
mensagens a todo o momento, esse controlador indica o modo que se encontra o botão,
sendo possível assim manter as camadas em constante sincronia. A camada visual aguarda
interação do usuário, que é detectado com os valores do Kinect. Essa arquitetura é
demonstrada mais claramente na figura 1 e no decorrer desse artigo com exemplo de uso.
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Comentado [Av14]: Estruturar o trabalho todo nas seções
recomendadas (Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e
Discussão, Conclusão)
Evitar o uso dos marcadores. Sugiro juntar alguns dos itens em
Materiais e Métodos e outros em Resultados e Discussão
Comentado [Av15]: Essa frase está grande. Sugiro dividir
adequadamente em duas, para facilitar a leitura.
Comentado [Av16]: por meio
Comentado [Av17]: O Arduíno precisa ser “apresentado” ao
leitor. Considerem que o texto pode ser lido por alguém que não
conheça essa plataforma.
Comentado [Av18]: rever
Comentado [Av19]: citar algum autor para esse conceito.

Comentado [Av20]: itálico

Comentado [Av21]: evitar o pessoal.

Figura 1 – Diagrama de Funcionamento das Camadas do TTAirButton
 Camada Visual ‐ A camada visual, apesar de se chamar assim, também atua com vários
cálculos antes de enviar a mensagem para a próxima camada.
Após a conexão com o Kinect, essa camada busca, além da imagem da câmera RGB, os
valores de cada dimensão das mãos do usuário. Além disso, ainda tem a função de
sincronismo na exibição do botão, que usa imagens diferentes para cada modo. A imagem e os
valores salvos são separados e tratados da sua devida forma.
A imagem é sempre posta somente para exibição, e serve de referência para o que o
usuário saiba onde se encontram as mãos e com qual botão ele deseja interagir.
Antes dos botões serem adicionados na camada para uso, precisa‐se de três imagens e
das informações do botão. As imagens devem ser selecionadas, renomeadas como ‘Nx, Sx, Cx’,
onde ‘x’ é o nome dado a identificação do botão, compactadas para o formato “zip” e
copiadas para o diretório dessa biblioteca (C://TTAirButton), criado após a primeira execução.
As informações do botão são: O ponto inicial, ponto final e a identificação. O ponto inicial
é reconhecido pelos valores da posição ‘0’ nessa biblioteca, e são os valores na horizontal e
vertical onde se iniciam as dimensões dos botões (X0, Y0). O ponto final tem por representação
os valores da posição ‘1’ nessa biblioteca, e indicam o tamanho que terão as dimensões do
botão (Xt, Yt). A identificação é uma representação em forma de variável String e é usada para
organização das imagens que representam os modos do botão, além de também ser utilizada
na mensagem que será enviada para a camada de ação. Essa mensagem indicará qual botão
sofreu alteração e em qual modo se encontra, veja mais detalhes na seção 3.2. Nos botões
foram usados apenas (X, Y), mas para detecção do clique é necessário o uso da distância ou
(Z).
O Kinect foi utilizado para possibilitar o uso dos valores da localização, em três dimensões
(X, Y, Z), das juntas do usuário. Neste caso, só foram usados os valores das mãos e do pescoço
(um referencial do corpo para detecção do clique). Portanto, com o valor das mãos na
horizontal e na vertical (X, Y), é verificado se uma das mãos encontra‐se dentro de algum
botão, se confirmado, neste instante o botão passará para o modo “selecionado”. A diferença
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básica entre selecionado e clicado é a distância entre determinado ponto de referência, nesse
caso o pescoço. A distância em relação a esse ponto de referência definirá a intensidade de
força, como em um botão físico: quanto mais longe do pescoço, e por isso mais perto do
Kinect, maior a intensidade. O sensor sendo usado como único referencial tornaria a biblioteca
muito propensa a erro, ou melhor, era obrigatório que o usuário sempre estivesse na mesma
posição quando a usasse, e sabemos que isso é praticamente impossível.
O uso da compactação das imagens de um mesmo botão para o formato “zip”, garante a
organização de todo o projeto. A biblioteca tem seu próprio diretório (C:/TTAirButton), criado
no inicio da primeira execução, o diretório é criado mesmo sem nenhum botão adicionado.
Esses são pequenos pontos que em grandes projetos fazem a diferença. Na figura 2,
encontra‐se um exemplo do resultado de uso de um projeto com apenas um botão, as linhas
de códigos necessárias para chegar a esse resultado estão descritas e exibidas na figura 3.

Comentado [Av22]: A figura 2 mostra o rosto de uma pessoa.
Trata‐se de alguém da equipe de desenvolvimento? Pergunto, pois
se for algum aluno aleatório é preciso cuidado com o direito de
imagem.

Figura 2 – Resultado do Uso da Camada Visual Individualmente
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Figura 3 – Código Fonte Necessário para Uso da Camada Visual Individualmente
Toda a arquitetura de programação na qual foi desenvolvida essa biblioteca, exibição das
imagens e uso de painel seguem o modelo do Touching The Air Framework [13].
 Comunicação ‐ A comunicação, que também pode ser chamada de camada de comunicação, é
apenas o canal entre as camadas e a mensagem enviada da camada visual para a camada de
ação.
O canal entre as camadas consiste no padrão de envio pela camada visual e no
recebimento pela camada de ação. Esse padrão, chamado de protocolo de comunicação entre
camadas, é formado por uma regra básica, a camada visual sempre envia a mensagem,
mesmo que não tenha acontecido nenhuma interação, o que garante a sincronização em
tempo real da camada de ação em relação à camada visual.
A mensagem enviada é composta por duas informações, a identificação do botão e o
modo em que se encontra o botão. A identificação usada é o valor String cadastrado em linhas
de código na camada visual. O modo é detectado pela própria camada, se não houve interação
do usuário, se o usuário interagiu parcialmente ou se o usuário interagiu. A tabela 1 expõe o
valor enviado de acordo com o modo.
Tabela 1 – Valor da variável de acordo com o modo do botão detectado na camada visual e
enviado para a camada de ação.
MODO

Sem interação

VALOR

“semInteração”

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

Interação Parcial

“selecionado”

Interação ou Clique

“clicado”

 Camada de Ação ‐ A camada de ação, assim como a camada visual, está sempre ativa e pode
ser dividida em mais de uma função: é responsável por armazenar as ações e por executá‐las.
O armazenamento das ações é feito em listas representadas pela identificação do botão
quando este é criado. Na camada de ação são criadas duas listas para cada botão, que tem
como referência o valor de sua identificação, uma das listas é usada quando o botão entrar no
modo selecionado e a outra quando for clicado.
Quando essa camada recebe a mensagem, verifica primeiro o valor do modo, se for
“semInteração” é passado para a próxima mensagem, mas se tiver com outro valor, a camada
busca a identificação do botão, salva a lista de ações, que tem por representação a
identificação do botão, e executa toda a lista de ações. Nessa versão não há opção de escolha,
caso o usuário mantenha por muito tempo o mesmo modo, não será executada a mesma lista
de ações várias vezes.
Existe um modelo de ação para que seja adicionada a lista de ações, esse modelo pode ser
de dois tipos: ações virtuais ou ações reais. Esses tipos foram criados para facilitar o uso da
biblioteca. A ação virtual está relacionada com software. A ação real tem métodos que são
necessários para conexão com hardware, mais necessariamente, com o arduíno. As ações
precisam de uma informação antes de serem adicionadas a camada: a lista a qual será
adicionada a ação, para o modo selecionado ou clicado. Para garantir a associação da ação
com o botão, o método para adicionar requer o botão que pertencerá à ação. A figura 4
mostra um exemplo do código para criar ação, adicioná‐la a camada e tornar pronto para uso.
O exemplo de ação segue o exemplo inicial da camada visual.

Figura 4 – Exemplo de código para Associar uma ação a um botão
O código acima deve ser colocado depois da linha que adiciona o botão ao painel, para
que o painel reconheça o botão quando for feita a associação.
 Usuários Finais ‐ O Uso de botões para usuários finais torna‐se mais interativo pelo uso das
imagens, um dos problemas que podem acontecer no uso de imagens é utilizar figuras de
difícil compreensão [15]. Problema é evitado ao usar imagens não fixadas (estas podem ser
alteradas mudando o arquivo no diretório), o que torna o software livre para usar figuras de
qualquer natureza e associá‐las a ação que ache melhor.
 Estudos de Caso – Foi feito uma pesquisa com dez (10) alunos do Instituto Federal de Sergipe,
que já possuíam conhecimentos básicos em programação orientada a objetos e linguagem
Java. Após ser apresentada a biblioteca, através de um simples tutorial, foi pedido que
respondesse um pequeno questionário com duas perguntas, uma delas era “Qual a dificuldade
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de programação da biblioteca (responda entre fácil, dificuldade media e difícil)?”, os dez (10)
alunos responderam que a biblioteca é de fácil uso. A outra pergunta era “Você tem ideia de
software que pode ser feito com essa biblioteca?”, obtivemos de cinco (5) alunos a resposta
“várias”, os outros cinco (5) responderam “sim”. Uma das melhores ideias foi o uso de botões
com números de emergência cadastrados, quando necessário o usuário iria para frente do
Kinect e clicaria ou selecionaria o botão para fazer uma chamada com o número desejado.
 Conclusão ‐ A TTAirButton é uma ferramenta da atualidade e pode ser a solução para uma
melhor interação entre usuários e computadores, velocidade e melhor interação do usuário
final, ajudando em outras áreas de conhecimento, além de propor aos programadores um
padrão de desenvolvimento em uma área nova de pesquisa. É uma boa forma para controle
de usuários finais, para melhor visualização e qualidade de uso em players mp3, como
visualizador de imagens, controladores de equipamentos eletrônicos, teclados virtuais etc.
Uma biblioteca com foco em botões traz a variação e também novas soluções para a IHC.
Possibilita, com um simples passar de mão pela imagem ou clique, ter todo o controle de um
software ou hardware, o que pode tornar seu computador em um controle remoto universal.
Entre as principais metas atingidas está compactação de códigos, com o intuito de
restringir ao mínimo o uso por iniciantes, a organização de imagens usadas, a liberdade de
escolha das imagens e os efeitos usados para os botões.
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RESUMO
O objetivo principal deste trabalho é o estudo de um algoritmo para a resolução de problemas da deriva genética
utilizando como ferramenta de programação a linguagem Java. Especificamente, propõe‐se a criação e
implementação de um software denominado Biopagerank que mapeia frequências alélicas ao longo do tempo.
PALAVRAS‐CHAVE: Cadeias de Markov, PageRank, Modelo de Wright‐Fisher, deriva genética

MAPPING OF ALLELIC FREQUENCIES USING BIOPAGERANK ON GENETIC DRIFT
ABSTRACT
The main objective of this work is the study of an algorithm for solving problems of Genetic Drift as a
programming tool using the Java language. Specifically, we propose the creation and implementation of a software
called Biopagerank that maps allele frequencies over time.

KEY‐WORDS: Markov Chains, PageRank, Wright‐Fisher Model, Genetic Drift.
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MAPEAMENTO DE FREQUÊNCIAS ALÉLICAS USANDO O BIOPAGERANK
1. INTRODUÇÃO

A deriva genética ou alélica é um mecanismo microevolutivo que ocasiona mudanças nas
frequências dos alelos devido a erros de amostragem (Masel J, 2011), sua influência está
relacionada com a redução da diversidade genética e extinção de alelos em ambientes de seleção
neutra. Segundo Freeman (2009), a deriva é um processo estocástico, pois não é possível prever
a direção da mudança na frequência de um alelo causado pela mesma, por isso possui
capacidade de modificar as frequências alélicas em uma única geração, mas seu poder como
mecanismo evolutivo aumenta significativamente quando seus efeitos se compõem ao longo de
várias gerações.
A importância da deriva encontra‐se em sua capacidade de alterar o fluxo gênico por meio de
eventos aleatórios, sua influência é afetada por fatores como tamanho da população,
distribuição geográfica, desastres ecológicos entre outros.
Kerr e Wright (1954) desenvolveram o primeiro teste experimental da deriva genética por
meio de contagem direta em condições controladas de laboratório utilizando moscas do tipo
Drosophila, a técnica consiste em reamostrar um conjunto de dados, diretamente ou via um
modelo ajustado, com o intuito de criar replicas dos dados, a partir das quais podemos avaliar a
variabilidade de quantidades de interesse.
A complexidade do trabalho de Kerr e Wright levou Peter Buri, a utilizar a técnica de seus
antecessores sob uma perspectiva prática e formal. Obedecendo a normas mais rígidas, ele
estudou estes fenômenos empiricamente em pequenas populações de moscas de frutas e seu
artigo (Buri, 1956) tornou‐se referência padrão de prova experimental na deriva genética.
A estratégia por contagem direta torna‐se lenta à medida que o número de gerações e
populações aumenta, esta característica piora a complexidade computacional de algoritmos
desenvolvidos para sua resolução.
Este artigo tem por objetivo propor uma nova metodologia para a análise de frequências
alélicas sobre o efeito da deriva utilizando Cadeias de Markov e o modelo binomial de Wright‐
Fisher amplamente utilizado em genética de populações, com o intuito de permitir o acesso
rápido aos dados pertinentes ao estudo, bem como promover um método de baixo custo para
futuros pesquisadores na área de modelagem de fenômenos biológicos.
Para mapear as frequências ao longo das gerações, desenvolveu‐se uma aplicação
denominada Biopagerank, um algoritmo baseado no software de análise de páginas web do
mecanismo de busca Google (Page e Brinn, 1996).
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. CADEIAS DE MARKOV

As Cadeias de Markov pertencem a uma classe especial de Processos Estocásticos e se
caracterizam pela propriedade da ausência de memória, ou seja, as probabilidades futuras
independem do comportamento exibido no passado.
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As cadeias de Markov são usadas para estudar fenômenos que ocorrem no mundo real e
têm aplicações em várias áreas tais como Genética, Economia, Engenharia e Ciência da
Computação (Norris, 1997).
Um processo de Markov

X n n 0

é um processo estocástico definido em um espaço de

n  0 e todos os estados

estado E enumerável ou finito. Se para todo inteiro
i0 , i1 ,  , in 1 , i, j  E tem‐se a seguinte propriedade

PX n 1  j | X n  i, X n 1  i n 1 , , X 1  i1 , X 0  i0   Pij

 PX n 1  j | X n  i

(1)

As probabilidades condicionais PX n 1  j | X n  i são denominadas probabilidades de
transição da cadeia.
Uma cadeia de Markov é dita homogênea se a probabilidade de transição não depende de
n.
2.2. A DERIVA GENÉTICA

A deriva descreve flutuações aleatórias no número de alelos em uma população ao longo do
tempo.
Se um número de indivíduos reprodutores de uma população diminui, menos gametas
formarão a nova geração, os alelos portados por esses gametas podem não ser uma amostra
representativa de toda a população, ou seja, por acaso alguns alelos podem estar sub‐
representados, o que ocasionará mudanças na frequência dos alelos com o tempo, resultando
em deriva genética (Klug, 2010).
A deriva diminui a variabilidade genética das populações e sua influencia é comumente
observada depois de gargalos populacionais, eventos que diminuem drasticamente o tamanho
de uma população.
A fixação de alelos ligeiramente desvantajosos que pode ocorrer em função da deriva e da
diminuição da eficiência da seleção purificadora pode levar a um processo chamado de ‘catraca
de Miller’ em que há o aumento da carga genética dos indivíduos na população, ou seja, dos
alelos com efeitos negativos na aptidão, o que pode deixar populações mais sensíveis a extinção,
principalmente caso houver deterioração ambiental. (Pray, 2008).
2.3. O ALGORITMO PAGERANK

O PageRank é uma técnica de ranking de páginas que tem sido o ingrediente fundamental no
desenvolvimento do motor de busca do Google, o método é o mais usado para determinar a
importância de uma página. A principal ideia do PageRank é determinar a importância de uma
página da web em termos da importância dos links que apontam para a mesma.
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De maneira mais formal, o método pode ser descrito como um algoritmo que computa uma
distribuição estável de uma matriz de transição, também chamada de matriz Google, que é
baseada em uma estrutura de grafo na web, o imenso tamanho da matriz Google constitui um
dos principais problemas dos algoritmos atuais.
Considerando um grafo dirigido baseado em uma estrutura de hiperlinks na web global, toda
página representa um nó e existe uma aresta do nó u para o nó v se existe um link da página u
para a página v , a partir desta interação é criada a matriz de transição H
1

H ij   n j
0


se n j  0

(2)

se n j  0

onde n representa o número de páginas.
Após a ordenação das páginas, o algoritmo PageRank constrói um grafo orientado com a
configuração estrutural da rede, onde as setas e os vértices representam os links e as páginas
respectivamente.
À medida que o número de páginas aumenta, a eficiência do algoritmo diminui, pois sua
complexidade é O(n 2 ) logo, sua eficiência é inversamente proporcional ao número de páginas.

2.4. MODELO DE WRIGHT‐FISHER

Introduzido pela primeira vez na década de 1920 por Sewall Wright e Ronald Fisher (1922), é
um modelo matemático que permite obter a distribuição de frequências gênicas entre
populações sujeitas ao efeito da deriva genética.
Se uma população tem 2N genes alélicos com respeito a um determinado Lócus e dois alelos
segregando na população, pode‐se definir o estado dessa população em função do número de
alelos N presentes, os estados possíveis são 0,1,...,2 N , os estados 0 e 2N são chamados
estados absorventes, representam as fixações e extinções, pois uma vez que as populações
alcançam esse estado, não poderão sair dele.
Partindo das propriedades da distribuição binomial, calcula‐se a probabilidade de que uma
população com i cópias do alelo N em uma geração passe a ter j cópias desse alelo em uma
geração seguinte. Esta probabilidade é denominada probabilidade de transição e sua equação é
definida por:
2 N   i 
Tij    

 j   2N 

j

i 

1  2 N 

2N  j

(3)

Esta probabilidade pode ser calculada para todas as possíveis mudanças de estado
permitindo a construção de uma matriz de transição de ordem 2 N  1 . Com esta matriz é
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possível prever a distribuição esperada de frequências gênicas das populações em sucessíveis
gerações.

3. METODOLOGIA

Para evidenciar os efeitos da deriva, a modelagem do Biopagerank (software projetado para
implementar o modelo proposto) considera populações com as seguintes características:
população finita, N organismos diploides, monoécia e número infinito de gametas, gerações
sem sobreposição e ambiente de seleção neutra.
Utilizando o modelo de Wright‐Fisher para dois alelos hipotéticos, A e a , é possível
representar a probabilidade condicional do número de genes A no tempo t  1 , dado o número
de genes A no tempo t e o tamanho das populações. Se n(t ) for o número de genes A na
população nesse tempo t , tem‐se a seguinte distribuição:
 2N
P ( n ( t  1)  j | n ( t )  i , N )  
 j

 i  
i 
1



2 N 
  2N  
j

2N  j

(4)

Analisando a equação (4) percebe‐se que a ocorrência de j sucessos em N eventos na
qual só pode resultar em sucesso ou fracasso quando a probabilidade de sucesso é constante é
conhecido como Distribuição Binomial, logo o Modelo de Wright‐Fisher é uma cadeia de Markov
em tempo discreto cuja matriz de transição é determinada pela equação (4).
A equação (4) pode ser interpretada como a probabilidade de termos j cópias do alelo A
no tempo t  1 , dado que em t temos i cópias do alelo A .
A matriz de transição correspondente para uma população de dois indivíduos é dada por:

1
P
 10
 P20

 P30
 0

0
P11
P21
P31
0

0
P12
P22
P32
0

0
P13
P23
P33
0

0
P14 

P24 

P34 
1 

A matriz de transição é uma matriz quadrada de ordem 2 N  1 .
A modelagem baseada em Cadeias de Markov permite que uma quantidade de dados elevada
seja tratada computacionalmente de maneira mais rápida aplicando Chapman‐Kolmogorov para
calcular o numero de populações em cada frequência alélica ao longo do tempo.
Seja P a matriz de transição, o elemento

pij ( n ) da matriz P representa a probabilidade de

que o processo, iniciado no estado si , estará no estado s j , depois de n passos, é dado por

pij

( n)

k

  pir ( u ) prj ( nu ) ,0  u  n
r 1
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A característica aleatória da deriva permite que o software utilize um processo estocástico
para mapear as frequências dos alelos do seguinte modo: a matriz de transição P terá múltiplas
iterações com um vetor inicial para proporcionar o estado alélico de cada população em
determinados intervalos de tempo.
Os valores calculados são inseridos em uma matriz linha, chamada de matriz Bio‐PageRank,
que contêm a frequência alélica das populações estudadas
4. RESULTADOS

A Tabela 1 resume um conjunto de populações com determinadas características, bem como
o resultado do processamento realizado pelo Biopagerank para a entrada específica.
Tabela 1 – Resultados do mapeamento da Figura 1.
Gerações
Frequência inicial do alelo
Tamanho da População
Numero de Populações
Populações Extintas
Populações sobreviventes
Populações que o alelo se fixou

100
50
100
50
12
38
13

A Figura 1 representa o mapeamento do alelo estudado ao longo de 100 gerações sob as
condições especificadas.

Figura 1 ‐ Efeito da deriva genética durante 100 gerações

A simulação do Biopagerank para populações menores demonstra que o erro de amostragem
aumenta à medida que o número de indivíduos na população diminui, este processo pode
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modificar a frequência de um alelo inapto, permitindo que o mesmo sobreviva mesmo em
condições pouco favoráveis, a Figura 2 simula uma população hipotética na qual o alelo estudado
tem frequência inicial de 20% em duas populações distintas.
A Tabela 2 resume um conjunto de pequenas populações, com o intuito de evidenciar os
efeitos da deriva.
Tabela 2 – Resultados do mapeamento da Figura 2.
Gerações
Frequência inicial do alelo
Tamanho da População
Numero de Populações
Populações Extintas
Populações sobreviventes
Populações que o alelo se fixou

100
30
50
2
1
1
1

A distribuição da Figura 2 analisa o mesmo alelo em duas populações diferentes sob
condições de seleção neutra com apenas a deriva genética atuando. Percebe‐se que mesmo o
alelo estando em desvantagem com relação ao alelo correspondente do mesmo lócus, (A1: 30%
A2: 70%), o mesmo consegue se fixar na população vermelha (A1: 100% A2: 0%). Este tipo de
acontecimento ratifica o efeito da deriva genética em populações pequenas.

Figura 2 ‐ Efeito da deriva genética durante 100 gerações

A Tabela 3 resume o teste realizado por Buri (1956) com moscas do tipo Drosophila.
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Tabela 3 – Resultados do mapeamento realizado por Buri.
Gerações
Frequência inicial do alelo
Tamanho da População
Numero de Populações
Populações Extintas
Populações sobreviventes
Populações que o alelo se fixou

19
50
16
107
30
77
28

Para validar o modelo proposto, a Tabela 4 apresenta os dados do experimento utilizando o
Biopagerank. Segundo os resultados de Buri, quando a deriva genética está atuando a relação
entre extinções e fixações devem ficar próximas de 1.0. A taxa observada 30:28 satisfaz a
condição esperada para a deriva genética.
Tabela 4 – Resultados do mapeamento do experimento de Buri utilizando o Biopagerank.
Gerações
Frequência inicial do alelo
Tamanho da População
Numero de Populações
Populações Extintas
Populações sobreviventes
Populações que o alelo se fixou

19
50
16
107
14
93
15

Figura 3 ‐ Efeito da deriva genética durante 19 gerações utilizando o Biopagerank.
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Na Figura 3 percebe‐se que quase metade das populações está sofrendo evolução, mas a
seleção natural não é a responsável por esse processo.
A relação 14:15 encontrada pela computação do Biopagerank também satisfaz as condições
necessárias para a deriva genética.

A probabilidade de K  k é calculada por

N
P( K  k )    p k (1  p ) N  k
k 

(6)

A variância da variável aleatória do tipo binomial é calculada por
Var ( K )  Np(1  p )

(7)

Substituindo K  p na equação (7), tem‐se

Var ( p )  Var ( K / N ) 

1
p(1  p )
Var ( K ) 
2
N
N

(8)

Aplicando os dados do experimento de Buri utilizando o Biopagerank, obtem‐se:

Var ( pt 1 ) 

pt (1  pt )
2N

(9)

A variância mensura o grau de incerteza sobre as frequências dos alelos nas próximas
gerações dados as atuais frequências. Quanto maior o grau de incerteza, maior será o efeito da
deriva. Esta afirmativa pode ser provada analisando o desvio padrão da deriva genética
pq

, pois quanto menor o valor de N (número de indivíduos), maior será o desvio padrão.
2N
Utilizando o princípio de recursão, o Biopagerank modela o seguinte sistema:


pk qk
 pk 1  pk   2
2N


 q  q  2 pk qk
k

 k 1
2N

(10)

p, q / p1  p0  2 , q1  q0  2
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A aplicabilidade do modelo computacional projetado torna mais clara a forma como os alelos
se distribuem durante as gerações permitindo a implementação de outros métodos em sua
estrutura.
5. CONCLUSÃO

O Biopagerank modela os efeitos da deriva genética sobre a frequência dos alelos de um
mesmo lócus em um ambiente de seleção neutra. Sua utilização contribui para a análise de dados
biológicos e auxilia a tomada de decisões em diversas áreas.
Valendo‐se de um modelo matemático binomial, o Biopagerank torna‐se uma alternativa
barata e fácil de implementar para futuros pesquisadores que queiram resultados rápidos e
eficientes para suas pesquisas.
Graças ao seu paradigma de programação orientado a objetos, o software pode ser
facilmente estendido para englobar outros mecanismos evolutivos, bem como modificar as
condições do próprio Biopagerank, como exemplo pode‐se alterar as populações de finitas para
infinitas, considerar gerações com sobreposição, etc.
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RESUMO
O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e
Comunicação possibilitou a troca de informações entre
quaisquer tipos de pessoas. Notando o poder desses
recursos, muitos querem promover a interação entre
deficientes visuais ou auditivos e pessoas não
deficientes, mas poucos pensam no relacionamento
entre essas minorias. Nessa perspectiva desenvolvemos

uma ferramenta computacional para possibilitar a troca
de informações entre deficientes visuais, deficientes
auditivos e pessoas sem deficiência.

PALAVRAS‐CHAVE: deficiente, visual, auditivo, comunicação, computacional

DEVELOPING A TOOL FOR COMMUNICATION BETWEEN VISUALLY IMPAIRED, HEARING
IMPAIRED AND NOT IMPAIRED PEOPLE
ABSTRACT
The development of information and
communication technologies enabled information
exchange between any sort of person. Observing the
power of this resources, many people wants to promote
interaction between visually or hearing impaired and
people not impaired, but few thinks into relationship

between this people. At this perspective we developed a
computational tool to enable information exchange
between visually impaired, hearing impaired and not
impaired people.

KEY‐WORDS: visually, hearing, impaired, communication, computational
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DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA COMUNICAÇÃO ENTRE DEFICIENTES VISUAIS
E AUDITIVOS E PESSOAS SEM DEFICIÊNCIA
INTRODUÇÃO
O mundo vive atualmente a Era da Informação ou Sociedade da Informação, a utilização
de tecnologias de informação e comunicação está em expansão no mundo. Todos os esforços da
sociedade estão voltados para a busca pelo conhecimento, para a produção e compartilhamento
de informação, o que é viabilizado por dispositivos capazes de ligar um ponto qualquer do
mundo a outro instantaneamente, como o computador.
De acordo com Costa (1995), a utilização do computador vem se tornando cada vez mais
essencial no mundo atual, principalmente no mercado de trabalho, os avanços na área da
informática e a penetração das novas tecnologias no nosso cotidiano fazem com que, em
praticamente todas as profissões, aumente a procura por mão‐de‐obra altamente qualificada.
Por esse motivo, a sociedade percebe a necessidade de adquirir novos conhecimentos e se
adaptar ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
O poder de comunicação apresentado pelas TIC’s e seus dispositivos se expandiu no
mundo de tal forma que se tornou algo necessário a vida profissional, cultural e social das
pessoas. Assim, com o advento das redes sociais, e‐mails, chats e etc. os computadores são
capazes de estabelecer trocas de informações de forma rápida e confortável, mas vale ressaltar
também que ainda há uma parte da população que encontram dificuldades de se inserir nesse
contexto, como os deficientes sensoriais, por falta de acessibilidade para utilização desses
recursos.
Nessa perspectiva podemos observar que o objetivo da maioria dos projetos sociais que
abordam a acessibilidade como tema, procura uma solução que promova interação apenas entre
o deficiente visual ou auditivo e as pessoas não deficientes, como apresentado no caso A da
figura 1, mas poucos pensam no fato de que tais minorias também devem ter o direito de
relacionar‐se entre si, e não apenas com pessoas sem deficiência, como apresentado no caso B
da figura 1.
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Figura 1 – Esquematização das relações entre deficientes visuais e auditivos e a sociedade
Através da utilização dos recursos tecnológicos atuais, esses deficientes sensoriais
poderão trocar experiências e deixar de ver suas deficiências como algo anormal, eles passarão a
ver suas deficiências apenas como uma característica, por esse motivo se faz necessária a criação
de ferramentas que possam inseri‐los neste novo mundo da informação e comunicação.
Dessa forma o objetivo deste projeto é criar uma ferramenta computacional capaz de
possibilitar a troca de informações entre deficientes visuais, deficientes auditivos e pessoas sem
deficiência.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste projeto foi realizado um levantamento bibliográfico acerca
da comunicação dos deficientes visuais e auditivos, depois foi feita uma análise da comunicação
entre esses dois tipos de deficientes sensoriais, também foi realizada uma análise das
dificuldades que cada um desses deficientes tem na utilização do computador e as possíveis
soluções que poderiam ser abordadas para resolver o problema.
Em seguida, foi feita uma análise dos recursos computacionais que poderiam ser
utilizados para o desenvolvimento da ferramenta de comunicação. De acordo com a
familiaridade e conhecimentos já adquiridos pelos autores com a linguagem de programação
Java, a mesma foi escolhida para desenvolvimento da ferramenta computacional, que
apresentava características favoráveis ao projeto, como o suporte a múltiplas threads e sua
gratuidade.
Para efetuar a conversão das informações passadas pelo deficiente visual era necessário
agregar à aplicação um motor de reconhecimento de voz, e para apresentar‐lhe as informações,
era necessário agregar ainda um motor de síntese de voz, para atender as duas necessidades foi
utilizado o IBM ViaVoice, um motor desenvolvido pela IBM para automatização de algumas
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tarefas domésticas, embora seus direitos de desenvolvimento e o próprio produto já tenha sido
vendido em 2003 o software depreciado ainda continuou sendo um dos melhores motores para
português que trabalhavam bem com a linguagem Java sem necessitar de uma conexão com a
internet através da API Java Speech. A Java Speech API é uma biblioteca de códigos Java que
permite a conexão entre uma aplicação Java e um motor de síntese e/ou reconhecimento de voz
o qual faz o tratamento propriamente dito do áudio recebido através dos periféricos de saída e
entrada, microfone e autofalantes. Através da utilização destes recursos foi possível criar suporte
à comunicação entre o deficiente visual e o computador, a outra ligação a ser estabelecida é
entre o deficiente auditivo e o computador, para que a ligação entre os deficientes seja
concretizada.
Para efetuar a troca de informações entre o deficiente auditivo e o computador também
havia a necessidade de uma ferramenta para efetuar a apresentação de informações ao mesmo.
Para tanto foi escolhida a incorporação dos recursos do software Poli‐Libras, um conjunto de
projetos voltados para deficientes auditivos, dentre eles o projeto Tradutor que objetiva traduzir
textos de frases em português para sinais em libras através da renderização de imagens 3D, este
projeto é ainda complementado pelos projetos Virtual Jonah, que é o próprio sintetizador de
sinais, e o projeto Wiki‐libras que é um dicionário colaborativo de Português – Libras. Embora o
software Poli‐Libras tenha se apresentado de grande valia, ele não deixa de ser uma ferramenta
independente que não foi feita para ser agregada em outros softwares, e para deixa‐lo adaptável
para ser utilizado como recurso em outro software será necessário um estudo mais aprofundado
o que será feito em versões futuras da ferramenta.
Através da utilização desses recursos foi possível desenvolver uma ferramenta capaz de
estabelecer comunicação entre deficientes visuais, pessoas sem deficiência e parcialmente com
deficientes auditivos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para efetuar a troca de informações, foi desenvolvida uma interface, apresentada na
figura 2, que possibilita a troca de mensagens entre dois ou mais dispositivos, denominados
como clientes, através de uma conexão via socket com outro dispositivo denominado servidor.
Para o caso de deficientes visuais, a aplicação aceita a qualquer momento comandos de voz, e
com o pressionar da tecla “control”, que é de fácil acesso para o usuário, pode ser feita a entrada
de textos para serem enviados como mensagens para os outros usuários. Como a aplicação foi,
em sua essência, feita com interface gráfica, um usuário sem deficiência não terá problemas para
utiliza‐la.
A aplicação inicializa com as funcionalidades para envio e recebimento desabilitadas até
que o usuário efetue login informando um nome pelo qual ele será identificado na conversa.
Feito o login, a aplicação executando no lado do servidor armazena a conexão realizada e retorna
à aplicação cliente os nomes de todos os usuários online, isso permite ao usuário saber a
qualquer momento quem está online, para os deficientes visuais esta informação pode ser obtida
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a qualquer momento via comando de voz. Toda a informação que chega do servidor é exibida na
área de textos principal da aplicação, e sintetizada para deficientes visuais, tornando assim
possível a comunicação entre esses usuários.

Figura 2 – Interface de comunicação

CONCLUSÃO
Através da utilização dos poderosos recursos de um computador foi possível desenvolver
uma ferramenta capaz de melhorar em muito a integração dos deficientes visuais com a
sociedade. Embora a aplicação ainda não tenha de fato a adaptação para deficientes auditivos,
todo o código executando por trás do software foi preparado para que tal aprimoramento seja
facilmente agregado, concretizando a comunicação entre esses de usuários de forma simples e
natural.
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RESUMO
Este artigo descreve uma solução que realiza testes
remotos em uma automação residencial através de uma
aplicação Java, TesteAutoRes, integrada a sensores e ao
framework JUNIT. São apresentados os componentes de
software e hardware usados na criação desta solução e

sua aplicação em uma simulação de um cenário real de
uso baseado uma maquete.

PALAVRAS‐CHAVE: Domótica, Testes, JUNIT.

TesteAutoRes – an automated testing solution for domotic software based on the integration
of sensors and JUNIT
ABSTRACT
This article describes a solution that performs
remote home automation testing via a
TesteAutoRes, integrated sensors and the
framework application. Software components

in a
Java
JUnit
and

hardware used in creating this solution and its
implementation in a simulation of a real usage scenario
based
on
a
model
are
presented.

KEY‐WORDS: Domotics, Tests, JUNIT.
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TesteAutoRes ‐ uma solução para testes de automações residenciais baseadas na integração de
sensores e JUNIT
INTRODUÇÃO
A domótica ou automação residencial é a automatização de uma residência através de um
conjunto de aparelhos, componentes e sistemas, integrados por meio de algum dispositivo de
controle a fim de criar soluções para as crescentes necessidades dos moradores. Para
Kindermann (2010) domótica é um conjunto de tecnologias que torna possível o gerenciamento
e a automatização de diversos dispositivos e aparelhos elétricos ou eletrônicos de uma
edificação.
A procura crescente pela utilização da automação residencial deve‐se às soluções oferecidas de
segurança, gerenciamento de aparelhos para economia de água e energia, automatização de
algumas tarefas domésticas e personalização de ambientes. Segundo Trentin e De Biasi (2012) a
domótica permite a usuários controlar remotamente as suas casas, como fechar janelas, alterar a
temperatura do ar‐condicionado dependendo da hora do dia, ligar e desligar luzes, abrir e fechar
portões, entre outras possibilidades.
Visando oferecer maior conforto e comodidade na residência, podem ser utilizados diversos tipos
de sensores, como sensores de luminosidade para acionar a iluminação, de umidade para fechar
janelas e persianas ou ligar/desligar irrigação, temperatura para acionar o ar‐condicionado ou
ventilador, de presença para ligar câmeras e alarmes. Devido aos diversos tipos de residências a
serem automatizadas e as exigências dos clientes, o nível de complexidade de sistemas
domóticos é variável, por isso é preciso que tal sistema seja verificado. Assim, com o objetivo de
diminuir a influência humana nesse processo, devem ser realizados testes automatizados.
Para Silva e Calazans (2012) nos últimos anos, a evolução tecnológica contribuiu para o
aparecimento de várias ferramentas de automação de testes. A automação desse processo é
essencial, considerando a necessidade de agilidade e a redução de custos das organizações.
Nesse sentido, a automatização dos testes permite diminuir a influência humana na verificação
do sistema de automação residencial, reduzir o tempo e os custos de manutenção. Entre as
ferramentas disponíveis, há o JUNIT (JUNIT, 2014), um framework open‐source criado por Eric
Gamma e Kent Beck, que fornece suporte à criação de testes automatizados na linguagem de
programação JAVA e permite o uso de testes unitários, responsáveis por verificar os menores
trechos de código do software criado para um sistema domótico.
Os testes desenvolvidos através do JUnit permitem verificar o funcionamento de classes e
métodos presentes no código testado, também podendo ter sua execução automatizada. O
framework trabalha com anotações desde sua versão 4, o que flexibiliza seu uso, indicando quais
métodos são de teste, sua ordem de execução, etc.
Visando compreender o funcionamento de um sistema domótico, sua manutenção e prevenção
de erros, foi idealizada uma solução de testes automatizados, TesteAutoRes, para este tipo de
sistema utilizando o framework JUNIT, sensores e uma interface gráfica intuitiva para
acionamento remoto de testes. Esta solução foi demonstrada através de sua aplicação sobre uma
maquete que simula um cenário real.
Na Seção 2 são demonstrados os Materiais e Métodos utilizados. A Seção 3 apresenta os
Resultados e Discussão, com a solução proposta, trechos do código fonte, e mostra um estudo de

caso, explicitando como procederam os testes. Por fim, na Seção 4 há a conclusão e os trabalhos
futuros.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para que este trabalho fosse desenvolvido, a literatura correlata foi pesquisa em relação a
esforços anteriores que contemplassem o tema automação residencial e sua integração com
sensores e atuadores permitindo que testes sejam realizados para a manutenção, identificação e
prevenção de erros.
Pires, Villegas e Silva (2011) propõem o monitoramento do estado de portas, janelas e lâmpadas
da residência. Para o funcionamento do sistema, é necessário utilizar o Seeeduino (Seeduino,
2014), placa compatível com o software e hardware Arduino, como plataforma de automação e
componentes eletrônicos de atuação e sensoriamento de dispositivos e, embora tenham sido
realizados testes, não foi esclarecido se estes foram automatizados mediante a utilização de uma
tecnologia aplicável para este tipo de operação como, por exemplo, o JUNIT.
Silva, Sobral e Mello (2012) deram sequência ao projeto DroidLar [Euzebio e Mello, 2011],
trazendo um novo servidor de automação residencial, ou SAR, para ser embarcado em um
sistema de baixo custo, mas como não foram realizados quaisquer tipos de testes, seria difícil
prever possíveis erros de código antes de embarcá‐lo.
Outro exemplo de solução domótica que contempla testes automatizados foi desenvolvido por
Kindermann (2010) cujo objetivo é controlar até cinco dispositivos com controle de chaveamento
liga/desliga de forma manual ou em condições programadas. No entanto, falta a este trabalho
uma interface amigável, a possibilidade de acesso e controle via internet, além de que há a
impossibilidade dos testes serem realizados pelo usuário comum.
Em virtude de não terem sido encontrados trabalhos que contemplem a realização de testes
automatizados sob uma interface de acesso remota e amigável, este trabalho aborda uma
solução que permite a realização deste tipo de teste, objetivando uma menor interferência
humana enquanto visa à identificação e manutenção de erros presentes no código do sistema ou
nos dispositivos utilizados em uma automação residencial.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando que os sistemas domóticos pesquisados na Seção 2 não desenvolveram
soluções que automatizassem os testes de seus projetos, foi elaborada essa solução,
TesteAutoRes, que permite a realização de testes remotos a partir da integração entre
dispositivos, sensores e o JUNIT. Visando uma demonstração prática da solução, foi desenvolvida
uma maquete para simular a realidade, primeiramente planejada no software (SweetHome 3D,
2014), uma aplicação em Java, disponível como software livre, que permite o desenho e
planejamento em 3D de residências e interiores e, após sua idealização, a maquete foi
construída em madeira seguindo o modelo, como visto na Figura 1. Na maquete estão presentes
led's de alto brilho para simular a iluminação, um portão de madeira equipado com um motor de
passo para simular um portão eletrônico real e um sensor LDR para testar a iluminação.

Figura 1 – Planta idealizada no SweetHome 3D e maquete
Na Figura 2, está representada a solução TesteAutoRes que corresponde a um sistema distribuído
entre uma aplicação WEB, feita em JAVA e acessível através de navegadores de internet, e um
software dedicado à comunicação com a placa Arduíno que disponibiliza um serviço de
comunicação através de sockets TCP. Este último software foi desenvolvido utilizando a
linguagem C++ e ele recepciona os comandos de testes criados sobre a JUNIT e que são
acionados pela camada gráfica da aplicação WEB. Os comandos são então repassados para o
Arduíno através de comunicação serial via porta USB. Outro software, embarcado na plataforma
Arduíno, interpreta a entrada de dados da porta serial e aciona um dispositivo específico (e.g.
leds de iluminação). O software da plataforma Arduíno também é responsável por realizar a
leitura de sensores relacionados a cada dispositivo acionado (e.g. sensor de iluminação).

Figura 2 – Representação da solução TesteAutoRes
Para criar a automação de testes foram utilizados: (a) Plataforma Arduino Mega, uma plataforma
open‐source que possui hardware (placas de diversos modelos) e software, sendo o primeiro
uma placa baseada no microcontrolador ATMega, e o segundo um software livre de nome

Arduino, utilizada para armazenar os comandos de acionamento de dispositivos e sensores; (b)
Eclipse IDE for C/C++ Developers (Eclipse IDE for C/C++ Developers, 2014) ambiente de
desenvolvimento para linguagem C/C++, usada para conter o software de comunicação com a
placa Arduino e com a aplicação web e (c) Eclipse IDE for Java Developers um ambiente de
desenvolvimento para linguagem de programação Java, através do qual foi desenvolvida a
aplicação de manipulação do framework JUNIT usado na aplicação de testes, e a interface gráfica
remota. Na Figura 3 é exibido parte do código presente no teste de iluminação.

Figura 3 – Parte do código referente ao teste de iluminação
A anotação responsável pela execução dos testes através do JUNIT é o “@Test” no início deste
trecho do código na Figura 3, tendo como função identificar uma rotina de teste que deve ser
executada. Abaixo da anotação e associado a ela se encontra o método “testarNivel”, que
executa os seguintes passos: a iluminação é desligada pelo método “desligarIluminacao”, há uma
pausa de 1500 milissegundos, “Thread.sleep(1500)”, sendo este o tempo necessário para a
execução do comando de acionamento da iluminação na maquete pelo Arduino.
Após a pausa, é armazenado um valor inteiro para “antesNivel” que corresponde à leitura obtida
através do sensor de luminosidade LDR. A iluminação é ligada em um determinado nível de
luminosidade através da função “nivelIluminacao”. Novamente ocorre uma pausa e é
armazenado um valor inteiro em “depoisNivel” também obtido através da leitura do sensor de
luminosidade LDR. Por fim os valores, “antesNivel” e “depoisNivel” são comparados. O primeiro
valor obtido com a iluminação desligada, “antesNivel”, deve ser maior que o segundo,
“depoisNivel”, porque isto representa a validação do teste, já que os valores lidos pelo sensor são
os da resistência proporcionalmente inversa à intensidade luminosa.
Embarcado na plataforma Arduino se encontra o software de acionamento do LED de alto brilho
e do sensor LDR. A Figura 4 exibe o trecho deste software que é responsável por acionar a
iluminação sempre que um comando for recepcionado através da porta serial USB que possibilita
a comunicação com o TesteAutoRes. A função “acionarIluminacao” é responsável por ligar ou
desligar um LED associado a um cômodo da residência, sendo acionada pelo método
“testarNivel” (Figura 3) durante a realização dos testes.

Figura 4 – Código do Arduino para ligar e desligar a iluminação
A Figura 5 exibe outra parte do código no Arduino que consegue realizar a leitura do sensor LDR.
Após obter um valor de leitura, este é retornado para o TesteAutoRes para finalizar a realização
do teste de iluminação, i.e. o método “acionarIluminacao” recupera o valor obtido do sensor a
partir da porta serial USB para que a rotina de teste consiga determinar se ocorreu o
acionamento do LED.

Figura 5 – Código do Arduino para realizar a leitura do sensor LDR
A execução dos testes pode ser acionada e ter o seu resultado verificado a partir de uma
aplicação Web. Isto permite que os testes sejam realizados remotamente, sem que seja
necessária a presença física de uma pessoa para executar esta operação. O trecho de código
exibido na Figura 6 corresponde à rotina de acionamento do teste de iluminação.

Figura 6 – Acionamento do teste de iluminação
O framework JUNIT é chamado no método “testarIluminacao” para executar os testes marcados
com a anotação @Test. É averiguado se o teste retornou sucesso ou falha e o resultado é
repassado para a camada gráfica do software para acesso através de um navegador web. A

Figura 7 exibe do lado esquerdo, o LED sendo acionado ao lado de um sensor LDR sendo
monitorado pela aplicação de testes. Do lado direito, é exibida a interface gráfica da aplicação
Web exibindo o resultado do teste.

Figura 7 – Resultado do teste de iluminação
CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
Tecnologias relacionadas à área de Automação Residencial têm avançado bastante, com
um enfoque cada vez maior no conforto e na praticidade durante a execução de tarefas pelos
habitantes de domicílios automatizados. Sendo assim, deve existir uma preocupação com o
funcionamento adequado dos sistemas domóticos e para isso devem ser empregados testes que
validem o sistema. A fim de se diminuir a interferência humana nesta operação (i.e. testes
automatizados de sistemas domóticos), garantindo assim uma automação adequadamente
testada e menos suscetível a erros, a solução TesteAutoRes foi elaborada, sendo realizados testes
remotos através de uma aplicação Java, do framework JUNIT e sensores/atuadores.
Durante os testes percebeu‐se a praticidade que o JUNIT ofereceu, sendo necessárias poucas
modificações no código que permitissem testar o cenário simulado pela maquete. Os testes
realizados utilizando sensores integrados ao framework JUNIT tornaram muito mais prática e
menos falível a verificação do sistema e componentes, tendo aplicabilidade real em qualquer
sistema domótico.
A aplicação Java para testes remotos funcionou de forma simples e intuitiva permitindo ao
usuário comum à realização dos testes. Em caso, por exemplo, de mau funcionamento de uma ou
mais lâmpadas, seria fácil verificá‐las, não sendo necessária a presença humana na residência
devido ao sensoriamento. Também é possível aplicar a interface gráfica criada a qualquer sistema
domótico que empregue testes remotos, de forma que a realização destes testes por um usuário
comum (não especialista) seria fácil e prática. A solução proposta foi testada em maquete, sendo
delegada para trabalhos futuros a sua aplicação em um cenário real.
Como objetivo para trabalhos futuros, tem‐se: (a) o teste de iluminação, assim como os
vindouros assumirão um aspecto estatístico, onde será possível realizá‐los diversas vezes para

confirmação do funcionamento dos componentes; (b) testes sobre outros dispositivos, como o
portão, já presente na maquete, integrado a um sensor criado especialmente para ele, e o ar‐
condicionado, através de um sensor de temperatura; (c) o desenvolvimento de um projeto
hidráulico e elétrico para a maquete, incorporando testes dos componentes de ambos os
projetos e abrangendo outros sensores.
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RESUMO
O uso da informática tem se tornado cada vez
mais indispensável nas diversas áreas de atuação da
sociedade e no dia‐a‐dia das pessoas e empresas.
Consequentemente o mercado de trabalho mais
competitivo vem exigindo que os profissionais tenham
habilidades e competências para manusear os recursos
da informática e estejam preparados para os desafios
constantes. Infelizmente atualmente existe uma grande
quantidade de crianças e jovens que não têm contato
com o computador e/ou que não conhecem os
principais recursos que a informática oferece,
restringindo à elas oportunidades de conhecimento e de
aprendizagem. Observando esta deficiência, que é mais
acentuada junto às escolas de bairros carentes, o
projeto “Ensinando Informática”, realizado pelos
estudantes do ensino técnico em Informática do IFPR,

teve como objetivo capacitar alunos da rede municipal
da cidade de Jacarezinho. Sendo assim o enfoque
principal da presente pesquisa foi avaliar as atividades
desse projeto de extensão. O processo metodológico
utilizado para este fim contou com pesquisa de cunho
descritivo, por meio da aplicação de questionários. Os
dados coletados foram tabulados com a utilização do
Microsoft Excel, por meio deles foram notadas grandes
dificuldades no decorrer do curso. Porém foi possível
levar a eles esta base, que certamente os ajudará
posteriormente. É certo que melhorias precisam ser
implementadas, como no material utilizado, nas aulas,
mas principalmente no horário de estudo deste
conteúdo, pois sem a prática será impossível os alunos
terem uma aprendizagem plena.

PALAVRAS‐CHAVE: educação, extensão acadêmica, ensino técnico, processamento de dados.

Case Study: Teaching Computer via the federal Extensionists
ABSTRACT
The use of computers has become increasingly
indispensable in many areas of the company and the
day‐to ‐day lives and businesses . Consequently the
market more competitive job has been demanding that
the professionals have skills and competencies for
managing computer resources and be prepared for the
constant challenges . Unfortunately there is currently a
great deal of children and young people who have no
contact with the computer and / or do not know the key
features that the computer offers , restricting them to
the opportunities of knowledge and learning . Noting
this deficiency , which is more pronounced in the
schools in needy neighborhoods, "Teaching Computer "
project carried out by students of technical education in

municipal city Jacarézinho . Therefore the main focus of
this research was to evaluate the activities of this
extension project . The methodological process used for
this purpose included research descriptive research ,
through the use of questionnaires . The collected data
were tabulated using Microsoft Excel through them
great difficulties were noted during the course . But it
was possible to take them this basis, it certainly will help
them later . It is true that improvements need to be
implemented, such as the material used in the classes ,
but mainly in the study schedule this content because it
will be impossible without the practice the students
have a full learning.

KEY‐WORDS: education, academic extension, technical education, data processing.
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Introdução
O uso da informática tem se tornado cada vez mais indispensável nas áreas de
atuação da sociedade e, consequentemente, no dia‐a‐dia das pessoas e das empresas. Sua
utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vêm
aumentando de forma rápida. Como consequência, o mercado de trabalho cada vez mais
competitivo vem exigindo que os profissionais tenham habilidades e competências para
manusear os recursos da informática e estejam preparados para os desafios constantes e com
respostas rápidas às necessidades das organizações.
Infelizmente, ainda nos dias de hoje, existe uma grande quantidade de crianças
e jovens que não têm contato com o computador e/ou que não conhecem os principais recursos
que a informática oferece, restringindo à elas oportunidades de conhecimento e de
aprendizagem.
Observando esta deficiência, que é notória e mais acentuada junto às escolas de
bairros carentes, o projeto “Ensinando Informática”, realizado pelos estudantes do ensino técnico
em Informática do IFPR, iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2013, com o objetivo de
capacitar alunos da rede municipal da cidade de Jacarezinho com o uso da informática e suas
principais ferramentas, contribuindo consequentemente para que eles tenham uma formação de
melhor qualidade, além de estimular o raciocínio lógico, o que pode ser atribuído a outras
disciplinas a sua qualificação futura para o mercado de trabalho.
Neste sentido, este estudo teve como meta avaliar as contribuições do projeto
junto à aos alunos atendidos, os pontos positivos, negativos e sugestões de melhorias advindas
dos participantes do projeto.

Materiais e Métodos
A metodologia adotada neste projeto foi de cunho descritivo (qualitativo e
quantitativo). Embora o enfoque predominante da pesquisa seja quantitativo, algumas variáveis
qualitativas foram tratadas como: avaliação das ações desenvolvidas no projeto, a visão da
comunidade atendida sobre o projeto, o crescimento dos participantes em função das ações
desenvolvidas pelo “Estudando Informática”, o ponto de vista dos estudantes do IFPR em relação
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ao projeto e as suas contribuições para a sua formação profissional.
De acordo com Richardson (2008), pesquisa quantitativa é aquela onde os
dados coletados são mensurados, ou seja, os números devem ser submetidos a análises
estatísticas para classificar e analisar os resultados obtidos. Os dados primários são aqueles
obtidos a partir de informações das próprias organizações estudadas, ao passo que os dados
secundários provêm de outras fontes. Já a pesquisa qualitativa, diferentemente da quantitativa,
não emprega um instrumento estatístico como base do processo de análise de um problema, ou
seja, não pretende numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas.
A revisão bibliográfica do projeto foi fundamentada buscando as principais
fontes primárias e secundárias, tomando como referência os principais autores clássicos
relacionados à área da Educação e da Informática, assim como artigos recentes obtidos nos
periódicos e revistas científicas da área.
Pesquisa bibliográfica é a atividade de localização e consulta de fontes diversas de
informação escrita orientada pelo objetivo explícito de coletar materiais mais genéricos
ou mais específicos a respeito de uma tema. [...] Pesquisar no campo bibliográfico é
procurar no âmbito dos livros e documentos escritos as informações necessárias para
progredir na investigação de um tema de real interesse do pesquisador. (LIMA, 2004, p.
38‐39).

Para uma melhor fundamentação teórica do projeto, foi realizada uma pesquisa
de campo através da aplicação 4 questionários estruturados contendo as principais variáveis de
estudo, sendo eles aplicados a alunos e monitores. Gil (2008, p. 121) define questionário como
sendo:
Técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a
pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças,
sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento
presente ou passado etc.

Os dados coletados foram tabulados e analisados através da Planilha Excel. Os
resultados foram apresentados por meio de tabelas e gráficos para facilitar a discussão,
verificando os pontos positivos e negativos da ação dos alunos nas escolas e identificando as
principais dificuldades para possíveis ações de melhorias.
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Objetivos da Pesquisa
Objetivo Geral
Avaliar as atividades do projeto de extensão “Estudando Informática”, desenvolvido pelo
Instituto Federal do Paraná em parceria com as escolas da rede municipal de Jacarezinho.
Objetivos Específicos
a)
Levantar a expectativa dos estudantes do IFPR quanto ao Projeto “Estudando
Informática”;
b)
Conhecer a opinião dos jovens participantes (alunos do IFPR e da rede municipal de
ensino) em relação às atividades do Projeto “Estudando Informática”;
c)
Categorizar o caso estudado em dois aspectos: a expectativa dos alunos na
participação do curso e o impacto da formação para o uso do computador,
observando sua influência na formação e suas principais contribuições;
d)
Analisar os questionários aplicados, identificando quais melhorias podem ser
implementadas no projeto desenvolvido.
Resultados e Discussão
Os resultados obtidos contaram com pesquisa de cunho descritivo qualitativo e
quantitativo com enfoque predominante quantitativo, por meio da aplicação de questionários
estruturados, contendo as principais variáveis de estudo, sendo que para melhor análise do
projeto “Estudando Informática”, foram aplicados questionários antes e após o projeto,
destinados aos alunos atendidos das escolas municipais e aos alunos do IFPR que participaram.
O projeto foi realizado em duas escolas carentes da rede municipal de ensino de
Jacarezinho, sendo que a escola que respondeu primeiramente o questionário foi denominada A
e a outra B. Os nomes dos alunos participantes também não foram divulgados, sendo então
utilizado como critério de identificação a ordem de entrega de questionários e o sexo, por
exemplo se uma pessoa é M12, significa que este indivíduo foi o décimo segundo a entregar o
questionário e que é do sexo masculino. Com isso certamente os alunos das escolas municipais
possuem duas nomenclaturas, uma para cada questionário.
Por meio dos primeiros questionários aplicados foi possível identificar que os
alunos atendidos pelo projeto possuem idades entre 8 e 13 anos e estão cursando, no máximo, o
quinto ano do ensino fundamental. Os dados coletados indicaram ainda que aproximadamente
65% deles não possuem computador em casa, além de não terem acesso ao laboratório de
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informática fora do horário de aula do projeto. Isto indica, de certa forma, a carência de recursos
tecnológicos na escola atendida, dificultando o processo de aprendizagem e, consequentemente
a formação do aluno, uma vez que a informática pode contribuir para o desenvolvimento da
leitura, da escrita e de atividades lógicas e aritméticas. Além disso, os alunos citaram vários
problemas no laboratório, tais como: computadores estragados, falta de cortinas, problemas nas
instalações, atrapalhando o rendimento da aula e ainda danificando os computadores, sem conta
a falta de ventilação nas duas escolas atendidas, sendo que a escola B possui ar condicionado
entretanto, estragado.
Outra prova da grande dificuldade encontrada é que os próprios alunos
predominantemente classificaram seus conhecimentos de informática (hardware e software)
como muito ruim, mesmo dentre aqueles que possuem computador em casa e, apenas 2 alunos
dos 52, classificaram seu conhecimento de informática como excelente.
Notou‐se que a escola A tem mais alunos que possuem computadores em
casa e, que isso curiosamente ainda a deixou, apesar em pequena diferença, abaixo da escola B
quanto ao nível de conhecimento de informática quando classificado como excelente e bom,
indicando a necessária participação dos monitores para o auxilio da aprendizagem deste
conhecimento.
Mesmo com tantos obstáculos, foi notável que alunos tiveram boas
expectativas em relação ao projeto. “Para ser inteligente, aprende coisas novas” (M29), além
disso outros citaram jogos e atividades básicas no computador.

A expectativa deles reflete

exatamente o objetivo do projeto “Ensinando Informática”, oferecer treinamento e capacitações
básicas de informática aos alunos da rede municipal e buscar oportunizar melhores condições de
trabalho e ascensão profissional, assim como M37 afirma, “teremos um futuro melhor com a
informática”. Além disso, o projeto também auxiliou na formação dos extensionistas do Instituto
Federal do Paraná, possibilitando a eles um ambiente real, repleto de condições para aplicarem
em prática seus conhecimentos adquiridos em sala.
As minhas expectativas são ótimas, gostaria muito de ver as crianças aprender coisas
novas, ver elas felizes com isto, ainda mais que a informática está em constante evolução
e também ajuda‐las nos pontos de maior dificuldade. (EXTENSIONISTA M1).
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É observável que de certa forma a expectativas dos alunos também foram atendidas, já
quem tiveram melhoras significativas em seu nível de conhecimento de informática, antes apenas 28%
classificaram como excelente e depois 35%, além da percentagem de alunos que classificam seu
conhecimento de informática como muito ruim ter sido nula. Houve também um aumento grande nos
alunos que indicaram seu conhecimento como excelente, antes 4% e depois 35%.

Figura1 ‐ Nível de conhecimento de informática antes do projeto

Figura 2‐ Nível de conhecimento de informática depois do projeto
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Diante de tal comparação, é preciso entender as partes que levaram a tal
resultado, sendo elas: as condições do laboratório, do aluno, da prática do conhecimento, nível
dos instrutores para explicar aos atendidos a matéria e os materiais utilizados para tal
compreensão.
Quanto ao nível dos instrutores, no geral, os alunos os avaliaram positivamente,
cerca de 95%,demonstrando que em sua primeira experiência como monitores, os alunos do
Instituto Federal conseguiram a realizar com sucesso, levando aos alunos das escolas municipais o
contato com os softwares mais utilizados do mercado e aplicarem seu conhecimento de sala de
aula.
No entanto, também pode‐se concluir que melhorias precisam ser implantadas,
já que cerca de 20% avaliaram como regular. Porém é necessário levar em consideração as
dificuldades encontradas, em seguir o primeiro cronograma estabelecido.

Quando entramos em sala de aula, notamos uma enorme defasagem escolar, não havia
como ensinar projeto Excel a uma criança que nem se quer conhecia os números ...
tivemos que dar uma base aos alunos, nesse aspecto, foi muito utilizado jogos
educativos, que ajudavam em diversos componentes, como na língua portuguesa, na
matemática, no raciocínio lógico. (EXTENSIONISTA H1).

Além dessa enorme defasagem escolar encontrada, em crianças que já
deveriam estar alfabetizadas, também é necessário levar em consideração a falta de acesso ao
laboratório fora do horário da aula, impedindo grande parte dos participantes praticarem seu
conhecimento de informática e, sendo assim facilmente esquecerem. Diante de tais dificuldades,
para melhor análise os alunos também avaliaram todos os componentes utilizados em sala,
dentre eles os já citados pelo extensionista H1.
Os materiais tiveram uma avaliação positiva, já que a escola A e B classificaram
os matérias majoritariamente como excelente e regular,consequentemente contribuindo para um
melhor curso. Apesar disso é notável que percentagem significativa dos alunos, principalmente da
escola B, classificaram os materiais utilizados como regular, demonstrando que precisam ocorrer
melhorias neles em posteriores possíveis versões do projeto de extensão.
É interessantíssimo perceber que apesar destas diversas empecilhos, os
monitores conseguiram diminuí‐los dentre os participantes, deixando estes muito mais aptos a
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posteriores aprendizagens na área, até porque a grande maioria avaliou positivamente. Além
disso, as expectativas dos monitores foram atendidas, já que esses almejavam justamente ensinar
as crianças e aprender. “O projeto me fará adquirir conhecimento e experiência assim como
transmitir”. (EXTENSIONISTA H1).

O projeto foi muito importante, tanto para as crianças quanto para os monitores, pois ao
mesmo tempo em que transmitíamos nosso conhecimento básico às crianças,
ganhávamos a experiência de estar à frente de uma sala de aula. (EXTENSIONISTA M2).

O objetivo do projeto “Ensinando Informática” também foi alcançado, é notável
isso por meio do próximo gráfico. Diante do contexto no qual o projeto foi realizado tanto os
alunos municipais quanto os monitores se desempenharem bem, e apesar de 55% terem
classificado o nivel de aprendizagem como parcial, é um nivel alto se levarmos em consideração
os 65% dos estudantes que não tem acesso a computador fora do horário de aula. Porém foi
possível levar um pouco da informática, esta tão fundamental atualmente, em praticamente
todos os âmbitos da sociedade, para esses alunos que antes em sua maioria nem tinham
mobilidade com as mãos para utilização do mouse,

deixando estes muito mais aptos a

adquirirem novos conhecimentos na área, que serão certamente muito importantes para
conseguirem um emprego melhor no mercado de trabalho.
Além da contribuição aos alunos das escolas municipais, o projeto proporcionou
uma experiência nova para os monitores, entraram em contato com uma realidade diferente,
melhoraram sua oratória, e segundo o extensionista H1 puderam conviver com várias pessoas,
aplicar seus conhecimentos de sala com os alunos e até aprender novos assuntos.
Conclusão
Nota‐se que foi uma percentagem agravante, a que aprendeu parcialmente,
então além de melhorias no projeto de extensão, surge a ideia de um novo projeto de construção
de novos computadores, por meio de arrecadação de peças no município e sua a construção com
a ajuda dos professores do Instituto Federal do Paraná e alunos, posteriormente os doando as
instituições de ensino mais carentes, e claro fazendo acordos para total disponibilidade dos
alunos. Ademais, projetos que minimizem a dificuldade nas matérias escolares com auxilio dos
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alunos do IFPR, e até projetos motivadores e que estimulem o aprendizado.
Os monitores do IFPR puderam contribuir para a futuro melhor dessas crianças
e da cidade. Obviamente, não se muda tudo tão rápido, mas são essas atitudes, projetos como
esses, visando a melhoria, compartilhando conhecimentos, são esses que enriquecem nossa
sociedade. São diante das dificuldades encontradas que se abre um leque de possíveis projetos a
serem implementadas, que possibilitam fazer coisas grandiosas, que atendem cada vez mais e
melhor a comunidade
Apesar de o foco ter sido informática não se pode ignora as dificuldades que
foram vistas além das que aparecem nos questionários, a carência de muitos alunos, uns
querendo chamar atenção, pois apesar do objetivo ser o ensino de informática, o ser humano
não deveria ser ignorado em qualquer instituição de ensino, em qualquer lugar, não só porque
isso ajudar em melhor aprendizado e consequentemente um melhor trabalho, mas por vivemos
em sociedade, devemos isto uns aos outros e convivendo melhor consequentemente tem‐se um
melhor desenvolvimento que unido a educação proporciona uma melhor qualidade de vida.
Outro agravante é que havia alunos que começaram a ir às aulas de informática
por não gostarem da professora(da sala de aula), o que indica que crianças, desde pequenas,
tendo um ensino que muitas vezes as privam de enxergar as maravilhas que o conhecimento
proporciona, o enxergando apenas como algo chato e maçante, os alunos desconhecem do
potencial que tem se estimuladas. É algo terrível que ocorre, e infelizmente não é só nessas
escolas, mas algo de âmbito nacional, que todos deveriam e podem contribuir para melhorar.
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RESUMO
O autismo é uma disfunção global que consiste em uma
alteração que afeta a capacidade de comunicação,
comportamento e socialização. Este trabalho visa
analisar a utilização de robôs no tratamento de pessoas
que sofrem com o autismo. São apresentados estudos
sobre o conceito de robôs sociais e sobre as ferramentas

e tecnologias adotadas para criação do mesmo, tais
como o sistemas embarcados, realizadade aumentada,
aplicações com arduíno, interface homem‐máquina,
dentre outros. Também são apresentados aspectos do
tratamento do autismo em que os robôs sociais têm
papel
relevante.

Comentado [1]: os

PALAVRAS‐CHAVE: Robôs Sociáveis, Mecatrônica, Autismo

SOCIABLE ROBOTS FOR AUTISM TREATMENT
ABSTRACT
Autism is a pervasive dysfunction consisting of a change
that affects the ability of communication, behavior and
socialization. This work aims to analyze the use of robots
in treating people who suffer from autism. Studies on
the concept of social robots and the tools and

technologies adopted for creating it, such as embedded
systems, increased realizadade, Arduino applications,
human machine interface, among others, are presented.
Aspects of the treatment of autism in which social
robots play an important role are also presented.

KEY‐WORDS: Sociable Robots, Autism, Mecatronics
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ROBÔS SOCIÁVEIS APLICÁVEIS TRATAMENTO DO AUTISMO
I. INTRODUÇÃO
É crescente a utilização de robôs em atividades do cotidiano do ser humano e cada vez maiores
são as possibilidades de aplicação dos mesmos. Existem robôs para diversas áreas, além da
industrial, destacam‐se os robôs para fins médicos, agrícolas, exploração oceanográfica e do
espaço, entre outros.
Os robôs sociáveis caracterizam‐se por ter a capacidade de interagir com os seres humanos de
maneira total ou parcialmente autônoma. Eles devem ser capazes de adaptar‐se a novas
situações, adquirir conhecimento a partir de experiências, assim como, conseguir transmiti‐lo
(ALFENAS, 2012).
Diversos são os fatores que motivam o desenvolvimento de robôs sociáveis. Como por exemplo,
a utilização de robôs para implementação, teste e análise de modelos computacionais da
sociedade (estudos comportamentais de pessoas na sociedade). Bem como, para tornar a
tecnologia mais natural e intuitiva de tal forma que permita a interação com os seres humanos.

Comentado [3]: Falta referências pra cada área citada

Comentado [4]: Foi colocado o robô sociável sem ao
menos ter um link entre um paragrafo e outro. Crie
algum artificil para que a leitura não fique estranha pro
leitor.

Comentado [5]: Falta referência.

Robôs sociáveis devem ser capazes de capturar e interpretar informações extraídas de
expressões humanas. Tais como, expressões faciais e corporais, gestos, mudanças na direção do
olhos no momento da comunicação, entre outros. Visando, dessa forma, tornar a interação
confiável e o mais natural possível.

Comentado [6]: Falta referência.

Para reproduzir a maneira como os seres humanos raciocinam e se comportam, são utilizados,
para o desenvolvimento de robôs sociáveis, técnicas de Inteligência Artificial. Destacam‐se, nesse
contexto, as Redes Neurais Artificiais que apresentam modelos matemáticos inspirados na
estrutura neural de organismos inteligentes que adquirem conhecimento através de
experiências.

Comentado [7]: Falta referência.

Para esse trabalho, destaca‐se a aplicação de robôs sociáveis para auxiliar no tratamento de
pessoas autistas. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que atinge uma parcela da
população e pode ser identificado ainda durante infância do indivíduo. Os robôs sociáveis podem
ser ferramentas poderosas nesse tratamento, devido a algumas limitações comuns em pessoas
que sofrem desse distúrbio, tais como: inabilidade para interagir socialmente, dificuldade no
domínio da linguagem para comunicar‐se ou lidar com jogos simbólicos, padrão de
comportamento restritivo e repetitivo. O uso de robôs sociáveis é indicado nesses casos,
principalmente, para estimular a capacidade de interação, muito afetada, nos indivíduo que
sofrem desse transtorno.

Comentado [8]: Falta referências.

Esse artigo está organizado da seguinte maneira: na sessão II é apresentado um estudo sobre
robôs sociáveis, destacando tópicos como formas de desenvolvimento e aplicabilidade. Em
seguida são expostos alguns conceitos sobre Redes Neurais Artificiais. Na sessão III são

apresentados alguns aspectos do tratamento do autismo em que os robôs sociáveis têm papel
relevante. E finaliza‐se esse estudo com as conclusões.
II. ROBÔS SOCIÁVEIS
Robôs sociáveis são robôs projetados para interagir com os humanos seguindo regras do
comportamento social. Também pode ser definido, segundo a associação das indústrias
robóticas, como: Um dispositivo mecânico articulado reprogramável, que consegue, de forma
autônoma e recorrendo à sua capacidade de processamento:
1) Obter informação do meio envolvente utilizando sensores;

Comentado [9]: Falta referência.
E na primeira linha é falado do robô sociável e na linha
seguinte é colocado que “também pode ser definido...”
mas a definição é de robô industrial e não robô sociável.

2) Tomar decisões sobre o que deve fazer com base nessa informação;
3) Manipular objetos do meio envolvente utilizando atuadores.
Para interagir com os seres humanos, os robôs sociais precisam ser capazes de interpretar o
ambiente em que ele está inserido, de maneira semelhante as pessoas. Isto é, sentindo e
capturando os sinais e objetos do ambiente (PAIS, 2012).
Para se estabelecer uma interação confiável devem ser consideradas informações extraídas de,
por exemplo: expressões faciais e corporais, gestos, direção do olhos, fala (sons) e entre outros.
Assim como, o contexto em que as mesmas encontram‐se inseridas, tais como: a personalidade,
cultura, linguagem, relação com o tempo (passado, presente, ou futuro).

Comentado [10]: Falta referência.

O desenvolvimento de robôs sociáveis envolve o conhecimento em diversas ciências, não apenas
Matemática, Física, Engenharias, Computação, mas também Biologia, Psicologia, Neurociência,
Linguísticas e muitos outros. A área de estudo que se dedica a entender, avaliar e projetar o
desenvolvimento de robôs sociáveis é a Interface Homem Robô (Human‐ Robot Interaction – HRI)
(PAIS, 2012).
Em (CABIBIHAN, 2012) são utilizados os dados experimentais dos trabalhos pesquisados por
equipes médicas que foram extraídos e analisados em termos de os comportamentos alvo e
como cada um robô foi utilizado durante uma sessão de terapia para atingir estes
comportamentos. Com isso foi possível categorizar as diferentes funções terapêuticas que estes
robôs foram observados para jogar e destaca as características de design importantes que lhes
permitam alcançar elevados níveis de eficácia na terapia do autismo.

Outra abordagem é utilizar uma abordagem terapêutica inovadora que usa um robô humanóide
capaz de expressar e transmitir emoções e empatia. Usando rosto como um interlocutor social, o
psicólogo pode emular cenários da vida real, onde o estado emocional do interlocutor é ajustado
de forma adaptativa com excelente aceitação (MAZZEI, 2011).

Comentado [11]: Colocaram 2 ENTERS entre
paragrafos.

Existem alguns aspectos inerentes a interação entre homem e robô que também fazem parte do
campo de pesquisa HRI. A depender da tecnologia aplicada ao robô, o mesmo pode apresentar
diferentes categorias de interação com os humanos, são elas: interação remota e interação
próxima. A interação remota é estabelecida quando o ser humano e o robô estão em ambientes
diferentes, como por exemplo, nos casos de robô móvel em teleoperação ou controle
supervisório, em telemanipulação e etc. O contrário se aplica a interação próxima, essa última
pode ser também observadas em robôs móveis, mas em casos de robôs assistentes onde pode
ocorrer o contato físico (YURUZU, 2014).
Em (CABIBIHAN, 2012) uma vez que esses padrões se desenvolver bem antes que a criança tenha
aprendido a falar, tecnologia robótica pode fornecer um método de detecção precoce do
autismo. Além disso, a capacidade de um robô para reproduzir as mesmas medidas de uma
interação com outro também é importante no seu papel como um agente de diagnóstico de
autismo. Enquanto os médicos, tão experiente como eles podem ser, pode achar que é difícil
repetir ações durante as interações com as crianças, os robôs são capazes de fazer isso por sua
própria natureza. Isso é essencial, pois o diagnóstico de ASD requer verificar a resposta da criança
para as mesmas ações em um período de tempo. Houve vários robôs que foram desenvolvidos
nesta direção [78 ‐
82].
As máquinas, comparadas aos seres humanos e considerando a dependência/autonomia em
relação aos mesmos, podem apresentar alguns tipos comportamentais bem definidos. A seguinte
ordem enumera os tais tipos comportamentais em ordem crescente de autonomia perante o
homem:
1) Teleoperação;
2) Teleoperação Mediana;
3) Controle Supervisório;
4) Controle Colaborativo;
5) Colaboração Par‐a‐par;
Além disso, alguns atributos de interação entre homem e robô são analisados. Tais como: o nível
e comportamento de autonomia do computador, que pode ser escalado da seguinte forma
(YURUZU, 2014):
1) Computador não possui autonomia.
2) Computador oferece um conjunto de alternativas de ação.
3) Computador restringe a seleção para algumas escolhas.

Comentado [12]: O que é isso? Copiou a referencia do
autor em algum artigo e nem prestou a atenção na
citação e colou direto aqui?

4) Computador sugere ações simples.
5) Computador realiza ações simples após a aprovação do ser humano.
6) Computador permite em determinados momento o ser humano vetar antes da execução
automática.
7) Computador executa automaticamente e necessariamente informa ao ser humano.
8) Computador informar ao ser humano depois da execução automática somente se ele
solicitar.
9) Computador informa ao humano após a execução automática somente se ele decide
também.
10) Computador decide tudo e age de forma autônoma, ignorando ação do ser humano.
Outros atributos também são considerados, tais como: a natureza da informação tratada, como
por exemplo, gestos, fala, telas gráficas, e o formato da informação. Além disso, aspectos como:
estrutura da equipe (quantidade de robôs envolvidos), tempo de adaptação e treinamento das
pessoas e dos robôs, forma como a tarefa deve ser exercida, entre muitos outros também são
analisados.
Um dos atributos estudados e que vem se expandindo rapidamente, é o tipo de aplicação para os
robôs. São diversas as possibilidades de aplicação para os robôs sociáveis e, a medida que a
tecnologia evolui, novas aplicações vão surgindo.
São exemplos disso, as áreas de busca e resgate, educacional, entretenimento, exploração
espacial, militar e policiamento, entre outros. Existem alguns paradgmas que envolvem a
interação homem e robô, são eles: robô como ferramenta, a exemplo do robô soldador, robô
como extensão cyborg que imita fisicamente parte do ser humano como o robô exoesqueleto.

Comentado [13]: Faltam referências.

Destacam‐se também o paradgma robô parceiro social, que acompanha o homem ao exercer
atividades sociais e os robôs avatar que caracteriza‐se por fornecer o sentido de presença
artificial por reproduzir ações de alguém.

Comentado [14]: Falta Referência.

Especialmente, os robôs Avatar estão sendo alvo de muitos estudos devido a característica de
inteligência artificial. Arquiteturalmente os robôs avatar funcionam da seguinte maneira: o
humano emissor utiliza uma interface de captura da mensagem que é processada por um
computador. Essa mensagem é transportada até o robô avatar que se encarrega de transmiti‐la
ao ser humano alvo.

Comentado [15]: Falta referência

Para faciltar a interação entre homem e robô existem algumas tecnologias que são utilizadas. Um
exemplo disso, é o Sensor Kinect que no contexto de robôs Avatar exerce a função de interface
de captura da mensagem a ser transmitida. O kinect é um sensor de movimentos que captura até
os pequenos gestos

Comentado [16]: Falta referência.

Visando aproximar‐se ao máximo do homem, em relação a forma de interagir socialmente, é
necessário um processamento diferenciado, voltado para área de estudo de Inteligência Artificial.
Nesse contexto, é frequente a utilização de Redes Neurais Artificiais que apresentam
funcionamento inspirados na estrutura neural de organismos inteligentes. Essa técnica é
abordada a seguir.
Fundamentos de Redes neurais Redes Neurais Artificiais(RNAs)
Consiste em uma importante ferramenta para o desenvolvimento de sistemas inteligentes.
Podem ser definida como modelos computacionais cujas principais características são:
1. Sistemas inspirados no funcionamento do cérebro humano.
2. Capacidade intrínseca de operação em paralelo.
3. Não há a necessidade de conhecimento a priori de eventuais modelos matemáticos que
descrevem o comportamento de determinada aplicação.
4. Habilidade de aprender a partir da experiência.
O funcionamento de RNAs é bastante simples. Elas são compostas por várias unidades de
processamento que, geralmente são conectadas por canais de comunicação que estão
associados a determinado peso. As unidades fazem operações apenas sobre seus dados locais,
que são entradas recebidas pelas suas conexões. As interações entre as unidades de
processamento da rede são responsáveis pelo comportamento inteligente de uma Rede Neural
Artificial.
III. ESTUDO DA APLICAÇÃO ROBÔS SOCIÁVEIS AO TRATAMENTO DO AUTISMO
Uma das aplicações para os robôs sociáveis pode ser ao tratamento de pessoas que sofrem com
o autismo. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que afeta a capacidade do indivíduo
de interagir. São caracteristicas de pessoas com esse trastorno: dificuldade de comunicação,
dificuldade de aprendizado, isolamento, déficit de atenção, entre outros.

Comentado [17]: Faltam referências. E a RNA pode ser
apresentada como uma das várias técnicas de sistemas
inteligentes. Deve-se ambientar o leitor em que a RNA
não é a única solução pra isso, mas sim a escolha do
autor em usá-la.

Comentado [18]: Falta referência.

Um estudo realizado pela equipe interdisciplinar de engenheiros mecânicos e especialistas em
autismo da Universidade Vanderbilt, nos EUA, revelou que os robôs podem ser ferramentas
poderosas para treinar e melhorar a atenção conjunta das crianças com a doença. A pesquisa
sugere que as crianças, em geral, e as crianças com autismo, em particular, ficavam bastante
entretidas ao entrarem em contato com robôs (ABIOP,2014).
De acordo com esse estudo, as crianças com autismo tendem a prestaram mais atenção ao robô
e seguir as instruções enviadas por eles, quase tão bem como fizeram com um terapeuta humano
em exercícios padrão usados para desenvolver habilidades de atenção conjunta.
O incentivo para esse projeto veio de uma pesquisa original que envolveu o desenvolvimento de
sistemas para melhorar a interface homem‐máquina. A equipe fez isso equipando usuários de

Comentado [19]: Tendem a prestarem mais atenção...

computador/robô com biossensores e analisando variações de leituras diversas, como pressão
arterial e resposta da pele para avaliar o seu estado emocional. A informação foi usada para
programar computadores e robôs para responder em conformidade.
Eles alternaram as sessões guiadas por humanos e robô e compararam como as crianças se
saíam. O teste constatou que as crianças de ambos os grupos passaram mais tempo olhando para
o robô do que passaram olhando para o terapeuta humano.
Durante as sessões lideradas por terapeutas, as crianças do grupo controle passaram muito mais
tempo assistindo o terapeuta que as crianças com autismo. Nas sessões lideradas por robô, no
entanto, ambos os grupos passaram a mesma quantidade de tempo olhando para o robô.
Zachary Warren, que dirige o Tratamento e Pesquisa do Instituto de Transtornos do Espectro do
Autismo (TRIAD) no Kennedy Center de Vanderbilt, almeja que os sistemas robóticos possam
atuar como uma "tecnologia aceleradora"que realmente aumenta a taxa em que crianças com
autismo aprendem as habilidades sociais de que necessitam (ABIOP,2014).
IV. CONCLUSÃO
O homem tem buscado corrigir as lacunas presentes em sua sociedade através do conhecimento
empregado como solução destes problemas. Com o avanço tecnológico no intuito de tornar
ainda mais natural a interação homem‐máquina, com o passar do tempo a utilização dos robôs
sociáveis poderá ser expandida e terá resultados ainda mais eficazes para as necessidades que
estes estão atendendo. Warren espera que sistemas robóticos possam atuar como uma
"tecnologia aceleradora" capaz de aumentar a taxa de aprendizado de crianças com autismo em
relação às habilidades sociais de que necessitam.
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RESUMO
Este artigo tem por finalidade explicar alguns
conceitos relacionados à realidade das Startups. O
principal ponto de partida é o que acontece na prática e
quais lições pode‐se tirar de cada decisão errada. Sendo
uma maneira de negócios sem garantias as metas são os
sonhos e os erros são a realidade. Considerando que
cada experiência é um novo passo mais perto dos
objetivos sonhados, documentar a realidade de trabalho

aumenta as chances de não se cometer os mesmos
erros. Compondo um conjunto de conhecimento para
tomada de decisão dos que pretendem ou já estão se
envolvendo em pesquisa, criação e reestruturação de
produtos e serviços que dão novas alternativas a
sociedade e mudam sua forma de proceder seja nas
relações de mercado ou interpessoais.

PALAVRAS‐CHAVE: Startup, Empreendedorismo, Tecnologia da Informação

STARTUP: DREAM AND REALITY
ABSTRACT
This article aims to explain some concepts
related to the reality of startups. The main starting point
is what happens in practice and what lessons can be
drawn for each wrong decision. As a way of unsecured
business goals are dreams and mistakes are a reality.
Considering that every experience is another step closer
to the dreamed objectives, documenting the reality of

labor increases the chances of not making the same
mistakes. Composing a set of knowledge for decision‐
making of those who intend or are already engaging in
research, creation and restructuring of products and
services that give new alternatives to society and change
their way of proceeding is in market relations or
interpersonal.

KEY‐WORDS: Startup, Entrepreneurship, Information Technology.
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STARTUP: O SONHO E A REALIDADE
I.

INTRODUÇÃO

A tecnologia da informação mudaroua forma de pensar, trabalhar e agir da sociedade. A
interação homem computador é requisito fundamental para o desenvolvimento dos indivíduos
dentro deste contetxo digital. As empresas não precisam mais de um modelo de negócios
consolidado e validado antes de seu lançamento no mercado. Para uma empresa existir basta a
mesma ter criatividade, conhecimento tecnológico e estar pronta para as mudanças visando
atender seus clientes. Dentro deste cenário de incertezas e desafios se encontram as empresas
denominadas de Startups, que surgem do desejo de não ter uma estrutura organizacional
padrão, ofertar horários de trabalho e atendimento a clientes flexível e se posicionar no mercado
[1]. O grande diferencial dos Startups é o envolvimento intensivo da equipe para realizar seus
sonhos. Como uma forma importante de geração de riqueza [2], as Startups possuem cenários
onde teorias são postas em prática e como e obtem contribuições de valor financeiro e
tecnológico para a sociedade.
O objetivo deste artigo é apresentar as experiências, fracassos e aprendizados, de Startups de
Tecnologia da Informação. Para tal, as seções deste artigo estão divididas da seguinte maneira:
na Seção II será apresentada uma breve descrição sobre o que é uma Startup e suas
características. Na Seção III serão abordados os erros mais comuns dos entusiastas ao criar uma
Startup fazendo referência aos erros citados em [3], já na Seção IV serão abordada as lições e
cuidados que devem ser tomados nas Startups, na seção V será apresentada uma conclusão
sobre o assunto criticando e explicitando os pontos fracos e fortes da maratona das Startups.
II.

O QUE É UMA STARTUP?

Acredita‐se que as empresas denominadas hoje de Startups começaram na fase da bolha da
Internet, entre 1997 e 2000, quando o termo Startup passou a ser utilizado visando definir uma
empresa geralmente em fase de formação que conta com projetos promissores com um
diferencial de inovação, pesquisa e focada em atingir criticidades dos consumidores. Em geral,
são empreendimentos com baixos custos iniciais, mas com potencial de ser escalável em curto ou
médio prazo. Formalmente existem algumas definições para Startups:
 Uma startup não é uma pequna versão de uma grande empresa. [4]
 Uma startup é inovadora que entende os modelos de negócios e os problemas que os
clientes enfrantam antes de propor uma solução ao mercado. [5]
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 Uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e
escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza [6].
A realidade de tais empresas é descobrir onde está sua oportunidade de negócio. Todo trabalho
é voltado à inovação e sempre geram muitos erros durante o ciclo de aprendizagem. Não é
incomum o cenário de abandono de emprego para conquistar os sonhos de ter o próprio
negócio, porém não são medidos de forma antecipada os prós e contras da decisão. A busca por
realização profissional, a tentativa de mudar o mundo, a busca de felicidade são alguns do muitos
motivos que levam a pessoas a criarem seus próprios negócios. No entanto, antes de tudo
devem‐se levar em conta os erros já conhecidos para não repeti‐los.
O trabalho em Startups está em percepções sejam de negócio ou de ideias, é uma repetição de
busca de soluções e aprendizagem até que desistam da busca ou encontrem algo que seja uma
oportunidade de negócio e gere valor.
A estratégia adotada para encontrar algo que gere valor foi começar pequeno. Essa ideia consiste
em tentar atender as necessidades próprias, questionando sempre o que gostaria que existisse e
não tem dentro da área de atuação. As pequenas necessidades atendidas podem gerar valores
incalculáveis inicialmente visto que o número de pessoas que possuem a mesma necessidade
pode ser grande. Algumas características utilizadas para definir Startups [3][6][7]:
 Ser enxuto – No mundo das empresas emergentes não existem muitas possibilidades
financeiras, no caso de empresas de tecnologia ter uma equipe que conhece e tem
facilidade de trabalhar com as mesmas é de grande ajuda para evitar custos trabalhistas.
A formação dos integrantes da equipe pode ser chamada de caixa de ferramentas da
empresa. A diversificação e atuação de cada um podem contribuir para que a Startup seja
enxuta e possa obter mais recursos para seu crescimento. Manter as dividas o mais baixo
possível colocando sempre em primeiro lugar a preocupação que o excesso pode afetar a
segurança do negócio é uma forma de administrar o sustento da empresa.
 Buscar o que interessa – O futuro da empresa é desconhecido não se sabe ainda como
gerar dinheiro a partir do trabalho realizado, ter a capacidade de dizer não é fundamental
para estar em busca do que interessa. Uma empresa iniciante não deve ficar buscando
trabalho de todos os lados e todos os tipos, já que a imagem da empresa está em jogo. Se
for um trabalho em que ninguém da equipe tenha conhecimento suficiente ou não seja o
foco do grupo, existe o risco de baixa qualidade e alto custo de construção o que pode
gerar uma associação ruim do trabalho da empresa, o que não é saudável para o futuro
da mesma. Por exemplo, se uma empresa se interessa mais por desenvolver software ela
não deve se envolver em trabalhos de manutenção de hardware já que não é algo que a
interessa e não possui conhecimento suficiente para ser eficaz neste tipo de serviço.
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 Confiança – Como em todo negócio a confiança no trabalho dos integrantes da equipe é
fundamental, nas Startups muito mais, já que a sobrevivência do negócio e a manutenção
financeira de todos é relativa ao trabalho direto de cada um. Cada pessoa faz parte do
capital intelectual que a empresa tem e talvez seja tudo que ela tem para crescer.
 Ponto de parada – Quando se inicia um projeto sempre se faz necessário saber o fim do
mesmo. Para o projeto no ramo dos negócios saber a hora de assumir que não está dando
certo e é hora de parar também é essencial. A hora de parada não existe, o objetivo é dar
certo. Logo uma Startup é uma empresa com equipe enxuta, confiante e focada que quer
ser crescer e gerar riquezas, sabendo quando deve parar.
 Os ciclos de desenvolvimento de tecnologia longas – No contexto de uma sociedade
consumidora de tecnologia o tempo entre a concepção da ideia até o desenvolvimento do
produto deve ser curto. Se a ideia precisa ser inovadora e ligada ao consumidor, um longo
tempo de desenvolvimento pode implicar em obsolescência ou competição do produto.

Porcentagem do negócio que é seu.

 A função do CEO – O perfil do CEO de uma Startup é completamente diferente de um CEO
de uma grande empresa, pois a dinâmica do trabalho, o perfil da equipe, o contato com o
cliente e a natureza do produto final são completamente diferentes (Figura 01).

CEO (Startup)
Seu trabalho :tudo

CEO (Grande Empresa)
Seu trabalho : Apreciar sua
poltrona de couro, olhar
relatórios, ficar no telefone!

Nível de Talento Esperado

Tamanho da empresa

Figura 01. Imagem de um CEO Startup [7]
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III.

ALGUNS POSSÍVEIS EQUÍVOCOS

Ter bons contatos, conhecimento, confiança parecem receitas de sucesso, mas na prática fazer
uma empresa funcionar é muito difícil. Existem altos e baixos durante as etapas de crescimento
da empresa e há questões imprevisíveis que nenhum estudo sobre o dia a dia do negócio pode
prever, só pode contar com a experiência para saber que decisões tomar. É em cenários assim
que as novas empresas estão inseridas e é nesse ponto que começam os aprendizados e os
rumos da empresa. Quando os erros são altos a capacidade de auto motivação da equipe deve é
um fator fundamental para perseverar na realização do objetivo da Startup.
 Contratações – Contratar é algo que deve ser realmente pensado, já que os encargos
trabalhistas no Brasil são altos e gera toda uma burocracia para a empresa. Aproveitar a
mão de obra que já existe na empresa, os parceiros da equipe, é sempre a melhor
escolha. A contratação só é necessária quando não existe outra escolha para alcance de
objetivos valiosos para o grupo. Outros problemas encontrados na contratação são
conflitos destrutivos quando pessoas de fora da equipe inicial não abraçam a dinâmica de
um negócio sem garantias e acaba abandonando o projeto e atrapalhando o andamento
do mesmo.
 Prestação de serviços para criar fluxo de caixa – Gerar fluxo para o caixa no inicio de uma
empresa é um grande desafio e geralmente as empresas se dedicam a pequenos
trabalhos em busca de dinheiro. Trabalhos assim podem ser perigosos, pois a empresa
perde sua identidade e seu objetivo enquanto presta serviços sem foco. Medir o quanto
vale a pena se dedicar em projetos para aumentar a receita da empresa é fundamental
para não acabar preso a trabalho que gera desinteresse da equipe.
 Projeto grande – Outro vilão pouco percebido são oportunidades de trabalho em projetos
grandes, já que eles podem ser grandes problemas se a negociação for complicada e a
equipe ficar desmotivada com a duração muito grande de um projeto sem que faça com
que a empresa cresça. O projeto pode não da o retorno financeiro esperado mesmo com
duração alta, visto que quanto maior a duração maior o custo. Se não forem ponderados
os prós e contras de projetos grandes eles podem atrapalhar o andamento dos negócios.
 Não Realização de Planejamento – Pensar que planejamento pode ser negligenciado já
que a empresa é pequena pode trazer consequências desastrosas. Todo planejamento
traz com sigo uma visão global do inicio meio e fim de cada projeto, permitindo assim a
avaliação dos pontos de falha e tomada de decisões. O planejamento pode ser ruim se ele
for utilizado de forma exagerada adicionando muita burocracia às ações na empresa e
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gerando documentos desnecessários. Não é aconselhado negligenciar o planejamento
porém não deve ser um fator impeditivo do trabalho rápido do grupo.
 Controle de Finanças Realizadas pela Equipe de Trabalho – As finanças de uma Startup
está nas mãos dos integrantes da equipe que geralmente são leigos sobre assuntos
financeiros o que pode ser um risco do dinheiro ser mal aplicado. Os estudos de áreas
como contabilidade e economia ajudam a melhor pensar nos gastos de uma empresa,
para que sejam bem aplicados e monitorados.
 A Origem das Ideias – Há uma tendência em achar que grandes ideias vêm do nada.
Dentro de Startups o que não pode acontecer é a equipe ficar parada esperando chegar
uma grande ideia para ganhar dinheiro. A ideia adotada por [3] é sempre começar mesmo
que seja de forma pequena. Para ele a ideia é fruto do trabalho diário da equipe e
inspiração é amadorismo.
 Não adaptar‐se a mudanças – Nem sempre é facil identificar que uma estratégia ou
produto desenvolvido pela empresa não deu certo e é hora de mudar os planos. No
universo de Startups utiliza‐se o termo pivotar que significa que não produto/serviço
chegou no auge de crecimento, passando a torna‐se um resultado comum. Um bom
exemplo é o aplicativo Instagram criado por Mike Krieger e Kevin Systrom. Inicialmente,
começaram o negócio em 2010 e inicialmente era chamado de Burbn. No começo o
aplicativo tinha funcionalidades simples e não teve uma adesão esperada pelo mercado.
Quando rles restringiram o foco apenas no compartilhamento de fotos e
disponibilizaramvários recursos, o aplicativo deu certo.

IV.

LIÇÕES E CUIDADOS

Aprendizado é uma constante nos dias atuais, e não é diferente no mundo dos negócios em que
cada erro tem que ser analisado e transformado em conhecimento sobre o que não fazer.
Algumas das lições obtidas durante o caminho de empreendimento são de valor incalculável, pois
nada do que se vive diariamente nas empresas se encontram em livros. Algumas lições
aprendidas são:
 É preferível adiar contratações para evitar encargos no campo trabalhista e dificuldades
de integração em grupo, mantendo em mente que o objetivo da empresa é escalar de
forma enxuta aproveitando as ferramentas que cada integrante tem em sua bagagem de
conhecimento, até chegar ao ponto em que as contratações sejam inevitáveis.
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 É preferível manter o foco da empresa em nichos de mercado onde ela esteja disposta
trabalhar, tornando o processo mais fácil de manter a equipe envolvida nos projetos que
possivelmente possa estar participando. Que é diferente de tentar prestar qualquer
serviço para criar um fluxo no caixa, sem qualquer comprometimento com a construção
do crescimento de todos.
 Avaliar que tipo de negociação vai existir com o cliente, já que muita burocracia pode tirar
o ânimo da equipe. Toda decisão de aceitação de um projeto ou não deve ser pautada por
comparação de em que estado à empresa vai ficar depois que terminar o projeto. Se a
situação da empresa estiver à mesma é sinal de um mau negócio.
 O planejamento é fundamental, porém não pode sobressair em um projeto, ele deve ser
ponderado e tão enxuto quanto à empresa.
 A capacitação é uma característica constante no dia a dia da empresa e deve ser assim
para sempre, para que os integrantes das mesmas tenham sempre ferramentas novas e
capacidades ampliadas de visão de como pode ser elaborada novas soluções para novos
problemas.
 Os gastos devem ser bem feitos, investir em conhecimento sobre finanças da equipe é um
passo importante para manter as finanças bem administradas e aplicadas de forma
objetiva para o crescimento da empresa.
 Não parar para esperar ideias e sim trabalhar mesmo que de forma pequena, o que foi
feito é mais valioso do que foi pensado sem gerar algo que possa ser apresentado e
fomentado em equipe.
 Ter uma equipe corajosa, pois os dias de dificuldade são muitos e fazer as ideias
acontecerem também exige coragem. Além de ter automotivação para conseguir
continuar diante de cada erro.
 Investimento inicial talvez não seja muito alto se a equipe tem as ferramentas certas e
força suficiente para enfrentar a escassez de quase tudo.
 Estar disposto a resolver os problemas dos clientes, conhecê‐lo e participar junto com ele
durante os projetos adicionando visão de negócio ao corpo técnico do time, ou seja,
ampliando a caixa de ferramentas.
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V.

CONCLUSÃO

O sonho de abrir o próprio negócio traz consigo a responsabilidade de se dedicar ao
empreendimento e estar pronto para aprender. O que é mostrado sobre as empresas são seus
ganhos e vitórias, mas para chegar aos lucros há muito o errar e aprender. Hoje em dia já não é
necessário ter uma definição exata do que empreender, pelo contrário, com a dinâmica do
mercado a forma de pensar em empresa foi mudada. Só há certeza de que é preciso inovar, e é
assim que surgem as Startups uma mistura de inovação e incerteza.
É certo que os erros vão fazer parte do dia a dia das empresas como um teste da capacidade de
persistir e mudar de cada pessoa envolvida. Em projetos de tecnologia a inovação se da através
de ideias implantadas para o atendimento das necessidades das pessoas. Empresas que
começaram como Startups tais como Facebook e Google demoraram até encontrar sua forma de
ganhar dinheiro e hoje estão com faturamentos altíssimos, fazendo parte da vida das pessoas.
O que é praticado pelo governo brasileiro é um baixo estimulo ao avanço dos empreendimentos
sem muito capital e é um fator que dificulta o crescimento das Startups. O mais interessante é
que não tem diminuído o surgimento das mesmas, o que é algo promissor para o avanço
tecnológico do país. Tudo isso mostra que é possível empreender de forma alternativa sem que
seja levado em consideração altos gastos e impostos e sim a capacidade de inovar e mudar.
Trilhando o caminho de simplicidade observando e atendendo as necessidades próximas o
empreendedor novato só tem a crescer com as mudanças e novas perspectivas de cada aventura
em uma Startup.
Trabalhos sobre erros e acertos dos empreendedores são numerosos e contribuem para uma
melhor eficácia das ações dos iniciantes. Fica claro que deixar de trabalhar em uma empresa
consolidada como empregado para ser dono de seu próprio negócio é uma questão de coragem,
capacidade de trabalhar com as ausências e persistência até obter êxito onde se quer chegar. As
pessoas que estão se arriscando nesta nova forma de trabalhar são as que estão tentando gerar
algo de valor na sociedade e contribuído para um mundo melhor.
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RESUMO
Este artigo avalia a utilização de um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) como ferramenta de auxílio na
avaliação de cursos profissionalizantes. A avaliação de
um curso consiste em questões respondidas por alunos
com intuito de fomentar melhorias por parte do
ofertante. Alguns AVA permitem a criação de
questionários virtuais, que neste trabalho foram
utilizados como avaliação. Um ambiente de testes foi
criado utilizando o software Moodle e outras
ferramentas necessárias para o acesso do programa em
rede. Uma turma do PRONATEC oferecido pelo IFBA
campus Barreiras respondeu a um questionário com

perguntas sobre a qualidade do curso, professores,
supervisores, tempo de aula e material didático.
Os dados foram apresentados aos funcionários do
campus que trabalham diretamente com o PRONATEC e
os resultados mostraram que a ferramenta têm
potencial para ser utilizada em avaliações de cursos
profissionalizantes e também em outras atividades do
campus.
As vantagens oferecidas pelo Moodle em avaliação de
cursos vão desde a economia de papel, automatização
de tabulação, até a geração automática de gráficos que
permitem análise instantânea dos resultados a medida
que os questionários vão sendo preenchidos.

PALAVRAS‐CHAVE: Ambiente Virtual de Aprendizagem, Moodle, IFBA
USE OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT AS A TOOL TO SUPPORT THE ASSESSMENT IN
PROFESSIONAL COURSES.
ABSTRACT
This article he use of a Virtual Learning Environment
(VLE ) as tool in the evaluation process of professional
courses. The evaluation of a course consists of questions
answered by students aiming to foster improvements by
the offeror. Some VLE allows the creation of virtual
questionnaires, which were used in this work as a tool of
evaluation. A test environment was created using the
Moodle software and other tools and other important
tools to access the program through the network.. It was
chosen a class of students at PRONATEC – IFBA /
Campus Barreiras to answer a questionnaire about the

quality of the course, teachers, supervisors, classroom
schedules and learning materials. Data were presented
to the staff members who work directly at PRONATEC
and the results showed that the Virtual Learning
Environment has the potential to be used to evaluate
the professional courses as well as
other activities
developed by the campus. The benefits range from
saving paper and automation tables to the automatic
generation of graphs that allow instant analysis of
results as the questionnaires are filled.

KEY‐WORDS: Virtual learning environment, Moodle, IFBA
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USO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM COMO SUPORTE NA AVALIAÇÃO DE CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

1. INSTRODUÇÃO
A utilização de recursos tecnológicos na educação vem sendo incentivada por especialistas
da área, pois torna dinâmico o processo de ensino‐aprendizagem. A internet tem proporcionado
uma maior interação entre professores e alunos, através de ferramentas como blogs, sites
educacionais, chats e vídeo‐aulas. Entretanto, é necessário ter em mente que a educação
convencional não deve ser descartada ou desmerecida, uma vez que a “tecnologia por si só, não
muda diretamente o ensino ou a aprendizagem. Pelo contrário, o elemento mais importante é
como a tecnologia é incorporada na instrução.” (GRÉGOIRE, et al., 1996 apud COSCARELLI, 1998).
Alguns softwares educacionais permitem realizar funções como disponibilização e acesso
de conteúdo para estudo, realização de atividades avaliativas, construção coletiva de
conhecimento e até mesmo interação entre professores e alunos, mesmo quando não há
encontros presenciais. Esses programas são conhecidos como Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA). Entre os AVA’s disponíveis atualmente, o que mais se destaca no cenário
mundial é o Moodle (Modular Object‐Oriented Dynamic Learning Environment), seja pelo número
crescente de usuários ou pelas diversas funcionalidades que oferece tanto para a educação à
distância, quanto para a educação presencial.
Além de todas as atividades já citadas, um AVA permite a criação de itens do tipo
questionário. Esse item possibilita a elaboração de perguntas objetivas e subjetivas que são
aplicadas com o intuito de realizar uma pesquisa de satisfação ou avaliação de um curso.
Tradicionalmente, as avaliações são feitas por meio de formulários impressos que na maioria das
vezes consome grande quantidade de papel. Além disso, neste tipo de avaliação, é árduo o
trabalho de se tabular os dados de forma a permitir uma análise detalhada dos resultados.
É importante salientar que a avaliação de um curso, exerce um poderoso auxilio na
evolução do mesmo, pois a partir dela, são levantados os dados que demonstram o nível de
satisfação dos participantes, além de críticas e sugestões que podem ser levadas em
consideração em novas etapas ou edições do curso, permitindo assim, que estratégias
institucionais sejam traçadas. Esse tipo de avaliação permite a discentes opinarem e levarem
sugestões a respeito do seu curso; auxiliando os supervisores a tentar aprimorar o
desenvolvimento deste, uma vez que saberão que aspectos necessitam de mudança.
O objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência de um Ambiente Virtual de
Aprendizagem como auxílio na elaboração de uma avaliação de curso profissionalizante, bem
como a tabulação e análise dos resultados. Como forma de alcançar o objetivo, avaliou‐se um
curso profissionalizante oferecido pelo IFBA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da Bahia), campus Barreiras.
Este trabalho está dividido da seguinte forma: A seção 2 descreve a definição e
funcionalidades do Moodle; A seção 3 aborda a importância da avaliação de curso; A seção 4
relata os materiais e métodos utilizados para verificar a eficiência do software na funcionalidade
proposta; Na seção 5 os resultados são apresentados.
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2. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – MOODLE
O Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle foi desenvolvido pelo australiano Martin
Dougiamas em 1999, como resultado de sua tese de doutorado intitulada “The Use of Open
Source Software to Support a Social Constructionist Epistemology of Teaching and Learning within
Internet‐based Communities of Reflective Inquiry” ‐ “O uso de Software de código aberto para
suportar uma social epistemologia construtivista de ensino e aprendizagem dentro de
comunidades na Internet de inquérito reflexivo” (em uma tradução livre) (Rosa, 2013). A
ferramenta é baseada no construcionismo social, uma filosofia educacional em que se valoriza a
autonomia do estudante, promove a aprendizagem colaborativa, a partir de debates,
compartilhamento do conhecimento, ideias, significados etc.
Segundo Silva (2011, p.18), o Moodle é um AVA de código aberto (open source) com maior
aceitação no Brasil e no mundo, pois desde a criação do Moodle já foram identificadas milhares
de instituições em cerca de duzentos países que o utilizam.
De acordo com o site oficial da plataforma, o Brasil é o terceiro país com maior número de
ambientes Moodle registrados no mundo, com aproximadamente 4.334 registros de programas
implantados, atrás apenas de Estados Unidos da América e Espanha, com 11,028 e 5,477
respectivamente, dentre os 230 países onde o software é utilizado atualmente (Moodle, 2014).
Tabela 1 ‐ Funções do Moodle.
FUNÇÃO
Página Web

DESCRIÇÃO
Permite a criação de uma página web com a inserção de imagens, links e edição do
código html.

Link a um arquivo ou site

Permite disponibilizar arquivos de diferentes formatos e links.

Base de dados

Permite criar uma Base de Dados, para o compartilhamento de diversos tipos de itens
(diferentes tipos de arquivos, pro exemplo) entre os participantes da disciplina.
O chat permite aos participantes uma interação síncrona (bate‐papo, discussão, tira‐
dúvida) via web. É uma maneira útil para promover a troca de idéias e discussões
sobre os assuntos apresentados no curso.

Chat

Lição

Permite exibir conteúdos, baseada em ramificações e rotas de acesso. Consiste em um
número de páginas que contêm questões que redirecionam o aluno (usuário) para o
conteúdo disponível.

Fonte: (NUNES et al., 2012)

A Tabela 1 mostra as principais funcionalidades do Moodle e o que pode ser feito através
de cada uma delas. A gama de atividades que podem ser realizadas através do Moodle é que
fazem dessa ferramenta o AVA mais utilizado no país.
Essa interação que a ferramenta proporciona é vista como positiva para o processo de
ensino‐aprendizagem, pois segundo Abegg (2009), pesquisas evidenciam que atividades que
exigem interações problematizadoras, como as realizadas através do Moodle, potencializam a
aprendizagem no âmbito da formação pessoal e profissional.
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3. Avaliação de Curso
Como forma de alcançar excelência na oferta de serviços educacionais, Moran (2008)
mostra a necessidade de avaliar e experimentar continuamente para conseguir a inovação e as
mudanças necessárias. Portanto, as avaliações têm por consequência a inovação e busca de
melhorias através de ferramentas tecnológicas.
Um curso técnico profissionalizante envolve componentes como professores, alunos,
conteúdos de ensino, atividades de aprendizagem e de avaliação, material bibliográfico, entre
outros. Neste sentido, cada uma destas variáveis é suscetível de avaliação. Segundo (CARLINI;
RAMOS 2008), a avaliação do curso deve ser contínua e capaz de captar os erros e acertos, as
dificuldades e facilidades para cada grupo particular de professores, alunos, conteúdos, etc.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) é um programa
de governo criado para formar profissionais em cursos profissionalizantes de curta duração.
Segundo o Ministério da Educação (2014), esse programa foi criado em 2011 e têm o objetivo de
ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. O IFBA campus Barreiras
oferece atualmente 20 cursos pelo PRONATEC em áreas como saúde, tecnologia, administração,
entre outras. A maioria dos cursos tem carga horária variando entre 180 e 300 horas.
Por se tratar de cursos técnicos que formam mão de obra para atuar no mercado de
trabalho, é imprescindível que haja um meio de monitorar a qualidade do curso, bem como a
qualificação dos estudantes. A avaliação também permite a prestação de contas à sociedade,
uma vez que o dinheiro público é investido nos cursos do PRONATEC. Para Barros, (1997, p. 24)
“não há prestação de contas sem avaliação externa, da mesma forma que não pode haver
melhoria de qualidade sem auto avaliação”.
4. Materiais e Métodos
O Moodle foi instalado e configurado em um computador do IFBA campus Barreiras. Uma
turma do PRONATEC do curso de Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de Saúde
respondeu a uma avaliação referente ao curso que estavam participando. Em seguida,
funcionários da instituição que trabalham diretamente com o PRONATEC foram convidados a
conhecer a ferramenta, visualizar os resultados e opinar, através de um questionário específico,
sobre a eficiência do Moodle como ferramenta de auxílio na elaboração de avaliações de curso.
Na seção a seguir estão descritos todos os materiais e métodos utilizados na criação do ambiente
de teste.
4.1 Servidor
Um servidor é um computador de alta capacidade de processamento e armazenamento
de dados que oferece serviços e/ou informações para clientes ligados em rede. Assim como
qualquer computador, os servidores necessitam de sistema operacional e programas que
realizem tarefas específicas.
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Figura 1. Modelo Cliente‐Servidor. [MORIMOTO, 2006]
O ambiente criado para avaliação utilizando Moodle seguiu o modelo exibido na Figura 1,
onde o servidor e as máquinas clientes foram ligadas em rede de forma que pudessem se
comunicar e trocar informações. Na configuração do Moodle no servidor, foram utilizados os
seguintes programas:


Linux Ubuntu Server – Sistema Operacional voltado exclusivamente para uso em
Servidores já com suporte a utilização de diversas de tecnologias de gerencia de dados. Com
facilidade de configuração da rede e alto nível de segurança;
 PHP5 – Interpretador da linguagem de programação PHP necessário para acesso ao
Ambiente Moodle uma vez que este é escrito nesta linguagem;
 MySQL – Servidor de Banco de Dados utilizado no armazenamento dos dados;
IV. APACHE – Servidor de paginas web necessário para a implantação do Moodle de forma a
ser utilizado em rede;
V. Moodle 2.6 ‐ Essa versão traz melhorias como a redução do uso de memoria, redução nas
consultas de caches ao banco de dados. Proporcionando mais liberdade em personalização e
organização de materiais de ensino disponíveis na plataforma. O software pode ser baixado em:
https://moodle.org/
4.2 Questionários
Para mensurar a eficiência do Moodle como ferramenta de auxílio na avaliação de cursos
profissionalizantes do PRONATEC foram utilizados dois questionários. O primeiro questionário foi
baseado em (UNB, 2014) com adaptações para melhor atender ao objetivo deste trabalho. O
questionário contou com 18 perguntas, entre objetivas e subjetivas, que vieram a ser
respondidas por uma turma do PRONATEC, expressando opiniões a respeito do curso. Os itens
deste questionário levaram em consideração quesitos como: I. Pontualidade do aluno, II.
Infraestrutura de sala de aula; III. Qualidade do material didático; IV. Ambiente em sala de aula;
V. Carga horária; VI Compromissos de trabalho e VII. Objeto do aluno em fazer um curso do
PRONATEC;
O segundo questionário foi aplicado aos funcionários do IFBA que trabalham diretamente
com o PRONATEC, e os quesitos avaliados foram: I. Importância da avaliação de curso para a
Instituição; II. Eficiência do Moodle como ferramenta de suporte a avaliação de cursos; III.
Possibilidade de utilização do Moodle como ferramentas de suporte a avaliações de curso no
Instituto; IV. Possibilidade de utilização do Moodle em atividades do campus, como avaliação de
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eventos e testes regulares; V. Sugestões de novos itens a serem adicionados no questionário
aplicado aos alunos.
Para fins de praticidade, considere o questionário aplicado aos alunos como “Questionário
A” e o questionário aplicado aos funcionários do IFBA que trabalham no PRONATEC como
“Questionário B”.
4.3 Avaliação
A pesquisa foi realizada no Laboratório de Informática do IFBA, campus Barreiras, contendo
30 (trinta) computadores.
Uma turma do PRONATEC com 23 alunos do curso de Agente de Inclusão Digital em
Centros Públicos de Saúde respondeu o “Questionário A”, e os dados foram armazenados
automaticamente no servidor via rede. A tabulação e análise dos resultados com geração de
gráficos também foi realizada automaticamente pelo Moodle.
Os resultados gerados pelo software foram apresentados as pessoas diretamente
envolvidas com PRONATEC no campus, são eles: o Supervisor Geral do PRONATEC, o
Representante do Setor Administrativo (DEPAD), o Representante do Departamento de Ensino
(DEPEN), ao Representante do Gabinete (Direção) e a um supervisor de curso.
Ao final da apresentação das potencialidades do Moodle como ferramenta de auxílio na
avaliação de cursos, os participantes foram convidados a responder o "Questionário B", também
feito na mesma plataforma, de forma a mensurar a satisfação com a ferramenta.
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em todos os quesitos avaliados, os funcionários do IFBA campus Barreiras que participaram
da pesquisa mostraram satisfação com o desempenho do Moodle e interesse em utilizar a
ferramenta nas avaliações de cursos do PRONATEC.
A primeira questão solicitou aos entrevistados, como eles classificam o nível de importância
de uma avaliação de curso. A Figura 2 mostra que todos foram unânimes em reconhecer que
uma avaliação de curso tem grau máximo de importância.

Figura 2 – Importância da avaliação de cursos do PRONATEC.
Em relação a eficiência do Moodle como ferramenta de suporte a avaliações de cursos, a
Figura 3 mostra que todos os entrevistas também foram unânimes em considerar que o Moodle
é uma ferramenta muito eficiente.
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Figura 3 – Eficiência do Moodle como ferramenta de suporte em avaliações de cursos.
Quanto ao nível de incentivo que será dado a implantação de métodos de avaliação que
utilizem ferramentas virtuais no campus, observando a Figura 4 é possível verificar que em uma
escala de 0 a 5, 40% dos entrevistados escolheram o nível 4 e os outros 60% acham que o nível
de incentivo será máximo.

Figura 4 – Incentivo ao uso de métodos de avaliação que utilizem ferramentas virtuais.
Tendo em vista que 100% dos entrevistados escolheram níveis acima da média, é possível
concluir que todos concordaram que haverá incentivo para implantação de métodos de avaliação
que utilize ferramentas virtuais nos cursos do PRONATEC.
Em relação a possibilidade de utilização do Moodle em outras atividades do campus, como
avaliação de eventos, teste regulares, entre outros, a Figura 5 mostra que apenas 1 entrevistado
avaliou como provável, os outros 4 entrevistados avaliaram como muito provável. Esse quesito
mostra o potencial do Moodle para ser usado em outras atividades do campus, como avaliação
da qualidade de eventos e testes regulares de disciplinas.
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Figura 5 – Aplicação do Moodle em outras atividades do campus.
No último quesito, os supervisores indicaram sugestões de perguntas que poderiam ser
abordados no "Questionário A".

Figura 6 – Sugestões de perguntas a serem adicionadas na Avaliação.
A Figura 6 mostra que os funcionários do IFBA que trabalham no PRONATEC e que
participaram da avaliação, gostariam que o “Questionário A” abordasse questões como
cumprimento da carga horária por parte do professor, satisfação do aluno com o horário de inicio
dos cursos, atendimento do apoio administrativo e desempenho detalhado do professor. Essa
pergunta foi colocada propositalmente com intuito de mostrar que nenhum questionário de
avaliação deve ser engessado com perguntas padrão. Cada programa têm suas peculiaridades e
os itens a serem avaliados devem atender a essas características específicas.
6. CONCLUSÃO
Esse trabalho avaliou um Ambiente Virtual de Aprendizagem como ferramenta auxiliar na
avaliação de cursos profissionalizantes. Os resultados mostraram que a utilização de uma
ferramenta virtual contribui para economia de papel, facilita na elaboração de questionários e
principalmente diminui o tempo de tabulação e análise dos resultados.
Os funcionários do IFBA campus Barreiras envolvidos no PRONATEC e que participaram da
pesquisa mostraram entusiasmo na utilização dessa ferramenta e disposição a incentivar o seu
uso em novas edições do programa.
Como trabalhos futuros pretende‐se avaliar a utilização do Moodle como ferramenta de
elaboração, aplicação e correção de avaliações regulares em cursos oferecidos pelo instituto.
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RESUMO
Este artigo descreve a proposta de uma arquitetura de
seleção de redes para dispositivos da plataforma
Android, que tem como objetivo executar uma seleção
eficiente com baixo custo computacional para os
móveis, de modo que não afete a autonomia do
aparelho. Uma métrica realizará a verificação da
qualidade de serviço das redes sem fio próximas
utilizando um modelo de predição. A arquitetura será

implementada utilizando o modelo cliente/servidor para
que a coleta e o processamento das informações
possam ser divididos entre o móvel e uma máquina
auxiliar.

PALAVRAS‐CHAVE: Redes Wi‐Fi, Seleção de Redes, Android, Dispositivos móveis.

ARCHITECTURE OF SELECTION OF NETWORKS WITH LOW CONSUMPTION OF COMPUTER
RESOURCES FOR MOBILE DEVICES
ABSTRACT
This article describes a proposed architecture of
network selection for Android platform devices, which
aims efficient selection with low computational cost for
the mobile, so that does not affect the autonomy of the
device. A metric will make the verification of the quality
of service of nearby wireless networks using a prediction

model. The architecture will be implemented using the
model client/server for the collect and processing of
information can be divided between the mobile and
auxiliary machine.

KEY‐WORDS: Wi‐Fi Networks, Network Selection, Android, Mobile Devices.
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ARQUITETURA DE SELEÇÃO DE REDES COM BAIXO CONSUMO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS
PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
INTRODUÇÃO
Atualmente dispositivos móveis estão muito presentes na vida das pessoas, em suas
diversas atividades para trabalho ou entretenimento. O acesso à internet para consumir serviços
multimídia, como músicas, vídeos está crescente com esse tipo de público, que quer se manter
conectado a maior parte do tempo possível com a melhor qualidade de acesso no ambiente que
em se encontram.
Os dispositivos com o sistema Android têm mecanismos de seleção de rede que não consideram
a qualidade de serviço (QoS). Eles possuem um algoritmo de seleção que escolhe as redes Wi‐Fi
ao invés de redes 3G, por considerar que a rede Wi‐Fi não tem custo financeiro para acesso e
também escolhem a rede Wi‐Fi que tem o melhor nível de sinal, considerando que um nível de
sinal mais forte apresenta uma melhor qualidade de serviço em relação as demais redes.
Este artigo tem o objetivo de apresentar uma arquitetura de seleção de redes onde o
processamento é divido entre o móvel e um computador auxiliar onde será possível a
implementação de várias métricas de seleção. Ele está organizado da seguinte maneira: a seção 2
apresenta o referencial teórico. Na seção 3 é apresentada a proposta do estudo, que determina
os objetivos, como serão realizados os processamentos e coleta dos dados. Na seção 4 são
apresentados os materiais e métodos que serão utilizados para realização do trabalho, como
equipamentos e modo de comunicação entre os mesmos. Na seção 5 são apresentados os
resultados esperados, e por fim, na seção 6 está apresentado o cronograma de execução do
trabalho.
REFERENCIAL TEÓRICO
Na tese de (MONTEIRO 2012) é apresentada uma proposta para seleção de redes em que
o autor cria uma métrica de qualidade de vídeo que não utiliza o vídeo original para comparar a
qualidade do mesmo, ou seja, uma métrica sem referência. A métrica proposta é denominada
NQM (Netwok Quality Metric) que foi composta por uma equação que utiliza atraso, jitter e
perda de pacotes para predizer a qualidade de um vídeo gerada pela métrica de QoV (Quality of
Video) chamada PSNR(Peak signal‐to‐noise ratio).
Em (COSTA 2012) é apresentada uma proposta de métrica de seleção de rede baseada na
predição da qualidade da rede em função do nível de sinal. No trabalho o autor utiliza regressão
linear múltipla que relaciona métricas de QoS (jitter, atraso e perda de pacotes) e o nível de sinal
da rede (RSSI ‐ Received signal strength indication) para chegar a um modelo matemático capaz
de prever a QoS através do nível de sinal. Para realizar os testes, ele utiliza um Netbook Asus
modelo ASUS EEE PC 1001PX, com o sistema operacional Linux Ubuntu 11.04, para coletar os
dados gerados por requisições ICMP a um servidor na internet, sendo que o processamento todo
se encontrava no móvel.
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Em (CARVALHO 2012) foi desenvolvido um aplicativo para seleção de redes na linguagem de
programação do Android, o autor utilizou o kit de desenvolvimento para a versão do Android 2.3.
Para verificar a qualidade das redes, a aplicação realiza requisições ICMP em um host na internet,
a fim de que os dados aferidos pudessem ser processados e fosse escolhida a melhor rede. No
trabalho foram utilizadas Redes Wi‐fi e a Rede 3G do móvel como opções, para o aplicativo fazer
a coleta de dados e selecionar a melhor rede.
PROPOSTA
Este trabalho tem como posposta implementar uma arquitetura de seleção de redes que
tenha um baixo custo computacional para dispositivos Android. Para isso, o processamento será
dividido em uma arquitetura cliente/servidor. O servidor será um computador que ficará
conectado nas as redes Wi‐Fi próximas, coletando dados através de requisições ICMP, e o cliente
será um dispositivo móvel com o sistema operacional Android, que irá requisitar esses dados
coletados em determinados intervalos de tempo, para verificar qual a melhor rede no momento
atual.
O ambiente de testes terá o servidor chamado de site parceiro, as redes Wi‐Fi próximas e o
dispositivo móvel, conforme a figura 1. Cada site parceiro na rede estará conectado nas redes Wi‐
Fi disponíveis para fazer requisições ICMP através de cada uma delas em um host na internet.
Para que o móvel possa obter essas informações, cada rede Wi‐Fi terá um site parceiro associado
a ela, o móvel terá informações a respeito dos endereços desses servidores, para que a cada vez
que ele realizar uma troca de rede, possa existir um site parceiro para disponibilizar os dados
coletados.

Figura 1 – Ambiente de Testes
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Como o site parceiro terá uma localização fixa e o móvel poderá variar sua localização, em
determinados momentos a qualidade de serviço de determinada rede pode ser melhor ou pior
do ponto de vista do site parceiro, sendo que para o móvel essa rede pode nem sempre estar
apresentando a mesma qualidade de serviço.
Para realizar a validação da proposta, pretende‐se coletar os dados resultantes das requisições
ICMP a partir do móvel para processar e comparar esses dados com os dados coletados pelo site
parceiro, a fim de verificar se seria justificável a retirada do processamento do móvel para
colocar em um computador que tenha localização fixa dentro do ambiente.
MATERIAIS E MÉTODOS
MATERIAIS
Será utilizado um Tablet Samsung Galaxy Tab 7 Plus para testar o código que será executado no
cliente; uma máquina desktop com a distribuição linux Ubuntu 12.04 ‐ 64 bits, para que seja o
servidor que irá coletar, processar e armazenar os dados em um banco de dados; o banco de
dados Postgresql 9.1 para armazenamento das informações; linguagem de programação Python
para desenvolver e testar a aplicação no site parceiro.
MÉTODOS
A arquitetura do sistema será dividida em 2 módulos principais, o módulo do móvel e o módulo
do servidor, conforme mostrado na figura 2. O módulo do servidor se subdividirá em 3 sub‐
módulos: o módulo coletor, o módulo broadcast e o módulo de seleção.

Figura 2 – Arquitetura do Sistema
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O módulo coletor será responsável por fazer a coleta de dados das redes Wi‐Fi próximas ao site
parceiro através de requisições ICMP, irá tratar essas informações e obter as métricas de QoS
(jitter, atraso e perda de pacotes) para salvar em um banco de dados. O módulo coletor fará a
coleta dos dados a todo tempo, mantendo as informações de qualidade da rede sempre
atualizadas.
O módulo broadcast ficará esperando requisições dos móveis em busca da qualidade das redes.
Quando chegar uma requisição, o módulo broadcast irá chamar o módulo de seleção, que por
sua vez irá consultar os dados salvos no banco de dados e aplicar um modelo matemático de
predição da métrica de qualidade de vídeo Blur (Crete 2007), encontrado por (Costa Neta 2014).
A vantagem do módulo de seleção é que nele podem ser implementadas diversas métricas de
seleção, tendo assim uma diversidade grande de possibilidades.
Na figura 3 é mostrado o algoritmo do módulo coletor, quando ele inicia, realiza coletas de QoS
das várias redes em que está conectado, após obter esses dados, ele verifica se a quantidade de
coletas necessárias para aquela sessão já foi finalizada, caso não, realiza mais coletas, caso sim,
faz a média de todos os dados e salva tudo em banco de dados. Quando os dados forem salvos
no banco de dados, primeiro os dados antigos são movidos para uma tabela de log, e depois os
novos dados são inseridos, assim o banco de dados sempre terá informações atualizadas a
respeito da qualidade de cada rede.

Figura 3 – Algoritmo do Módulo Coletor
RESULTADOS
Para validar a proposta foram realizados testes de qualidade de rede a partir do servidor e do
dispositivo móvel, a fim de verificar se a qualidade apresentada por determinada rede é
aproximada nos dois dispositivos. Como o site parceiro e o dispositivo móvel pode ter uma
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localização variada e eventualmente longe do AP (access point ou ponto de acesso), foram feitas
coletas com os dispositivos em algumas posições:


Cenário 1: ambos ao lado do AP



Cenário 2: com o site parceiro e o móvel longe do AP



Cenário 3: com o site parceiro longe do AP e o móvel próximo ao AP



Cenário 4: com o site parceiro próximo ao AP e o dispositivo móvel longe do AP

Os programas que realizaram a coleta no móvel e no site parceiro geraram um arquivo de texto
com os dados coletados para que pudessem ser utilizados na geração dos gráficos para avaliação
dos resultados. Cada programa utilizou o modelo matemático encontrado em (Costa Neta 2014),
para que pudesse ser usado como forma de decisão na seleção das redes. Os gráficos abaixo
utilizam apenas os dados das métricas de qualidade de serviço da rede utilizada nos testes.

Figura 4 ‐ Cenário 1 ‐ Servidor

Figura 5 ‐ Cenário 1 ‐ Cliente

Segundo os resultados apresentados pelos gráficos nas figuras 4 e 5, pode‐se observar que os
dados da qualidade se seviço (QoS) coletados da rede alvo dos experimentos apresentou valores
próximos no cenário 1, tanto em jitter, atraso e perda de pacotes, sendo que nas duas figuras o
valor do atraso ficou variando próximo a 40 ms.
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Figura 6 ‐ Cenário 2 – Servidor

Figura 7 ‐ Cenário 2 – Cliente

Observando as figuras 6 e 7 (cenário 2) pode‐se observar que a qualidade da rede apresentou
mais oscilações que o cenário 1, pois cliente e servidor estavam longe do AP em determinado
momento.

Figura 8 ‐ Cenário 3 ‐ Servidor
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Figura 10 ‐ Cenário 4 ‐ Servidor

Figura 11 ‐ Cenário 4 ‐ Cliente

Para representar a qualidade de serviço de uma rede, foi utilizado o modelo matemático de
predição de blur encontrado no trabalho de (Costa Neta 2014), o modelo matemático recebe os
valores das métricas de QoS e devolve um valor que representa a qualidade da rede em questão.
Nas figuras 12 e 13 estão representados os valores resultantes do uso desse modelo em dois
cenários.

Figura 12 ‐ Predição de Blur para o cenário 1

Figura 13 ‐ Predição de Blur para o cenário 2

Como pode‐se observar os valores de blur tiveram uma grande diferença, entre os dados
coletados pelo cliente e pelo servidor, o mesmo ocorreu em todos os outros testes que foram
previamente realizados.
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CONCLUSÃO
Após observar os gráficos das figuras 4 a 11, pode‐se concluir que a qualidade apresentada pelas
redes é aproximada em todos os cenários considerando a qualidade recebida no cliente e no
servidor, isso justifica a implementação do ambiente com o processamento distribuído para que
essa arquitetura possa ser usada em um protocolo de seleção de redes baseado em qualidade de
serviço.
Ao analisar os valores resultantes da predição do blur, pode‐se concluir que o modelo
matemático não é eficiente para predizer a qualidade de uma rede em função do QoS, pois os
dados obtidos a partir da coleta de QoS apresentaram resultados semelhantes nos cenários em
que foram coletados, enquanto que os resultados da predição de blur apresentaram resultados
com valores totalmente diferentes e distantes na comparação entre o cliente e o servidor.
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RESUMO
O programa aluno conectado, iniciativa inovadora
oferecido pelo Governo do Estado de Pernambuco, que
distribui computadores híbridos para todos os
estudantes de 2º e 3º ano do ensino médio da rede
estadual, no ano passado já tivemos a iniciativa na zona
urbana e nesse ano o objetivo é oferecer aos alunos da
rede estadual de ensino, nas escolas da zona rural,
ensina‐los como poderão usar devidamente os recursos
computacionais, assim vamos poder identificar quais as
melhorias no desempenho dos estudantes que utilizam

o aparelho, além de também beneficiar aos professores
que poderão utilizar desse meio tecnológico nas aulas,
podendo facilitar o entendimento do aluno e também
uma forma de incentivá‐lo a aprender de uma forma
simples e divertida. Tendo em vista atender todas as
necessidades dos alunos, a capacitação é ministrada de
forma sucinta, para que todos os alunos tenham uma
facilidade de compreender e tornar a vida acadêmica
mais objetiva com o uso da tecnologia da Informação.

PALAVRAS‐CHAVE: Inclusão Digital, Tecnologia da informação, Informática na educação

CONNECTING KNOWLEDGE: SEARCHING WAYS TO PROMOTE DIGITAL INCLUSION OF
HIGH SCHOOL STUDENTS
ABSTRACT
“Aluno Conectado” Program, initiative innovative
offered by the Government of the State of Pernambuco,
which distributed computers hybrid for all students of
2nd and 3rd year of teaching medium the network state,
on the last year already had the initiative in the area
urban and this year the goal is to offer to students the
system state of education, at the schools rural, teach
them how they can use duly the resources computing,
so we can identify what amelioration on performance of

student that use the drencher, beyond of too benefit to
teachers who can use this middle technology at the
classes, can facilitate the understanding of the student
and too a form of encourage him to learn of a way
simple and fun. Having in view attend all the needs of
students, the capacity it is given of form brief, that all
students have a facility to understand and render the
life academic more objective with the use of information
technology.

KEY‐WORDS: Digital inclusion, Information Technology, computers in education
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CONECTANDO CONHECIMENTO: BUSCANDO FORMAS PARA PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL
DOS DISCENTES DO ENSINO MÉDIO
INTRODUÇÃO
O programa aluno conectado visa oferecer capacitação, no meio tecnológico, aos alunos da Zona
Rural da Região de Itaparica situada no sertão do estado de Pernambuco, tendo como
municípios: Belém do São Francisco/PE, Carnaubeira da Penha/PE, Floresta/PE, Jatobá/PE,
Petrolândia/PE, Tacaratu/PE e Itacuruba/PE. Esta iniciativa foi fruto de um programa do governo
estadual que tem a finalidade de auxiliar esses alunos a ter uma melhor interação com o meio
computacional, favorecendo assim a inclusão digital dos mesmos em atividades tais como:
manuseio, pesquisas, estudo e até mesmo o lazer.
O programa Aluno Conectado tem como fundamentação a Lei nº 14.546, de 21 de Dezembro de
2011 (PERNAMBUCO, 2011). Institui, no âmbito das unidades públicas de ensino do Estado de
Pernambuco, o Programa Aluno Conectado.
Esse programa beneficia todos os estudantes da rede estadual que estão matriculados no 2º e 3º
ano do ensino médio. Esses equipamentos começaram a ser distribuídos aos discentes no ano de
2012 com o intuito de proporcionar o acesso da informática aos estudantes.
Com isso, o contato é mais direto e todos os alunos veem sendo ensinados para que possam
aproveitar esse meio tecnológico para que de agora em diante tenham um melhor desempenho
acadêmico, juntamente com a vida pessoal. Tais alunos só têm a ganhar com esse programa, pois
estão sendo orientados por pessoas que já têm noção do assunto para monitorá‐los, assim tendo
um melhor aprendizado.
Os alunos estão tendo noções básicas de como fazer uma utilização correta dos hardwares e
softwares, e que tenham segurança na hora do manuseio com os equipamentos. A acessibilidade
desses alunos de menor baixa renda, com o meio digital e tecnológico, faz com que sua maneira
de ver o mundo mude para melhor. Pois com o uso devido de Programas, e até mesmo a
internet, facilitara o modo de que tenham de pensar sobre o que acontece em todo o mundo.
Com a tecnologia da informação, todos têm as informações importantes para ajudá‐los, e com
isso, podendo disseminar todo o conhecimento.
Analisando o crescimento da informatização dos serviços oferecidos à sociedade, cada vez mais
se busca a necessidade da inclusão digital dos cidadãos nesse modo de vida. Ao acontecer o uso
destes recursos tecnológicos, eles devem ser apropriados de meios onde à tecnologia da
informação e comunicação se direcione para fazer valer a inclusão dos indivíduos neste espaço.
Deste modo, o Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do sertão pernambucano –
campus Floresta apresenta esse projeto como ambiente capaz de fazer imergir tais tecnologias a
serviço de ensino a favor da interação dos alunos nestes municípios para dar informações e,
assim, anulando quaisquer diferenças sociais.
Ao se utilizar diferentes recursos, que ajudam para o melhoramento de um recinto de
comunicação, o computador e seus inúmeros recursos destacam‐se como mecanismo de acesso
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baseado em diferentes programas sociais do governo estadual. Contudo, o programa tem como
objetivo apresentar o tema de inclusão digital no ambiente escolar como uma execução
educacional que envolve alunos que estão dando as orientações, e o aluno o principal da
interação e comunicação de novas formas de colaboração, interatividade, conhecimento e
cidadania.
O governo do Estado disponibiliza esse projeto, visando o futuro desses alunos para serem
pessoas dotadas de conhecimentos e terem capacidade de argumentos e uma vida profissional
de mais qualidade. Todos só têm a ganhar utilizando a Tecnologia da Informação como
ferramenta de ensino. Nós, do Projeto “Programa Aluno Conectado: Capacitação de uso dos
recursos computacionais aos estudantes da rede estadual da Região de Itaparica – PE” estamos
proporcionando um bom desempenho para que esses alunos aprendam de um jeito sucinto, e
tenham boas escolhas nas suas vidas.
REFERENCIAL TEÓRICO
A importância da capacitação para o uso computacional aos alunos do 2º e 3º ano do ensino
médio da rede estadual da região de Itaparica no sertão do estado de Pernambuco é altamente
influente para os discentes desenvolverem habilidades no sistema tecnológico e terem um
avanço no conhecimento, e na educação dos jovens desde a educação básica até o nível superior,
sendo estudantes com necessidade especial ou não.
Essa capacitação irá mostrar que os alunos têm capacidade de aprender de uma maneira fácil e,
durante as suas atividades diárias mostrarem, na prática, tudo aquilo que foi dado na aula.
Na capacitação, o método utilizado para testar o conhecimento dos discentes é através de um
questionário contendo 10 questões de múltipla escolha, variando a ordem de aplicação a cada
escola visitada. Uma vez sendo aplicada antes da capacitação, para ver o que eles entendem
sobre o tablet/PC, e outra vez após a capacitação, para saber se eles, realmente entenderam qual
a melhor forma de usufruir de todos os programas que é oferecido pelo computador híbrido.
A seguir, a Tabela 1 mostra todos os alunos envolvidos no programa Aluno Conectado, tanto da
Zona Urbana, onde foi dado o inicio, como da Zona Rural, que foi uma continuação das
capacitações, visando oferecer conhecimento aos que não têm tantas oportunidades de
conhecer a Tecnologia da Informação.
Por isso foi dado mais esse passo importante, com o intuito de realizar capacitações a todos
aqueles que não têm o acesso a inclusão digital. Assim, fica mais gratificando o projeto que é
levar esses conhecimentos, toda a informação possível para que a informática na educação seja
realizada da melhor maneira, fazendo com que todos os alunos tenham uma visão da era digital
mais abrangente.
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Tabela 1. Tabela que mostra as pessoas envolvidas em suas respectivas escolas e
municípios.

Município

Escolas
Contempladas/
Zona Rural

Escolas
Contempladas/
Zona Urbana

Alunos/ Zona Rural

Alunos/ Zona
Urbana

Floresta

2

2

62

46

Petrolândia

2

3

69

356

Carnaubeira da
Penha

1

1

48

93

Belém do São
Francisco

Em andamento

3

Em andamento

410

Itacuruba

0

1

0

111

Tacaratu

Em andamento

1

Em andamento

108

Jatobá

0

0

0

0

Fonte: Autoria própria
O programa aluno conectado do governo estadual, disponibilizou computadores híbridos para
esses jovens, afim de demonstrar que todos podem ter acesso a inclusão digital, mesmo sendo
leigos no assunto. Com isso, discentes de menor baixa renda, ou não, pois há quem já tenha o
acesso ao meio tecnológico, mas não sabem ter um melhor desempenho na utilização dos
computadores e programas.
Segundo COSTA (2007), “a informática tem se apresentado não apenas como uma ferramenta de
auxílio no desenvolvimento de tarefas nas empresas ou de uso específico dos profissionais da
informática, mas sim, como um recurso facilitador que invade todas as áreas do conhecimento.”
Esses discentes tem a oportunidade de crescer mentalmente com o passar dos dias, e com isso,
eles podem ir trabalhando seu conhecimento para aperfeiçoar todos os ensinamentos que está
sendo transmitido para facilitar seus estudos tanto na escola, como nas suas casas.
Para ROSINI (2007), “é notório o uso de tecnologias pelo indivíduo na sociedade. A escola deve
preparar, fornecer conhecimento e sabedoria tendo como fim a educação e a preparação para o
mercado de trabalho.”
Diante de tudo isso, esses jovens estudantes tem acesso à inclusão digital, tendo mais
informações em diferentes meios de conhecimento, e terá facilidade na hora de se encaminhar
para seu futuro profissional.
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Por COSTA (2007), “promover a inclusão digital é algo que, além das questões sociais envolvidas,
é um direito que o cidadão tem de participar das tecnologias existentes, ter uma educação mais
atualizada, capacitação profissional, maior competitividade no mercado, etc.”
Conforme explanado por MARTINI (2005), “uma das ações dentro do governo eletrônico é a
inclusão digital mediante a implantação e manutenção de telecentros, que visa à capacitação da
população mais carente, para o cidadão incluído digitalmente conseguir gerar, armazenar,
processar e distribuir informações com a velocidade que as tecnologias da inteligência permitem.
Um processo de capacitação social que busca evitar que as tecnologias da informação
aprofundem as desigualdades socioeconômicas. É evidente que o primeiro passo da inclusão
digital é assegurar o acesso ao computador, à Internet e às linguagens básicas da sociedade da
informação.”
Com o programa “aluno conectado” os discentes têm um avanço com a demanda de informação
e conhecimento com ajuda do governo do estado, visando melhorar o ensino do ramo da
computação para os alunos tendo o acesso a tecnologia da informação, já que esses estudantes
foram contemplados com computadores híbridos.
Segundo NETO (2013), “o governo brasileiro já deu início ao Projeto Um Computador por Aluno,
em 2010, e dois anos depois o governo de Pernambuco, estado no nordeste do país, criou o
Aluno Conectado, programa que distribui tablets híbridos à todos os alunos matriculados no 2º e
3º ano do ensino médio da rede pública.”
De acordo com NETO (2013), “Pernambuco inova e distribui tablets para estudantes da rede
estadual. O programa Aluno Conectado foi, dessa forma, anunciado pelo governo pernambucano
e segundo dados do site oficial do estado, até setembro do mesmo ano foram distribuídos 156
mil tablets nas 1.101 escolas do sistema estadual de ensino. Esse ano devem ser distribuída por
volta de metade desse número, aproximadamente, mais 80 mil. Os gastos com os equipamentos
do primeiro ano do projeto, segundo o site, chegaram a 98 milhões. Os portáteis são doados
integralmente aos estudantes, que podem, ao concluir a modalidade de ensino, sem reprovação,
ficar com eles.”
Da mesma forma do programa aluno conectado, também ocorreu o professor conectado. Uma
ação também para melhorar a educação, e a metodologia de ensino para facilitar a interação
entre os professores e alunos.
Esses docentes receberam os notebooks para uma melhor condição de transmitir conhecimento
aos discentes e otimizar as aulas com a utilização de diferentes mídias.
Mediante as palavras de SANTOS (2013), “a interferência do professor faz‐se necessária no
sentido de oferecer ao aluno oportunidades significativas de construção de conhecimentos e
valores que estão atrelados a atual conjuntura social, promovendo a utilização das tecnologias
informáticas como instrumentos auxiliares à prática pedagógica com o objetivo de promover
interação, cooperação, comunicação e motivação a fim de diversificar e potencializar as relações
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inter e intrapessoais mediante situações mediatizadas, que venham a dar um novo significado ao
processo de aprendizagem.”
Ainda sobre o que fala SANTOS (2013), “o projeto pressupõe tecnologia como uma ferramenta
pedagógica e facilitadora do contato com outros professores, alunos, famílias e comunidade
escolar e destaca que incluindo o professor na realidade virtual ele será capaz de refletir sobre a
mesma, pensando e reconstruindo novas formas de ação e construção do conhecimento.”
METODOLOGIA
Em um mudo cada vez mais globalizado e com o avanço da tecnologia e com o investimento do
governo em dar apoio aos alunos, através de recursos tecnológicos, cada dia que passa os
estudantes estão recebendo oportunidades de poder utilizar algumas ferramentas tecnológicas
para que possam auxiliar em sua educação, no nosso caso, sendo mais especifico, estou falando
dos computadores híbridos, visando assim facilitar o entendimento dos alunos e também até
uma forma de despertar o interesse dos estudantes.
Apesar de por um lado pensar que resolveu todos os problemas disponibilizando os aparelhos
tecnológicos necessários para que os alunos e professores possam utilizar, um problema
realmente foi resolvido, mas surgem outros problemas, alguns alunos não estão usando de
maneira correta os computadores, alguns por realmente não saberem como utilizar, pois nunca
tiveram acesso à um computador, e também não tiveram uma preparação adequada para o uso
devido, outros que já sabem utilizar, acabam apagando os softwares de fábrica, e só querem usar
para poder estar conectado nas redes sociais e poder estar usando o computador para diversão,
o que não ajuda em nada na sala de aula, além de não aprender com as aulas, o aluno acaba
atrapalhando outros alunos que querem aprender, para que no futuro possa ir em busca de algo
melhor, sabemos que tem esse tipo de aluno em todo lugar, e queremos poder também
conscientiza‐los para poder utilizar de forma correta essa ferramenta.
É óbvia a insatisfação dos estudantes em relação a aulas tradicionais, ou seja, aulas que são
utilizados apenas o quadro e o pincel. Atualmente, os alunos precisam saber o porquê precisam
saber determinado assunto. Essa é o ensinamento utilitário, isto é, só se aprende se for
importante para o discente, necessário para concorrer no mercado de trabalho, ambicionando
um retorno financeiro. A internet conquista nossas casas com todas as suas vantajosas
informações, e sua velocidade, fazendo o impossível tornar‐se não desejável, como fazer
pesquisas específicas visualizando todo conhecimento sair do lugar. É difícil competir contra esta
aptidão tecnológica, portanto, prender a atenção do aluno em aulas que são sempre da mesma
forma, faz com que os alunos fiquem desestimulados em aprender.
Então, a proposta é fazer diferente. Uma vez que os discentes gostam da inovação da tecnologia,
tem que ser aproveitada essa oportunidade e usá‐la a seu favor. A aula pode estimular os alunos
de maneira direta, fazendo com que o interesse em interagir e aprender seja mais profunda.
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Como o nosso objetivo dessa vez é na zona rural, sabemos que a educação na zona rural requer
uma atenção especial, pois a carência é muito grande em alguns lugares, então estaremos
buscando oferecer para eles um ensino de qualidade, através de palestras, mini cursos e oficinas
a fim de prestar a devida capacitação aos discentes dos computadores a nível de hardware e
software. Onde no final iremos procurar saber em que os computadores contribuíram na vida
deles, se os ensinamentos foram validos, e se contribuiu de alguma forma para o aprendizado de
cada um. A educação também é um mecanismo poderoso de articulação das relações entre
poder conhecimento e tecnologias. Desde pequena a criança é educada em um determinado
meio cultural familiar, onde adquirem conhecimentos, hábitos, atitudes, habilidades e valores
que definem a sua identidade social. Da mesma forma, a escola também exerce o seu poder em
relação aos conhecimentos e ao uso das tecnologias que farão a mediação entre professores,
alunos e os conteúdos a serem aprendidos.
Fluxograma 1 – A realidade do programa aluno conectado.

INICIO

GOVERNO DISPONIBILIZA
COMPUTADORES HÍBRIDOS

FIM

ALUNOS RECEBEM
COMPUTADORES

OS ALUNOS UTILIZAM OS
COMPUTADORES POR
CONTA PRÓPRIA

De acordo com o fluxograma acima, vimos que os alunos que foram contemplados com os
computadores híbridos veem utilizando‐os de maneira incoerente da forma que, realmente, seria
para usa‐lo. O que seria uma ferramenta de estudo vem sendo um forte aliado contra o ensino
em sala de aula, pois os estudantes deixam de prestar atenção na aula para navegarem nas redes
sociais, e também uso avulso dos computadores.
Segundo NETO (2013), “um fato curioso é que muitos dos professores apontam as redes sociais

como sendo as grandes vilãs da escola e veem a introdução de computadores na sala de aula
como um aval para acessá‐las continuamente, usando como argumento a necessidade de acesso
às informações”.
Diante disso, a capacitação vem sendo de grande importância para gerar uma maior coerência
na hora dos discentes usarem os computadores. Utilizar os softwares de fábrica e não apagá‐los,
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como vem sendo feito pelos jovens. Assim, o uso deste meio tecnológico vai proporcionar uma
melhor usabilidade e de forma correta.
Tendo um uso desses computadores de forma com que eles foram designados a fazer pelo
programa aluno conectado, esses jovens terão uma ferramenta crucial de uma fonte de
conhecimento com uma vasta quantidade de informações que ajuda no cotidiano, facilitando o
estudo e o entendimento em diversas áreas.
Fluxograma 2 – Proposta do projeto do IF Sertão pernambucano – campus Floresta/PE de
como ficar a disponibilização dos computadores híbridos e a capacitação dos estudantes do
programa aluno conectado.
INICIO

ALUNOS RECEBEM
COMPUTADORES

GOVERNO DISPONIBILIZA
COMPUTADORES HÍBRIDOS

SIM
MAS SABEM UTILIZAR
DE MANEIRA CORRETA?

SIM
SEMPRE TEMOS ALGO A
APRENDER, EDUCAÇÃO NUNCA É

ALUNOS SABEM
UTILIZAR OS
COMPUTADORES?

CAPACITAÇÃO
DO GOVERNO

NÃO

NÃO

PASSARÁ POR UMA CAPACITAÇÃO
CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS

ADEQUADA.

RESULTADOS
Diante do que foi visto, todos os discentes da rede pública de ensino, vem tendo um melhor
desempenho quando se trata de manusear os computadores híbridos.
Estão mais cientes de como utilizar o equipamento de maneira correta e o cuidado que devem
ter quando finalizarem o uso dos computadores. Desta forma, todos os alunos vão dispor da
tecnologia para aumentar a qualidade do ensino em sala de aula, e aprimorar o conhecimento
quando for fazer trabalhos acadêmicos.
Como consequência desta capacitação, se tornam mais eficientes o uso dos computadores e os
softwares. Os estudantes terão um avanço nos estudos, facilitando a aprendizagem em diversas
áreas, construindo novos conhecimentos a partir dessa tecnologia, tendo uma educação
diferenciada de como era antes da capacitação.
Assim, as aulas serão mais produtivas visando o crescimento educacional, e também a interação
social e digital.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para o desempenho de cada aluno ser contínuo, é aconselhável que esses discentes tenham uma
capacitação frequente, pois pode ocorrer um regresso em tudo que foi aprendido durante a
capacitação em si. O ideal é que tenham capacitações semestrais, pois é normal alguns alunos
esquecer tudo que foi ministrado.
A oferta de destas capacitações se deve para que os discentes possam expandir seus
conhecimentos da área tecnológica, e melhorar a qualidade de ensino e estudo. Então, são
necessárias outras capacitações para analisar o desenvolvimento do conhecimento dos
estudantes.
Com este auxilio esses jovens irão construir seus conhecimentos no seu próprio ritmo, somando
informação, entretenimento e diversão. Promovendo assim a inclusão digital uniforme.
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TÍTULO DO ARTIGO
A organização do texto e seu formato seguirão as instruções:
Escreva o texto utilizando esta formatação. A diagramação realizará o enquadramento em
suas normas.
O texto integral do trabalho, inclui: Título, Nomes, Resumo, Palavras‐chave, Abstract, Key‐Word,
Corpo do Trabalho, Tabelas, Figuras, Agradecimentos e Referências Bibliográficas. O
espaçamento entre linhas deverá ser SIMPLES.
Para o corpo do trabalho (Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão),
serão utilizados os seguintes formatos e alinhamentos:
 SUBTÍTULOS ( ex: INTRODUÇÃO) ‐ fonte Calibri, corpo 12, negrito, alinhado à esquerda.
 Corpo do texto ‐ fonte Calibri, corpo 12, justificado.
 Tabelas ‐ Deverão ser numeradas sequencialmente, referidas no texto e devem
necessariamente estar inseridas no mesmo arquivo do texto do trabalho e não como anexos
ou arquivos a parte, centralizadas. Títulos de Tabela ‐ Deverão ser incluídos na linha
imediatamente anterior à Tabela e centralizados. Utilizar fonte Calibri, corpo 12, negrito. No
corpo da tabela utilizar a fonte Calibri, corpo 10. Exemplo:
Tabela 1 – Efeito da fonte de carbono e concentração na produção da atividade lipolítica e
biomassa pelos isolados fúngicos F04.
Isolado
Fúngico

F04

Fonte de
Carbono
(FC)

Óleo de
Oliva
Óleo de
Oliva
Óleo de
Oliva
Óleo de
Mamona
Óleo de
Mamona

Concentração
da FC (%)

Atividade
Lipolítica
Máxima (U
mL‐1)

Tempo
de
Cultivo
(horas)

Biomassa
(mg mL‐1)

Relação da
atividade
lipolítica
máx./biomassa
(U mg‐1)

1,0

40,80

72

15,57

2,62

1,5

47,80

120

18,95

2,52

2,0

30,30

96

10,14

2,99

1,0

28,00

72

10,42

2,69

1,5

30,90

72

11,85

2,61

Fonte – Laboratório de Microbiologia –IFMA‐Campus Buriticupu.

 Figuras/Fotografias ‐ Podem ser incluídas livremente. Todas as figuras, gráficos, ilustrações e
fotografias deverão ser referenciadas como figuras e devem necessariamente estar inseridas
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no mesmo arquivo do texto do trabalho, centralizadas. Deverão também ser numeradas
sequencialmente e citadas no texto do trabalho.
Título de Figura/Fotografia ‐ Deverá ser incluído na linha imediatamente posterior à Figura e
centralizado. Utilizar fonte Calibri, corpo 12, negrito. Exemplo:

Figura 1 –Localização dos Campus do Instituto Federal do Maranhão‐ IFMA
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 Fórmulas ou Equações ‐ Utilizar fonte Times New Roman, corpo 12, em negrito e alinhadas à
esquerda. Deverão também ser numeradas seqüencialmente e referidas no texto do trabalho.
Exemplo:
NO 3  NO 2  NO   N2O  N2

equação (1)

 Marcadores (Bullets) ‐ Seu uso é permitido para dar ênfase e destaque a itens, tópicos e
subitens.
O texto deverá ser cuidadosamente verificado e submetido ao corretor ortográfico, no idioma
nativo. Os termos normalmente grafados em itálico poderão ser tanto formatados em itálico
quanto sublinhados.
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Ao final do texto deverão aparecer as REFERÊNCIAS, utilizando fonte Calibri, corpo 12, alinhamento de
parágrafo justificado e espaçamento de parágrafo de 6 pontos (depois). No início de cada item deverá ser
usado um marcador de numeração crescente, com Posição do Número: esquerdo, Alinhado em: 0 cm e
distância de recuo de texto Recuar em: 0,6 cm. Apresentar as Referências em ordem alfabética, seguindo as
normas da ABNT‐NBR‐6023 (2002).
Exemplo:
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RESUMO
Atualmente uma grande gama de dispositivos móveis vem surgindo no mercado, proporcionando aos usuários
variadas funcionalidades, praticidade e um número crescente de aplicações para estes dispositivos. Mas este
mercado ainda possui um déficit com relação às aplicações voltadas para pessoas com necessidade especiais.
Este artigo trata dessa questão e apresenta um aplicativo que fornece serviços baseado em localização ‐ LBS –
Location‐Based Services. Este aplicativo foi concebido utilizando ciência de contexto levando em consideração o
contexto ao qual o usuário está inserido para de acordo com isso disponibilizar as informações corretas e necessárias
que auxilia o usuário portador de necessidades físicas e principalmente visuais a se localizar dentro da estrutura do
IFPB Campus Monteiro, através de dispositivos móveis com uso da tecnologia NFC (Near Field Communication) de
localização através de ondas de curto alcance e com o auxílio de síntese de voz.

PALAVRAS‐CHAVE: computação ubíqua, Android, ciência de contexto, necessidades especiais, localização

CONTEXT AWARE APPLICATIONS FOR PERSONS WITH SPECIAL NEEDS ON CAMPUS IFPB
MONTEIRO
ABSTRACT
Currently a wide range of mobile devices are appearing on the market , providing users varied functionality,
practicality and an increasing number of applications for these devices. But this market still has a deficit with respect
to applications geared for people with special needs.
This article addresses this issue and presents an application that provides location‐based services ‐ LBS ‐ Location‐
Based Services. This application has been designed using context awareness taking into account the context in which
the user is inserted accordingly to provide the correct and necessary information that assists the user bearer mostly
visual and physical needs to be located within the structure of IFPB Campus Monteiro, through mobile devices using
NFC (Near Field Communication) location technology through waves of short‐range and with the aid of speech
synthesis.

KEY‐WORDS: ubiquitous computing, Android, context awareness, special needs, location.
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APLICAÇÕES CIENTES DE CONTEXTO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO IFPB
CAMPUS ‐ MONTEIRO

INTRODUÇÃO:
Com a popularização dos dispositivos móveis a exemplo de Tablets e Smartphones, o
mercado de aplicativos para esses dispositivos cresce cada vez mais e de forma acelerada, mais
de 1,5 bilhões de aplicativos são baixados por mês do Google Play. Mas o mercado dedicado a
software mobiles para pessoas que possuem necessidades especiais não acompanha o mesmo
ritmo. A evolução dos recursos de hardware dessas plataformas possibilita que as aplicações
possam fazer uso de características e funcionalidades agregadas ao hardware destes como, o uso
de sensores para medir temperatura ou proximidade. Por exemplo, aplicativos são criados para
medir a temperatura através do contexto ao qual está inserido o usuário e de posse dessas
informações executar alguma ação.
Diante disso, a computação ciente de contexto consiste em fornecer informações e
serviços aos usuários através da interação com dispositivos móveis e demais eletrônicos
envolvidos no processo, fazendo uso de dados oriundos do contexto ao qual os mesmos estão
inseridos, como sua localização, hora do dia, a atividade do usuário e pessoas ou dispositivos
próximos.
A definição de contexto por (DEY, 2001):
“Contexto é qualquer informação que pode ser utilizada para caracterizar a situação de uma
entidade. Uma entidade é uma pessoa, lugar ou objeto que é considerado relevante para a interação
entre o usuário e a aplicação, incluindo o próprio usuário e aplicação”

Normalmente na computação tradicional, os usuários precisam fornecer informações ao
computador utilizando os meios tradicionais como teclado e mouse. Porém essa forma de
interação para usuários com necessidades especiais não ajuda a utilizar a maioria dos recursos
oferecidos por software, esses usuários precisam de aplicações que possuam formas diferentes
de interação como, fala, gestos, escrita à mão, telas sensíveis ao toque, etc. Ou seja, as
aplicações para pessoas com necessidades especiais precisam ter uma interação homem‐
máquina diferente das outras aplicações, essa interação deve levar em consideração o contexto
ao qual o usuário está inserido naquele momento. E a computação ubíqua trata justamente
dessa questão de reconhecimento de contexto.
A indústria de TI tem o seu mantra de longa data para transmitir “qualquer coisa, a
qualquer hora, em qualquer lugar” (STENTON, 2007). Conceitualmente, quando uma pessoa
adentra um ambiente, ela, por meio dos dispositivos que carrega, deve ser reconhecida pelo
ambiente e vice‐versa, possibilitando a troca de informações correta e convenientemente. Isto
envolve a identificação inequívoca do usuário e a troca de informações pertinente a contexto
(local, horário e atividades em curso). A identificação automática de contexto pode tornar os
dispositivos computacionais capazes de responder mais adequadamente as necessidades
individuais dos usuários, ajudando‐os a personalizar serviços e aplicações de maneira inteligente.
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Neste artigo, propõe‐se uma funcionalidade para aplicações cientes de contexto em
Smartphones que utiliza a tecnologia de NFC (Near Field Communication) para detectar a
presença de uma pessoa com deficiência (PCD) e orientá‐lo com informações referentes a sua
localização dentro de estruturas físicas. Pretende‐se com essa funcionalidade facilitar o
deslocamento do PCD em ambientes fechados como escolas, estabelecimentos comerciais, etc.
Juntamente com o NFC, outros recursos nativos das plataformas móveis foram utilizados para
complementar a interatividade com o usuário, como o sistema de voz (Text‐to‐Speech). Além
disso, apresenta‐se um estudo realizado em um repositório de aplicativos (Google Play) com foco
em aplicações para PCD. A funcionalidade proposta foi adicionada a um protótipo para validação
de conceito nomeado de Acessibility.
O restante deste artigo está organizado como segue. Na primeira parte descreve‐se os
materiais e métodos utilizados no estudo de funcionalidades de aplicações da Google Play,
levantamento da quantidade de alunos com deficiência e seus tipos, descrição do dispositivo
utilizado para os testes e a tecnologia aplicada. Na segunda parte há descrição detalhada da
arquitetura do protótipo, em seguida são exibidos os resultados do estudo feito anteriormente
sobre as aplicações do Google Play e descrição do protótipo em funcionamento. Na terceira e
última parte é apresentada a discussão acerca dos resultados obtidos, das melhorias almejadas e
das dificuldades enfrentadas no desenvolvimento.
MATERIAIS E MÉTODOS:
Para uma maior compreensão de como o mercado de aplicativos móveis lida com o
desenvolvimento de aplicativos para pessoas com necessidades especiais, fez‐se necessário uma
pesquisa e posterior instalação e teste das aplicações em destaque na Google Play para extrair
quais funcionalidades são mais utilizadas e quais seriam uteis no contexto de desenvolvimento
do projeto. Dentro da pesquisa destacam‐se algumas aplicações que serão descritas na seção de
resultados.
O segundo passo foi mapear quantos alunos possuíam necessidades especiais dentro do
IFPB Campus Monteiro e quais os tipos de necessidades especiais, visando criar aplicações uteis
que facilitam a esses indivíduos uma maior inserção no próprio ambiente da instituição não só
acadêmico mais social, ajudando este a se locomover dentro da estrutura física como um todo.
De acordo com as informações obtidas o IFPB Campus Monteiro possui 12 alunos com
algum tipo de deficiência, como mostra a Figura 1.
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Figura 1 ‐ Tipos de Necessidades Especiais do Campus Monteiro
Com esses dados em mãos a escolha por uma aplicação de localização deu‐se pelo fato
não só de possuir alunos com necessidades visuais e motoras, mas também pelo fato da
instituição já possuir um projeto para inclusão de pessoas com essas necessidades especiais e
também pelo fato do campus ser projetado para ter‐se maior acessibilidade.
Os testes do protótipo do Acessibility foram feitos em um Smartphones com a seguinte
configuração:
 Smartphone NEXUS 4 E960;
 3G com Android 4.2 (Jelly Bean);
 Display WXGA TRUE HD IPS+ de 4.7”;
 Câmera de 8MP + 1.3MP e memória interna de 16GB;
 Suporte à NFC;
Configuração e características das etiquetas NFC utilizadas:


Formato: redondo;



Material: PVC;



Memória: 144 bytes;



Tamanho: 38mm;



Tamanho da antena: 38mm / 1.4 polegadas;



Circuito Integrado (IC): NXP NTAG203



Espessura do circuito integrado: 120 um (micrometro);
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Frequência: 13.56 MHz;



Protocolo: ISSO 14443 A;

RESULTADOS:
Arquitetura do Sistema
O sistema segue o padrão MVC (Model‐view‐controler) apresentado na Figura 2, onde o
módulo de apresentação possui uma interface simples, onde as informações referentes ao local
serão exibidas visualmente em caso do usuário possuir deficiência auditiva, enquanto a interação
com os usuários portadores das demais deficiências serão feitas através de sistema de voz.
No módulo lógica de negócios, tem‐se a obtenção dos dados que só ocorrerá caso o
dispositivo em questão possua suporte a NFC, se esta função estiver desabilitada o aplicativo
avisará e em seguida fará a captura e processamento dos dados lidos. O conversor de fala, irá
converter as informações NFC obtidas em voz para o usuário.

Figura 2 ‐ Arquitetura do Acessibility
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A captura das informações contidas na etiqueta é feita através da tecnologia NFC, por ser
uma wireless de curto alcance ela permite a comunicação entre dispositivos com a mesma
tecnologia neste caso Smartphone e etiqueta, exigindo uma distância de 3cm ou menos para
iniciar esta conexão. É baseado nos padrões do Radio Frequency Identification – RFID e opera sob
três modos: Leitura/Escrita, ponto‐a‐ponto e emulador de cartão. O modo explorado neste
projeto é o de leitura/escrita.
As etiquetas NFC citadas, são dispositivos eletrônicos simples (sem pilhas ou
componentes móveis) que contêm uma antena e uma pequena quantidade de memória. A
alimentação é feita por um campo magnético gerado pelo leitor ao ser aproximado da etiqueta.
Geralmente, esse conjunto vem sob uma superfície adesiva que permite sua fixação em algum
móvel, cartaz ou parede. A quantidade e tipo de informação que pode ser armazenada varia de
acordo com o tamanho de armazenamento disponível na etiqueta que pode ir de poucos bytes a
alguns kilobytes. O tamanho da etiqueta NFC mostrada na Figura 3, escolhido varia de acordo
com a necessidade e quantidade de informações que serão dispostas na etiqueta.

Figura 3 ‐ Etiqueta NFC
Estudo de Funções para PCD
Na Tabela 1, mostram‐se os aplicativos avaliados para obtenção de funções mais comuns
e relevantes para um aplicativo para pessoas com necessidades especiais. A busca não teve o
intuito de encontrar nenhuma função em especifico, mas várias funções que permitissem que a
aplicação fosse o mais intuitiva e funcional para tais usuários.
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Tabela 1 ‐ Aplicativos testados e suas principais funcionalidades.
Aplicativo

Descrição

Características

Para crianças com necessidades especiais,
incluindo autismo.

Interface colorida, intuitiva e sem
muitas informações, facilitando o
manuseio do aplicativo pelo usuário.

JAD Braille

Para deficientes visuais redigirem mensagens
de texto em Braille.

Interface adaptada para representar
a escrita em Braille.

Principais funções do Smartphone ou Tablet
representados em ícones grandes
direcionados a deficientes visuais.

Síntese de voz e interface adaptada.

CPqD Alcance

CPA

Para pessoas com problemas graves de
comunicação.

Síntese de voz ao tocar em uma
figura.

Sign Language FingerSpell

Converte textos em sequências de imagens
(Libras).

Síntese de voz.

Converte SMS para linguagem Libras.

Convenção de texto em língua de
sinais.

Para pessoas com impossibilidades auditivas.

Síntese de voz.

Teste de Daltonismo

Teste de Ishihara

Interface simples.

ProDeaf Móvel

Traduz texto para libras através de um
personagem em 3D

Reconhecimento de voz e texto.

HandTalk

Semelhante ao ProDeaf

Reconhecimento de voz e texto.

Preschool Games Coloring
Book

Sign Short Message Service
AMPDA (Surdo‐mudo)

Aplicativo Acessibility
O aplicativo Acessibility Figura 4, consiste em prover ao usuário informações de
localização através de etiquetas NFC com o auxílio de síntese de voz. Basicamente o usuário
aproxima o seu dispositivo Tablet ou Smartphone da etiqueta e está disponibiliza informações
referentes a localidade.
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Figura 4 ‐ Protótipo do Acessibility
Este aplicativo visa ajudar principalmente a alunos com deficiências visuais e motora, pois
ao aproximar o dispositivo da etiqueta o aplicativo fornece informações sobre o local, uma sala
ou laboratório de um determinado lugar, por exemplo, de forma visual através de mensagem
escrita na tela do dispositivo e também através de síntese de voz, ou seja, o aplicativo fala ao
usuário funcionalidade de extrema importância para usuários deficientes visuais.
Além da síntese de voz, é usada a tecnologia NFC, tecnologia sem fio de curto alcance que
permite a comunicação entre dispositivos com a mesma tecnologia, com uma distância máxima
de 10 centímetros. Apesar de ser uma tecnologia não recente, nem todos os dispositivos móveis
atualmente no mercado possuem suporte a NFC, a previsão é que nos próximos anos a grande
maioria dos dispositivos já sairão com NFC de fábrica1.
DISCUSSÃO:
Para desenvolver o aplicativo Acessibility, a arquitetura utilizada foi o MVC que no
Android é um padrão, os arquivos XML agem como a View (Apresentação) o controlador conecta
a interface do usuário com as regras de negócio e os dados (Lógica de negócio). Na lógica de
negócio é onde acontece a obtenção dos dados, através do NFC e o conversor de voz, estes
fornecem por meio de um controlador as informações ao usuário através da interface com o
auxílio de XML (visual) e voz (texto falado).

1

http://www.nfcworld.com/nfc‐phones‐list/. Lista de dispositivos que tem suporte a NFC. Acessado em

29 de abril de 2014.
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Apesar do NFC ser uma tecnologia já existente desde de 2004, ainda é pouco difundida,
mas aos poucos está conquistando seu espaço no mercado. Devido a esse motivo o
desenvolvimento do protótipo foi dificultado pela baixa disponibilidade de dispositivos que
possuem o recurso.
A partir das análises realizadas nos aplicativos para PCD disponíveis na Google Play
identificou‐se a necessidade de um aplicativo que combinasse funcionalidades que auxiliassem o
usuário com necessidades de locomoção e/ou visual. A principal motivação para desenvolver o
Acessibility é pelo fato de melhorar a interação de alunos dentro do campus.
É fato que existe uma pequena parcela da população que possui algum tipo de
deficiência, porém considerável, mesmo assim ainda é ínfima a quantidade de aplicações
destinadas a esse público. No âmbito comercial há pouco interesse em desenvolver aplicações
para esse público, já que o retorno financeiro é baixo.
CONCLUSÃO:
A partir dos resultados pode‐se perceber que o protótipo possui alto potencial para se
tornar um grande aliado na vida de um PCD. Apesar da compatibilidade com NFC ainda estar
presente em uma pequena parcela de dispositivos a tendência é que este caso mude em breve,
segundo pesquisas. Já com relação as etiquetas NFC estão acessíveis a um baixo custo, mesmo as
que possuem um espaço maior de armazenamento.
O objetivo inicial foi alcançado com resultados satisfatórios e identificou‐se várias
possibilidades para incrementar o framework proposto. Como trabalhos futuros pode‐se pensar
na substituição da etiqueta NFC por redes wifi, utilizando triangulação para identificar a
localização e auxiliar o deslocamento do usuário. Outra possibilidade é a interação do usuário e o
dispositivo através do reconhecimento de voz, onde o mesmo envia comandos, requisitando sua
posição atual ou até mesmo solicitando que seja traçada uma rota.
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RESUMO
Os registros acadêmicos gerenciados pelos
docentes e acessados através de sistema web
estão sujeitos aos eventuais problemas na
rede de acesso. Problemas relacionados a
rede de acesso são muito comuns nos campis
do interior do estado. Uma solução eficiente
está no suporte ao gerenciamento destes
dados localmente. Neste contexto, este

trabalho apresenta um protótipo com
suporte ao gerenciamento dos dados
acadêmico off‐line e em dispositivos móveis
contribuindo para o melhor aproveitamento
do tempo de trabalho docente.

PALAVRAS‐CHAVE: software mobile, gerenciamento de registros academicos

A Eficient Creative for Academic Records
ABSTRACT
The academic records managed by
professors and accessed by web system are
subject to potential problems in the access
network. The network access problems are
very common distant campus. An efficient
solution is the support for managing of local

data. In this context, this paper presents a
prototype that supports the management of
academic off‐line data and on mobile devices
contributing to better use of time for
teaching.

KEY‐WORDS: mobile software, manager academic records
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Um Protótipo Criativo de Registro Acadêmico
Introdução
Diariamente e frequentemente, os docentes realizam registros de informações de suas aulas e alunos no
sistema acadêmico. Analisando estas atividades percebemos que um longo tempo de trabalho é consumido, muitas
vezes, pequenas falhas do sistemas retardam bastante o trabalho docente, e esporadicamente essas falhas implicam
na paralisação temporária do funcionamento do sistema.
Essas pequenas falhas apresentadas são comuns nos sistemas web, devido sua dependência de uma
conexão de rede. Elas podem variar de uma simples interrupção temporária devido ao intenso tráfego de dados até
uma interrupção do total funcionamento do sistema por alguns dias. A frequência destes problemas aumenta
significativamente nos campi do interior do estado, pois a infra estrutura de rede não é completamente adequada e
estável, o que torna o sistema mais suscetível a instabilidade da conexão e retardo de comunicação.
Estes problemas sugerem ao docente criar uma cópia do seus registros acadêmicos para posteriormente
lançar manualmente estes dados ao sistema quando o sistema estiver novamente disponível. A possibilidade de
executar algumas tarefas obrigatórias de serem feitas em um sistêmica acadêmico não disponível em sua plenitude
em um ambiente móvel é extremamente útil no trabalho docente. Através de seu smartphone, o professor pode
registrar a frequência dos alunos sem depender diretamente do sistema acadêmico oficial da instituição. Deste
modo, quando o sistema acadêmico ou a internet estiver disponível ao dispositivo do professor, uma sincronização é
realizada com o objetivo de registrar todas as mudanças realizadas, tanto as feitas no smartphone, quanto as
realizadas no sistema acadêmico.
Diante desse contexto, desenvolvemos uma proposta que visa reduzir o tempo despendido pelo docentes
no registros acadêmicos utilizando dois componentes de software. Deste modo o presente trabalho minimiza
atividades manuais e amplia a disponibilidade de registros acadêmicos também através de dispositivos móveis em
modo off line.

Componente móvel
O componente móvel desenvolvido consiste em um aplicativo desenvolvido através das linguagens HTML5,
CSS
e
JavaScript
e
o
framework
Phonegap,
mais
informações
em
http://www.mobiltec.com.br/blog/index.php/desenvolvimento‐mobile‐multiplataforma‐com‐phonegap/.
O
aplicativo desenvolvido tem a função de gerenciar frequências de aulas no sistema acadêmico utilizado pelo IFRN, e
dessa forma, agilizar o trabalho do professor, contribuir contra o desperdício de tempo e prevenir contra problemas
de conexão. Com este componente/aplicativo, o docente pode realizar a chamada em qualquer situação utilizando
apenas o seu smartphone ou tablet, guardando os dados em uma base de dados própria.
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Figura 1. Interface gráfica principal do aplicativo acadêmico móvel.
A Figura 1 representa a tela inicial do componente. Através desta interface o usuário pode realizar uma
nova frequência ou acessar frequências já registradas, bem como sincronizar os dados locais com o servidor.
Essa sincronização deverá ser implementada posteriormente através de uma API de verificação de rede do
Phonegap e de métodos HTTP request, com uso de objetos JSON, que seriam desserializados após recebidos pelo
servidor. Dessa forma haveria uma comunicação cliente‐servidor segura e eficaz.
Para colaboração com o desenvolvimento, o repositório no BitBucket pode ser acessado
(https://bitbucket.org/MatheusGoes/app‐docente). Para teste e conhecimento, o aplicativo pode ser baixado
através do link (https://build.phonegap.com/apps/540400/share).

Sincronizador acadêmico
A aplicação em questão consiste em um programa desktop desenvolvido em linguagem JAVA com os
mesmos objetivos do aplicativo móvel, lançamento de frequências e notas de alunos do IFRN no sistema Acadêmico,
vale ressaltar que o sistema apesar de ser testado exclusivamente com o sistema do IFRN, ele pode ser desenvolvido
para as demais plataformas das outras instituições, pois é feito com o Selenium e esta ferramenta pode ser eficiente
em qualquer local. Do mesmo modo que o aplicativo móvel, a versão desktop tem como principal objetivo facilitar o
trabalho dos professores e economizar seu tempo para ser utilizado em outras atividades direcionadas para a
instituição.
O sincronizador acadêmico permite o docente sincronizar a frequência dos seus alunos. Esta solução realiza
a sincronização dos dados quando uma conexão com a Internet for estabelecida, desde modo os dados são
registrados automaticamente para seu perfil no sistema.
O docente pode manter seus dados em uma planilha eletrônica ou utilizar um dispositivo móvel que o driver
é capaz de sincronizar os dados com o servidor através de um navegador. Isto economiza tempo docente no
processo de lançamento, visto que no processo normal, o docente necessita aguardar o carregamento de páginas e
seu processamento. Outra evidência relevante está na facilidade de suporte diferentes formatos para gerenciamento
dos dados discentes. Além disso, um desenvolvedor interessado pode facilmente adicionar suporte para um novo
formato de dados.
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Figura 2. Interface gráfica do componente sincronizador
A Figura 2 representa a interface do sincronizador. A interface dispõe de botões para que o usuário possa
realizar o login automático no sistema, possa abrir a planilha onde está localizada a lista com freqüências e notas dos
alunos, além do usuário poder escolher o destino onde os scripts serão arquivados. Uma vez arquivados o usuário
pode abrir os scripts gerados com o iMacros e as notas ou freqüência serão lançados no sistema Acadêmico.

Trabalhos relacionados
Existem vários aplicativos capazes de realizar tarefas similares ao componente móvel desenvolvido, por
exemplo, Idoceo (Idoceo, 2014), SchoolPrint (SchoolPrint, 2014) e TeacherKit (Teacherkit, 2014). Contudo, eles não
são capazes de integrar facilmente com outros sistemas de gerenciamento acadêmico existente. O componente
sincronizador possibilita realizar esta integração facilmente, o que representa uma grande vantagem perante as
ferramentas citadas.

Resultados obtidos
O componente acadêmico móvel possui uma interface amigável e intuitiva. Ele é capaz de armazenar os
registros dos alunos localmente no dispositivo móvel e não realiza nenhuma comunicação externa durante a
manipulação dos dados, isto evita a necessidade de conexão com a internet e reduz o tempo de espera do usuário
para lançar os dados no sistema. Atualmente, o sistema já trabalha com uma base de dados de exemplo útil para
realização de testes com usuários e avaliação da performance de trabalho.
O componente sincronizador é utilizado como um driver, ou seja, um componente capaz de enviar e
sincronizar dados avaliativos dos alunos (notas e frequências). Este sistema foi testado no semestre corrente por um
professor do IFRN campus João Câmara para submeter resultados de 11 turmas diferentes com uma média de 17
alunos por turma. A vantagem em utilizar o componente sincronizador está na automação no processo de
lançamento dos dados no sistema Q‐Acadêmico, o qual é amplamente utilizado nos institutos federais. Portanto essa
utilização de software poderia ser usada por qualquer professor da instituição para auxiliar no seu trabalho.

Conclusões
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O trabalho propõe uma opção de suporte a professores para que seu trabalho se torne mais dinâmico e mais
fácil, dar acesso ao sistema via mobile, visto que atualmente um dos mercados que cresce significativamente é o de
dispositivos móveis.

Trabalhos futuros
Devem ser implementados métodos, tanto no componente móvel quanto no servidor, para envio e recebimento de
objetos JSON, para que seja estabelecida conexão entre os componentes e a sincronização possa ser realizada, além
da implementação do suporte a outros formatos de dados no componente desktop.
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RESUMO
A lógica de programação tornou‐se uma disciplina
bastante importante não apenas para os cursos ligados a
área de computação, mas outras áreas afins, como as
engenharias, curso de física, matemática, entre outros.
Tornou‐se tão importante que algumas escolas estão
trabalhando com o desenvolvimento de sistemas e
games com crianças a partir de 8 anos de idade. Este
documento descreve uma experiência com a disciplina

de lógica de programação e aplicação de atividades
lúdicas com os alunos. No final é mostrado um resultado
e discutido alguns aspectos sobre a disciplina.

PALAVRAS‐CHAVE: Lógica de Programação, Algoritmos, Atividade lúdicas.

PLAYFUL ACTIVITIES FOR TEACHING AND LEARNING OF LOGIC PROGRAMMING
ABSTRACT
The logic programming course is important not only for
the field of computer science, but also engineering,
physics, mathematics, among others. This course
became so important that some schools have applied
these concepts with children above 8‐years old with
respect to the development of systems and games. In

this document, it is described an experience with the
logic programming course on the application of playful
activities with the students. In the final part, it is shown
the results and a discussion on some aspects of the
course.

KEY‐WORDS: Logic Programming, Algorithms, Playful activities.
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ATIVIDADES LÚDICAS PARA O ENSINO E APRENDIZADO DA LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

1. INTRODUÇÃO
Diante do novo cenário que a tecnologia vem tomando dentro das universidades, das escolas, dos
centros educacionais e de pesquisas, é importante discutir e verificar como elas estão sendo abordadas e
exploradas para apoiar no ensino e aprendizado das crianças. Mas, não é só nos ambientes de ensino, o
crescimento do uso da informática nos setores econômicos e, até mesmo, nas residências deu uma
enorme aplicabilidade aos recursos e ferramentas que podemos utilizar para facilitar a vida moderna.
Como a informática se adaptou aos diferentes setores da sociedade, é totalmente compreensível aceitar
que a escola também faça parte do mundo globalizado e digital, cuja inserção neste novo contexto
possibilita à educação uma importante e forte ferramenta, que deve, juntamente com outras
metodologias, ser usada para a resolução de problemas de exclusão social, formando cidadãos atuantes
no cenário social.
O desenvolvimento de softwares educacionais é uma área que está em crescente expansão.
Porém, é preciso saber aplicar essas tecnologias para ter um resultado positivo, e adquirir algumas dessas
ferramentas às vezes sai muito caro, já que muitos desses softwares não são disponibilizados para que
qualquer pessoa possa utilizar. A utilização de novas tecnologias deve contribuir para a formação de um
individuo e também devem servir como ferramenta para estimular os indivíduos a pensar de forma
independente. (GALVÃO, 2002).
Mas, para o desenvolvimento desses softwares educacionais e diversos outros programas de
computação os alunos que ingressam nas universidades e até mesmo em cursos técnicos ligados à área de
tecnologia da informação acabam cursando uma disciplina normalmente chamada de lógica de
programação ou algoritmos, sendo que cada instituição tem a sua nomenclatura, sendo essas, as mais
comuns. Essa disciplina torna‐se importante para qualquer aluno dar início ao desenvolvimento de
softwares simples até os mais complexos.
A lógica está presente no cotidiano das pessoas, cada tarefa que executamos diariamente é
necessário uma sequencia e organização para que consigamos executá‐las em tempo hábil e alcancemos o
objetivo final. Ao acordar, uma pessoa, normalmente executa diversas tarefas, como tomar banho,
escovar os dentes, tomar o café, se arrumar e normalmente esse passo a passo é cronometrado, pois um
minuto que se atrase acaba dificultando as ações das atividades e o seu objetivo final acaba sendo
prejudicado. É assim que acontece com um algoritmo, é preciso que toda a sequencia seja organizada e
estruturada da melhor forma possível, pois quando o código é de fácil legibilidade, além do bom
entendimento, o resultado de uma melhor execução também é esperado.
Algumas instituições já estão começando a trabalhar com lógica de programação com crianças a
partir de oito anos de idade. Esse aprendizado ajudará no desenvolvimento de aplicativos e games que já
fazem parte do cotidiano das pessoas. A SuperGeeks, foi a primeira escola, no Brasil, voltada para esse
nicho de crianças e adolescentes e está localizada na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Mariana, onde
tem como objetivo o ensinamento de programação de criação de games 2D e 3D incluindo a robótica. A
escola pretende abrir outras unidades na cidade de São Paulo e no início do próximo ano estará na Barra
da Tijuca e Leblon no Rio de Janeiro. Nessa mesma matéria é destacado um comentário do presidente dos
Estados Unidos, onde o mesmo diz que para continuar no topo as crianças precisam aprender a
programar. (PORTALTIBAHIA, 2014).
Entretanto, como uma disciplina tão importante apresenta um alto índice de reprovação? Em
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

alguns trabalhos, aqui destacados, como (CAMPOS, 2010), de acordo com uma pesquisa informal em 4
instituições de ensino superior – IES, constatou‐se que mais de 60% dos alunos da disciplina de lógica de
programação ou similar eram reprovados a cada semestre. Este trabalho tem como objetivo apresentar
atividades lúdicas para ajudar o ensino e aprendizado dos alunos da instituição de ensino aqui destacada.

2. LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS
Os programas de computadores ou software são representados por instruções de dados que
foram definidas por um ser humano, por isso, é importante que essas instruções sejam bem estruturadas.
Essas instruções são definidas em um computador digital e normalmente por um programa específico
para o desenvolvimento de sistemas. Para o bom andamento de um software é importante que algumas
etapas sejam atendidas, como análise, projeto, implementação e testes. O estudo da lógica de
programação e de algoritmos é importante e fundamental para o desenvolvimento de um software,
tornando essencial no contexto de criação do software, esse estudo profundo em lógica de programação
facilita no aprendizado das diversas linguagens de programação existentes atualmente, como Pascal, C,
Java, C#, entre outras. (SOUZA, 2013).
PARA (XAVIER, 1999), a linguagem de programação é o conjunto de representação e/ou regras
para criar programas e existem três níveis de linguagens de programação: a linguagem de máquina, baixo
nível e alto nível. O algoritmo possui diversas definições e vamos destacar aqui algumas delas: Para
(SOUZA, 2013) ele representa um conjunto de regras e com o objetivo de solucionar um problema,
enquanto, para (XAVIER,1999) o algoritmo é um conjunto de ações que estão divididas em dois tipos:
primitivas e não primitivas.
Todo algoritmo em um estado inicial, uma ou várias ações e um estado final, como pode verificar
na figura 1. Além disso, os algoritmos estão classificados em: Pseudocódigo e Fluxograma. No
pseudocódigo temos a representação dos algoritmos em comandos escritos na língua portuguesa que
pode ser conhecido como pseudocódigo ou portugol, enquanto que o fluxograma utiliza figuras para a
representação do fluxo de dados e todos os comandos do algoritmo.

Figura 1 – Representação da sequencia de ações de um algoritmo

Para a construção de um algoritmo é importante seguir alguns passos, entre eles: análise do
problema, identificação da entrada de dados, definir o processamento, identificar as saídas (solução) e ai
sim construir o algoritmo com diagrama de blocos ou fluxogramas, pseudocódigo ou até mesmo com uma
linguagem de programação de alto nível. Um exemplo bastante utilizado em diversas referências e
materiais disponibilizados na internet é o da receita de bolo. Onde, o estado inicial seria a análise e
separação dos ingredientes que serão utilizados, onde definimos as regras desse algoritmo. A próxima
etapa, o processamento, seria a mistura dos ingredientes, seria a execução de todo passo a passo para
chegar ao objetivo final, que neste caso, será o bolo, pronto para degustação, lembrando que cada receita
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terá seu objetivo final, alguns terão recheio, cobertura e outros serão mais simples. Na figura 2 é possível
verificar a imagem com a representação de um algoritmo para a receita de um bolo.

Figura 2 – Exemplo de um algoritmo

Para a preparação do bolo é preciso seguir uma instrução e atender as quantidades contidas na
receita para que o resultado seja atendido. É claro que, caso a pessoa, não siga as instruções
corretamente da receita ou esteja faltando uma dessas instruções é possível que o resultado final não seja
o esperado. É assim também na programação, é através do algoritmo que é especificado com clareza e de
forma correta as instruções de um software, uma linha a mais, incorreta ou código ilegível acaba
dificultando no funcionamento do mesmo. Então, para um algoritmo ter um resultado final esperado é
preciso que toda a etapa de sequencia e instruções seja bem elaborada.

3. EXPERIÊNCIA EM LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
Desde 2009 que a maioria dos professores envolvidos na disciplina leciona a disciplina de lógica de
programação, em diferentes cursos e para diferentes perfis de estudantes (alunos do ensino médio e
técnico, subsequente, superior) para os cursos de computação e engenharia. Nesse período, foi realizado
um pequeno levantamento dos alunos que foram reprovados. De 2009 até 2014 foram: média de 50
alunos no ano de 2009 para o curso integrado de TI, o subsequente em TI nos anos de 2010 e 2011, uma
média de 40 alunos. Entre 2012 e 2014, foram em média 100 alunos para o curso de engenharia elétrica.
O índice de reprovação foi de aproximadamente 130 alunos dos 190, onde, está sendo levado em
consideração nestes dados, alunos que abandonaram a disciplina. Mas, o que mais preocupou os
pesquisadores aqui foi a ultima turma de engenharia elétrica, onde, apenas 6 alunos foram aprovados , de
32, sendo que 3 passaram direto e outros 3 na final, somando aproximadamente 81,25% de reprovação.
Esse índice foi apenas para uma graduação, em conjunto e levantamento de dados com outros colegas foi
possível obter novos índices de reprovação em suas disciplinas em outros cursos de graduação e percebe‐
se que os índices de reprovação são altos, como por exemplo, na tabela abaixo, dados da disciplina de
lógica de programação (CPD‐ Computação e Processamento de Dados) curso de engenharia mecânica:
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Tabela 1 – Dados dos aprovados e reprovados em lógica de programação do curso de
engenharia mecânica no período de 2012‐2013.
Ano/Semestre

2012‐2
2013‐1
2013‐2

Disciplina

Turma

Matriculados

Cursistas
Efetivos

Aprovados

Reprovados

INF400
INF400
INF400

2
2
2

31
31
42

22
19
29

8
8
9

14
11
20

Fonte – Dados do curso de Eng. Mecânica do Instituto em estudo.
Analisando a tabela acima e considerando apenas os alunos que frequentaram é possível verificar
que o índice de aprovação chegou aproximadamente a 36%, 42% e 31%, respectivamente, em relação às
turmas. No curso de Análise e desenvolvimento de sistemas a realidade não foi diferente, sendo possível
verificar na tabela 2:

Tabela 2 – Dados dos aprovados e reprovados em lógica de programação do curso de análise
e desenvolvimento de sistemas no período de 2011‐2013.
Ano/Semestre

2011‐1
2012‐1
2012‐1
2012‐2
2013‐1

Disciplina

Turma

Matriculados

Cursistas
Efetivos

Aprovados

Reprovados

INFADS
INFADS
INFADS
INFADS
INFADS

Calouros
Repetentes
Calouros
Calouros
Calouros

20
20
40
45
51

20
20
40
45
51

3
5
10
4
12

17
15
30
37
49

Fonte – Dados do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto em estudo.
Comparando a realidade entre um curso específico da área de computação, com os de
engenharia, é possível perceber que não tem muita diferença nos índices apresentados, na verdade é
possível perceber que a disciplina no curso específico de computação tem um índice até um pouco maior
e o mais interessante e importante destacar é que o índice de repetentes não melhorou.
Diante dos dados, surgiu uma preocupação, por que tanta reprovação? Será que a metodologia do
ensino de lógica não está correto? Será que as ferramentas que estão sendo utilizadas não estão sendo
suficientes?. São diversas dúvidas e visando melhorar os resultados desses índices, além da preocupação
com o aprendizado dos alunos, que novas atividades lúdicas foram acrescentadas nas avaliações e
atividades dos alunos, exigindo que os mesmos discutam as questões entre si e em equipe, e de uma
forma divertida e bastante motivadora consigam encontrar as resoluções das atividades. Essa seria uma
etapa, anterior às atividades de implementação de software nos compiladores. Mais detalhes serão
discutidos na seção adiante.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
A disciplina de lógica de programação tem uma sequencia de conteúdos e dentro da ementa estão
os conceitos iniciais de lógica, como: conceitos de tipos de dados e instruções primitivas; operadores;
representações (diagrama de bloco, narração descritiva e linguagem algorítmica); pseudocódigo;
comandos de entrada e saída; estrutura sequencial; estrutura de desvio; estrutura de repetição; teste de
mesa; vetores e matrizes; implementação de algoritmos; registros.
Nas aulas de programação alguns softwares são utilizados, como por exemplo, para a construção
de algoritmos em portugol é utilizado o visualG, mais detalhes em (VISUALG, 2014) e para a linguagem de
programação C é utilizado o DEVC++ (DEVC++, 2014) ou CodeBlock(CODEBLOCK, 2014). Algumas pesquisas
e reuniões foram realizadas,com o objetivo de obter o melhor desempenho dos alunos, foi pensado em
desenvolver algumas atividades lúdicas, onde os alunos pudessem realizar avaliações mais prazerosas e
sempre focando na motivação para atingir os objetivos finais. Essas atividades tem como objetivo uma
melhor abstração da disciplina, antes mesmo de dar início às linhas de código e de programação. Então,
mudou‐se a estratégia da disciplina, antes de ir para as linhas de código, pensou‐se em explorar um pouco
mais os fluxogramas, explorando a ludicidade, e após essas etapas, ai sim os alunos iriam dar início ao
desenvolvimento dos algoritmos propriamente dito.

4.1 Atividade 1
Para a primeira atividade foi utilizado papel vergê, por ser um papel com uma espessura mais
grossa, cola bastão e papéis A4. Na primeira atividade imprimimos diversos fluxogramas prontos,
cortamos e alteramos as sequencias dos mesmos, com o objetivo que cada equipe deveria através da
análise desses objetos descobrirem o enunciado da questão. Cada equipe recebia um envelope com os
mesmos fluxogramas cortados como pode ser visto na imagem abaixo e deveriam discutir e montar cada
fluxograma. Um dos enunciados que as equipes deveriam encontrar foi à série de Fibonacci, sendo
aplicadas quatro questões para essa etapa.

Figura 3 – Alunos realizando atividade
Foi possível verificar a interação, discussão entre as equipes, isso acabou chamando bastante
atenção dos professores. Para a segunda etapa das atividades invertermos o jogo, onde os alunos
recebiam uma caixa ou envelope com diversas imagens impressas dos objetos do fluxograma e deveriam
responder aos enunciados apresentados, que também foram quatro.
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Figura 3 – Alunos

realizando atividade II

Após a realização destas atividades estão programadas outras que serão informadas na seção de
conclusão. Diante das atividades, precisamos verificar se estamos indo no caminho certo. Foi realizado um
pequeno questionário para ouvir a opinião dos alunos, pois, como foi colocado anteriormente o objetivo
dessa pesquisa é realmente melhorar tanto o aprendizado como o desempenho dos alunos na disciplina.
Abaixo vamos analisar alguns resultados desta pesquisa.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta seção tem como objetivo analisar o resultado do questionário aplicado com os alunos. Para
essas atividades contamos com a participação de aproximadamente 30 alunos, no total de 40 alunos
matriculados. Após a realização da atividade foi aplicado um pequeno questionário com
aproximadamente 8 perguntas objetivas e 1 subjetiva. Para este trabalho, o resultado será focado no uso
da atividade e não no resultado final do desempenho dos alunos em relação às notas, pois eles ainda
estão cursando a disciplina. Na tabela 3, serão mostradas todas as questões que foram aplicadas com os
alunos.

Tabela 3 – Questionário aplicado com os alunos.
Número da
Questão

Enunciado da questão

1
2
3

Como você considera a disciplina de lógica de programação?
A utilização da atividade te ajudou no entendimento da lógica e de matemática?
Você acha que a realização dessas atividades lúdicas irão te ajudar a dominar o
raciocínio‐lógico?
Você acha que é mais prazeroso a realização dessas atividades lúdicas no ensino
de lógica de programação?
Você acha que a atividade te ajudou na elaboração dos algoritmos?
Você preferia realizar atividades desse tipo eu preferia ir diretamente para o
software e realizar os códigos?
Você preferia iniciar as atividades diretamente no compilador VISUALG?
Cite vantagens e desvantagens que você encontrou no uso do software Cite
desvantagens na realização da atividade.

4
5
6
7
8

Fonte – Aproximadamente 36 alunos estavam presentes e 18 responderam
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Figura 4 – Resultado da primeira pergunta do questionário
Acredita‐se que a primeira pergunta é uma das mais importantes e é possível fazer um filtro para
verificar como os alunos classificam essa disciplina e o resultado mostra que mais de 60% deles acham
que a disciplina é difícil.

Figura 5 – Resultado da segunda e terceira pergunta respectivamente
Como essas questões são bastante parecidas resolvemos analisar em paralelo as duas. O resultado
só mostrou que estamos no caminho certo. É esperado que o desempenho e aprendizado dos alunos
sejam alcançados e não apenas as notas e a média da disciplina.

Figura 6 – Resultado da quarta pergunta
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

O resultado da figura 6 torna‐se curioso. Apesar dos alunos nas respostas anteriores responderem
que as atividades lúdicas ajudam a compreender melhor a disciplina, a maioria, com uma pequena
diferença não acha prazerosa essa atividade, segundo as suas respostas.

Figura 7 – Resultado da quinta e sexta pergunta respectivamente
As questões de número 5 e 6, respectivamente, concretizaram e colaboraram com a nossa
pesquisa, onde, foi possível perceber que atividades que incentivam e motivam os alunos sempre serão
bem vindas e importantes para o seu aprendizado. Vamos destacar, agora, algumas respostas dos alunos
para as questões subjetivas. Para aluna, R. B. a vantagem foi: melhoria no entendimento do assunto. Para
C. V: praticidade na construção do fluxograma foi a maior vantagem encontrada e a maior desvantagem,
por assim chamar, foi a falta de uma explicação prévia do conteúdo abordado na atividade. Para A. A: Na
atividade o entendimento e visualização do algoritmo ficou mais fácil, no entanto, na última atividade
surgiram fortes dúvidas sobre a repetição (looping). Alguns alunos reclamaram sobre a atividade,
alegando que não foi explorado comando de repetição em fluxograma nas aulas anteriores, mas isso fazia
parte da atividade, onde o aluno precisava explorar mais o seu raciocínio e encontrar as resoluções dos
problemas apresentados e não resolver questões mais simples e mais fáceis com um simples comando de
decisão ou questões mais simples que nem envolvem comando de decisão.

6. CONCLUSÃO
Este trabalho teve como objetivo substituir algumas atividades da disciplina lógica de
programação por atividades mais lúdicas e que motivem os alunos, antes, dos mesmos começarem a
utilizar a linguagem de programação e a desenvolver as suas primeiras linhas de código. Acredita‐se ainda,
neste trabalho, que essas atividades ajudarão os alunos no entendimento do raciocínio lógico de uma
forma mais motivacional e interativa, já que os mesmos alunos irão discutir as resoluções e resultados
com os colegas, além de estarem se divertindo.
A disciplina ainda não foi finalizada, por isso, não foi possível analisar os resultados em relação às
notas e desempenho desses alunos, sendo para trabalhos futuros. O foco aqui foi ouvir a opinião dos
alunos para que os pesquisadores tenham um feedback se devem continuar com essas atividades.
Acredita‐se que é papel do bom educador, incentivar seus alunos a acumularam conhecimento e
habilidades que possam ser usadas por toda a vida, elevando a autoestima e motivando essas mentes
jovens a pensar por eles mesmos e ajudando‐os a despertarem os seus potenciais. Todos os
pesquisadores envolvidos neste trabalho esperam que realmente possam colocar em prática todas essas
metas e deveres de um bom educador.
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Para trabalhos futuros serão analisados os resultados em relação ao desempenho dos alunos, se o
índice de reprovação diminuiu com a inclusão dessas atividades, se o aprendizado tornou‐se realmente
mais motivador e prazeroso e se realmente os alunos aprenderam. Para trabalhos futuros serão
analisados também a utilização de outros softwares que tenham esse objetivo da ludicidade e de jogos.
Espera‐se que sirva de incentivo para outros colegas
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RESUMO
Clones de software são fragmentos de códigos utilizados
em outra parte do código do programa. Podendo ser
similares ou exatos, proporcionam o que a engenharia
de software chama de bad smell. Sua identificação pode
ser automática ou manual, mas, quando a busca é
realizada em grandes quantidades de códigos, faz‐se
necessária a aplicação de métricas de software para
priorizar os problemas e assim reduzir os bad smells.
Partindo destes princípios, o presente artigo expõe uma

proposta para a elaboração de uma ferramenta para
detecção automática de “colas” de provas de
programação com métricas e parâmetros ajustáveis por
níveis de alunos (turmas), cujo objetivo é aumentar a
eficiência das correções de exercícios e provas aplicadas
pelo professor, além de ajudar na identificação de falhas
de ensino/aprendizado.

PALAVRAS‐CHAVE: Clones de software, detecção automática.

TOOL TO AID IN THE CORRECTION OF PROOFS IN PROGRAMMING
ABSTRACT
Software clones are fragments of codes used elsewhere
in the program code. May be similar or exact, which
provide software engineering called bad smell. Their
identification can be automatic or manual, but when the
search is performed on large amounts of code, it is
necessary the application of software metrics to
prioritize problems and thus reduce bad smells. Based
on these principles, this article presents a proposal for

the development of a tool for automatic detection of
"glues" evidence programming with metric and
adjustable parameters by levels of students (classes),
whose goal is to increase efficiency Corrections
exercises and tests applied by the teacher, as well as
help identify flaws teaching / learning.

KEY‐WORDS: Software clones, automatic detection.
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FERRAMENTA PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE PROVAS EM PROGRAMAÇÃO
INTRODUÇÃO
Clones de Software, ou simplesmente clones, são fragmentos de códigos utilizados em
outra parte do programa (Borges, 2008). Biegel e Diehl (2010) definem clone de software como
um fragmento de código que é idêntico ou similar a outro fragmento de código. Na Engenharia
de Software, um clone é considerado um bad smells, isto é, fragmentos de códigos que possuem
alta probabilidade de problemas (Borges, 2008).
Diversos estudos e ferramentas estão sendo produzidos para reduzirem e/ou
identificarem códigos clonados. Borges (2008) realizou uma análise comparativa de formas e
técnicas utilizadas na identificação de clone apresentando os seus tipos, destacando os que
fazem por similaridade. Biegel e Diehl (2010) elaboraram um framework para auxiliar na busca de
códigos duplicados mas não oferece suporte à técnica de reconhecimento de clone baseada em
grafos ou PDG (Program Dependency Graph). Liu et al. (2006) construiu a GPLAG, uma
ferramenta de detecção de clones por PDG. Yoshida, et. al. (2010) apresentaram um software
para encontrar erros similares ao que foi apresentado, como parâmetro de entrada, em um
grande conjunto de códigos fonte. Outras discussões, que tratam engenharia de software e
clones, podem ser acompanhadas em eventos como a conferência anual específica, o IWSC –
“International Workshop on Software Clones”.
Borges (2008) alerta que quando um erro é detectado, todos os códigos clonados devem
ser investigados. Já Choi et al. (2011) destaca que a aplicação de uma ferramenta automática de
detecção, em um grande pacote de software, pode retornar vários resultados. Para direcionar ou
filtrar os resultados mais críticos/relevantes, Choi et al. (2011) elaborou uma ferramenta que
combina a busca de clones com as métricas de engenharia de software, como o tamanho do
código clonado e número de clones no programa, com a finalidade de auxiliar as tarefas de
refatoração de código.
Partindo destes princípios, o presente artigo apresenta uma proposta para o
desenvolvimento de uma ferramenta para detecção automática “colas” em provas de
programação, a partir da análise sintática de código. Tal ferramenta possibilitará ao docente
definir qual o nível de rigorosidade da correção (quais componentes sintáticos serão analisados)
assim como a base de provas ou exercícios a serem utilizadas. Diante do trabalho, espera‐se
proporcionar o aumento na eficiência das correções de exercícios e provas aplicadas pelo
professor, identificando as possíveis práticas incompatíveis com as diretrizes da instituição.
Nas próximas seções deste trabalho serão apresentados: os materiais e métodos, os
resultados e discussões e, por fim, os agradecimentos.
MÉTODO E MATERIAIS
Na primeira etapa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os tipos de clones e
ferramentas de análise e detecção de clones de software, visando encontrar lacunas a serem
exploradas no trabalho proposto. Esta pesquisa abrangeu os trabalhos de pesquisa existentes,
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como Borges (2008), Biegel e Diehl (2010), Liu et al. (2006), Deissenboeck et al. (2010), Yoshida
et. al (2010). Numa segunda etapa, foram levantadas as métricas que poderiam ser utilizadas nas
comparações de código. Ao término, um estudo de viabilidade foi realizado cruzando as métricas
escolhidas com as respostas produzidas pelos alunos de programação no ano de 2012.1
fornecidas pelos professores do curso de Sistema de Informação do Instituto Federal de Sergipe
(IFS), Campus Lagarto, e da Universidade Tiradentes (UNIT).
A partir do estudo de viabilidade, deu‐se início à terceira etapa, que constituiu no
desenvolvimento de uma ferramenta para analisar, automaticamente, as respostas das provas
dos alunos cruzando‐as com as dos colegas mostrando o percentual de similaridade em cada uma
delas.
A construção da ferramenta exigiu um maior esforço no projeto. Sendo preciso consolidar
as informações adquiridas, projetar um modelo de software de identificação de cópia de provas
de programação, construção de um framework para a extração e cruzamento dos códigos e, por
fim, elaborar aplicações de visualização de resultados, detalhados por métricas de software como
a quantidade de variáveis com o mesmo nome, quantidade de linhas idênticas e porcentagem de
comandos com a mesma ordem/estrutura.
Os procedimentos que realizados na etapa citada acima envolvem:

Levantamento de técnicas para identificação de clone de códigos: Nesta fase foi
realizado o estudo dos principais grupos de clones de códigos e quais são os resultados
que estes proporcionam;

Levantamento de métricas para configuração de clones de códigos: Foi realizado
o estudo das métricas de software utilizadas no processo de identificação de clones de
códigos;

Identificação de técnicas de visualização/exibição de clones: Com base nos
resultados das duas pesquisas iniciais foram escolhidos os tipos de clone e métricas que
mais se adequam à realidade de cópia de provas de programação no IFS e como
representa‐las;

Busca ou construção de ferramentas e/ou APIs que identificam clones: Realizado
o levantamento de ferramentas e/ou bibliotecas de software que mapeiam os clones de
software com vistas à integração com a ferramenta a ser construída e método de
comparação de clones selecionado;

Construção do módulo de exibição dos resultados baseado nas métricas estudas:
Neste item foi elaborado o módulo de visualização dos resultados apresentando ao
utilizador da ferramenta as métricas utilizadas, as disponíveis com a possibilidade da
customização, isto é, seleção de outras métricas para a análise dos resultados obtidos;

Coleta de informações de uso da ferramenta pelos professores de maneira
automática e através de formulários de satisfação (feedback): Construído um módulo de
captura de informações para futuros trabalhos com a ferramenta construída.
Por fim, ao ter a ferramenta funcional, foi aplicada a quarta e última etapa que consistiu
em:

Realização de um estudo de caso: Para experimentação da ferramenta proposta
foi realizado um estudo de caso inicial em uma turma de programação de computadores
do curso de Sistema de Informações do Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto,
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utilizando a ferramenta para analisar os índices de cópia de provas e/ou exercícios. A
escolha da turma levou em consideração possuir, como pré‐requisito, em sua ementa, a
linguagem de programação Java como base de ensino.

Avaliação dos resultados: Análises das informações coletadas no estudo de caso
com a ferramenta desenvolvida. Esta avaliação incluiu os passos executados para o
diagnóstico de clones e os meios de visualização destes resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Iniciado em junho de 2013, o presente projeto já realizou estudos com cinco Interfaces de
Programação de Aplicações (API). O resultado desta análise foi a escolha da API Java Clone Code
Detector (JCCD) por oferecer vasta documentação e formas de uso além das possibilidades de
parametrização das análises, isto é, escolha dos elementos a serem analisados como, por
exemplo, a observância ou não da exatidão dos nomes de métodos e variáveis entre os códigos
Java.
Um protótipo, utilizando a JCCD, foi construído para aferir a viabilidade da proposta, isto
é, a análise automática das resoluções dos alunos com a finalidade da identificação de clones (ou
cópia) das respostas. O resultado desta análise foi positivo, conforme observa‐se na figura 1,
tendo em vista que existe a possibilidade da identificação dos pontos de semelhança entre as
respostas de questões de provas de dois alunos da turma de Introdução a Programação com
Java.

Figura 1 - Tela do protótipo exibindo semelhanças entre respostas de alunos.

CONCLUSÃO
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O estudo mostrou que existe viabilidade técnica para a elaboração de uma ferramenta
que analise as respostas dos alunos de programação identificando os grupos que são
semelhantes, isto é, “colas”.
Dada a grande variedade de linguagens de programação, faz‐se necessários estudos
explorando outras linguagens de programação, além da Java, assim como a definição de métricas
para análise e contextos de parâmetros para uma análise mais precisa em períodos mais
avançados do curso.
A resposta imediata deste trabalho será oferecer uma ferramenta que proporcione o
aumento na eficiência das correções de exercícios e provas aplicadas pelo professor e também
ajudar na identificação de falhas de aprendizado.
Destaca‐se que a proposta é inovadora na região e espera‐se que a experiência adquirida
neste projeto permita a produção de metodologias, técnicas e ferramentas que ajudem na
composição de soluções para o acompanhamento e melhoria do ensino de linguagens de
programação e construção de sistemas computacionais. A proposta deve permitir, ainda, a
geração de protótipos a serem utilizados dentro de empresas incubadoras a fim de se tornarem
produtos comerciais.
Por fim, espera‐se que os resultados obtidos neste projeto tenham impacto direto no
ensino de programação.
AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal de Sergipe pela concessão da bolsa PIBITI (Programa de Bolsas de Iniciação
Cientifica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação) para um aluno do curso de Sistema de
Informações. Aos alunos voluntários. Aos professores do Instituto Federal que contribuíram com o
trabalho ao disponibilizar laboratórios para estudos e simulações e, por fim, mas não menos importante,
aos professores que contribuíram ou contribuem com o projeto fornecendo críticas, ideias e as repostas
dos seus alunos para sejam analisadas pela ferramenta.

REFERÊNCIAS
BIEGEL, B. e DIEHL, S. JCCD: A flexible and extensible API for implementing custom code clone detectors.
Proceedings of the IEEE/ACM international conference on Automated software engineering, 167–168,
2010 .
BORGES, E. N. Um Estudo sobre Abordagens e Ferramentas de Detecção de Clones de Software, 2008 .
CHOI, E., YOSHIDA, N., ISHIO, T., INOUE, K. e SANO, T. Extracting code clones for refactoring using
combinations of clone metrics. Proceedings of the 5th International Workshop on Software Clones, 7–13,
2011 .
DEISSENBOECK, F., HUMMEL, B., JUERGENS, E., PFAEHLER, M. e SCHAETZ, B. Model clone detection in
practice. Proceedings of the 4th International Workshop on Software Clones, 57–64, 2010 .
LIU, C., CHEN, C., HAN, J. e YU, P. S. GPLAG: detection of software plagiarism by program dependence
graph analysis. Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery
and data mining, 872–881, 2006 .
YOSHIDA, N., HATTORI, T. e INOUE, K. Finding similar defects using synonymous identifier retrieval.
Proceedings of the 4th International Workshop on Software Clones, 49–56, 2010 .

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

UM MODELO SIMPLES E PARAMETRIZÁVEL PARA CLASSIFICAÇÃO DE CORES NO SISTEMA RGB
João Henrique Gonçalves Corrêa¹, George Ulisses Serpa Veja¹, Nailson dos Santos Cunha¹, Thiago Gouveia da
Silva1 e Paulo Ditarso Maciel Jr1
¹ Unidade Acadêmica de Informática ‐ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) –
João Pessoa, PB – Brasil. E‐mails: jhenrique@gmail.com, nailsoncunha@gmail.com, {thiago.gouveia,
paulo.maciel}@ifpb.edu.br;

RESUMO
O ser humano possui percepções de cores que podem
ser relacionadas a sensações. Tal relação pode ser
melhor compreendida através dos sistemas de
representação de cores. Deste modo, este trabalho
descreve uma proposta de modelo simples e
parametrizável para classificação e/ou detecção de
cores utilizando o sistema de representação RBG. O
objetivo principal deste artigo é preparar um ambiente
para futuros trabalhos envolvendo Visão Computacional
e
Inteligência
Artificial,
tais
como
detecção/reconhecimento
facial
e
alertas
automatizados de incêndios baseados em fotos de
satélites. Sua organização se dá em seis seções: a
primeira diz respeito a apresentação do tema e

organização do trabalho; a segunda apresenta o
funcionamento do sistema de representação de cores; a
terceira parte trata do estado da arte, onde são
apresentados autores que corroboram com tais
afirmações; a quarta sessão diz respeito a apresentação
do modelo proposto e o quinto e ultimo tópico expõe os
resultados da pesquisa, os quais foram satisfatórios ao
conseguir detectar com relativa precisão as cores
alvejadas.

PALAVRAS‐CHAVE: cores, sistema de classificação, modelo RGB.

A SIMPLE MODEL FOR CLASSIFICATION AND PARAMETRIZABLE COLOR SYSTEM RGB
ABSTRACT
The human being has perceptions of colors that
can be related to sensations. This relation can be better
understood
through
the
systems
of
color
representation. Therefore, this paper describes a
proposal for simple and parameterized model for
classification and / or color detection using the RBG
representation system. The main objective of this article
is to prepare an environment for future work involving
Computer Vision and Artificial Intelligence, such as facial
detection/recognition and automated alerts of fires
based on satellite photos. Its organization occurs in six

sessions: the first concerns the presentation of the topic
and organization of work; the second shows the
operation of the color representation; the third part
deals with the state of the art, which presents some
authors who confirms the statements, the fourth
session is about the presentation of the proposed model
and the fifth and final topic presents the results of
research, which were satisfactory to be able to detect
with relative accuracy the colors targeted.

KEY‐WORDS: colors, classification system, RBG model.
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UM MODELO SIMPLES E PARAMETRIZÁVEL PARA CLASSIFICAÇÃO DE CORES NO SISTEMA RGB
1. INTRODUÇÃO
Este trabalho descreve uma proposta de modelo simples e parametrizável para classificação e/ou
detecção de cores utilizando o sistema de representação RBG. O objetivo principal do estudo
realizado foi preparar um ambiente para futuros trabalhos envolvendo Visão Computacional e
Inteligência Artificial, tais como detecção/reconhecimento facial e alertas automatizados de
incêndios baseados em fotos de satélites.
Dada uma imagem qualquer, o modelo proposto tenta identificar pixels cuja cor se aproxime de
uma cor alvo pré‐definida baseado em parâmetros simples como: tolerância, tolerância de
diferença e tolerância total.
Seguindo a introdução, a segunda sessão deste trabalho discute alguns sistemas de
representação de cores, entre eles o CMY, HSV e RGB. É dado um foco maior ao sistema RGB,
pois este é utilizado para criação do modelo de classificação proposto. A escolha ao sistema RGB
foi proposital, pois nas pesquisas prévias percebemos que os trabalhos existentes utilizam o RGB
apenas por ser esse padrão de obtenção da cor digital, depois esses trabalhos fazem a devida
conversão para os outros sistemas. A nossa intenção era utilizar as informações obtidas no
padrão RGB e com esses dados formar uma satisfatória classificação de cor.
No terceiro capítulo discutimos a relação da nossa pesquisa com outros trabalhos, suas
semelhanças e diferenças, enquanto no quarto tópico é demonstrado o trabalho realizado: de
que forma chegamos ao modelo de cores no sistema RGB. O quinto capítulo demonstra na
prática o modelo que foi proposto e o capítulo final traz as considerações finais e uma pequena
discussão acerca de possíveis trabalhos futuros.
2. SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO DE CORES
Durante nossos primeiros anos de escola aprendemos que nas definições de cores existe uma
diferenciação teórica das cores que enxergamos. Existem três cores principais (chamadas cores
primárias): azul, vermelho e amarelo; a junção dessas três cores formariam o branco, e a mistura
gradual formaria as outras cores que conhecemos. Foi escolhida essa definição, pois o azul,
vermelho e amarelo são altamente motivadores das emoções das pessoas, como na definição de
cores quentes ou frias de Freitas (2013):
As cores quentes são estimulantes e produzem as sensações de calor,
proximidade, opacidade, segurança e densidade. Em contraste, as cores frias
parecem nos transmitir sensações frias, leves, distantes, transparentes, úmidas,
aéreas e calmantes.
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Fisicamente, contudo, não há essa propriedade ao toque, mas um significado a partir da
percepção das pessoas. No mundo físico existe uma diferenciação para obtenção de cores. De
acordo com ROCHA (2013) a diferença se dá no corpo que a cor projeta: um tipo de obtenção
para cores oriundas de corpos que emitem luz e outro para corpos opacos que refletem a luz.
Para a primeira forma é chamada de sistema aditivo (chamado também de sistema de Cor Luz),
pois a partir da adição de certa porcentagem de pigmento das cores bases forma‐se o branco.
Nesse tipo de classificação temos o sistema RGB (Red, Green, Blue em inglês, ou seja, vermelho,
verde e azul).
O outro tipo de obtenção é chamado de sistema subtrativo (chamado também de sistema de Cor
Pigmento), pois as misturas de suas cores básicas tendem a cor preta, ou seja, ausência de luz. Na
classificação subtrativa temos o sistema CMY (Cyan, Magenta e Yellow em inglês, ou seja, ciano,
magenta e amarelo). A Figura 1 exibe os círculos cromáticos CMY e RGB, tal como suas cores
primárias e o resultado da mistura entre estas.

Figura 1 – Círculos Cromáticos do sistema CMY e RGB, suas cores primárias e secundárias.
Por ser uma classificação aditiva, o sistema RGB é comumente utilizado em equipamentos
eletrônicos como TVs, computadores, câmeras digitas, etc. Além disso, este sistema é bastante
utilizado para representação de imagens digitais, onde cada ponto da imagem possui um valor de
intensidade de Red, Green e Blue.
Segundo Gonzales et al. (2000), cada cor deve ser representada em um sistema tridimensional
por somente um ponto. Com o sistema RGB não é diferente, como é mostrado na Figura 2a, este
sistema geralmente é representado pela imagem geométrica do cubo em que cada cor é
representada por três eixos que são perpendiculares um ao outro, representando o vermelho,
verde e azul, originando‐se no ponto zero de intensidade de seus eixos correspondentes.
Podemos notar, na Figura 2a, que os vértices do cubo representam as cores aditivas primárias e
secundárias, a exceção dos vértices referentes ao preto e ao branco, em cuja diagonal que os liga
estão localizados os tons de cinza.
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Além dos sistemas RGB e o CMY, temos outros sistemas de representação como o HSV (Hue,
Saturation, Value, em inglês, ou seja, Matiz, Saturação e Valor), sua forma trigonométrica é o
cone mostrado na Figura 2b, em que a Matiz (tonalidade) verifica o tipo de cor; Saturação
também chamado de "pureza", quanto menor esse valor, mais com tom de cinza aparecerá a
imagem; Valor (brilho) define o brilho da cor.

Figura 2a – Cubo de cores RGB. 2b – Cone de cores HSV.
Neste trabalho descrevemos uma tentativa simples de classificar cores no sistema RGB, baseadas
em uma cor alvo, e em parâmetros configuráveis. Apesar de que o sistema HSV (ou suas
variantes) ser mais propício para a classificação de cores, o sistema RGB foi escolhido por
apresentar simples entendimento, e por estar ligado diretamente às cores primárias conhecidas.
3. TRABALHOS RELACIONADOS
Nas pesquisas realizadas para embasar o trabalho, encontramos alguns trabalhos realizados
seguindo a linha que esse trabalho pretende, quer seja classificando cores RGB, quer seja
utilizando esta classificação para detectar pessoas em imagens.
Em Penharbel et. al. (2004) a classificação de cores é utilizada para em imagens capturadas por
câmeras de vídeo para a competição de futebol de robôs, utilizando o espaço de cores
HSI mapeado em RGB através de uma matriz de classificação. Em Masutani et. al. (2013) é
realizada a captura imagens e o posterior reconhecimento de objetos coloridos ou de mãos a
partir de informações de cores e formas.
A diferença desses trabalhos e este presente trabalho, além do objeto estudado em si, se dão na
escolha da classificação de sistema de cores. Os trabalhos anteriores utilizaram a captura da
imagem no padrão RGB e posteriormente com algumas formulas matemáticas fizeram a
conversão para HSI no primeiro caso e HSV/YCrCb n o segundo.
Pode‐se citar, também trabalhos que utilizam a cor da pele para detecção (e possível
reconhecimento) de faces, como pode ser observado em Hsu et. al. (2002) e Kovac et. al. (2003).
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Wojtaszek e Laganierère (2002) usam histograma de cores para o reconhecimento de pessoas em
vídeos.
4. O MODELO PROPOSTO
O modelo proposto para classificação e/ou filtragem de cores no sistema RGB foi concebida com
o intuito de ser simples, flexível e de fácil implementação. Dada a escolha da cor alvo (parâmetro
Target), devem ser escolhidos 3 parâmetros para verificar se um pixel deve ou não ser
considerado pertencente a esta classificação de cor: tolerância (T), tolerância de diferença (dT) e
tolerância total (tT).
O parâmetro T, composto pela tripla (Tr, Tg, Tb) representa o quanto cada componente da cor
alvo pode mudar. Por exemplo: se a cor alvo é (255,0,0) e o parâmetro T é (0,50,50), a
componente vermelha não pode variar enquanto que as componentes verde e azul podem ter
valor entre 0 e 50 para serem aceitas.
O parâmetro Td, composto pela tripla (TdRG, TdRB, TdGB) representa o quanto cada componente
da cor alvo pode ser diferente de outra cor. Por exemplo: se a cor alvo é (255,0,0) e o parâmetro
Td é (0,50,INFINITO), as componentes vermelha e verde devem ser iguais e as componentes
vermelha e azul não podem ter uma diferença maior do que 50.
O parâmetro tT, composto apenas por um número inteiro, representa o quanto, no total, uma
cor pode ser diferente da cor alvo, isto é, a soma das diferenças entre as componentes da cor
avaliada e da cor alvo. Por exemplo, se a cor alvo é (255,0,0) e o parâmetro tT é 100, a cor
(200,10,10) é aceita, enquanto a cor (200,100,100) não é aceita.
Apenas com estes três parâmetros é possível realizar uma vasta gama de configurações de cores
e filtros, com os mais variados propósitos. A Tabela 1 Exibe as cores usadas nos experimentos
realizados, tais como os parâmetros de configuração utilizados. As cores VERDE, AMARELO e
CIANO foram usadas para demonstrar a utilização do modelo, enquanto as cores PELE e FOGO
foram utilizadas para exemplificar um caso de uso da técnica desenvolvida.
Tabela 1 ‐ Parâmetros utilizados nos experimentos realizados.
COR

NOME
VERDE
AMARELO
CIANO
PELE
FOGO

TARGET
(0, 125, 0)
(255, 255, 0)
(0, 255, 255)
(255, 200, 160)
(255, 0, 0)

T
(125, 125, 125)
(75, INF, INF)
(150, INF, 75)
(INF, INF, INF)
(155, INF, INF)
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dT
(INF, INF, INF)
(INF, INF, INF)
(INF, INF, 75)
(INF, INF, INF)
(INF, INF, INF)

tT
300
INF
INF
100
300
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5. RESULTADOS OBTIDOS
Nesta seção são apresentados alguns testes realizados com o intuito de validar o modelo
proposto. A Figura 3 demonstra o resultado obtido pela classificação dos pixels verdes, conforme
a cor VERDE apresentada na Tabela 1. Os pixels não classificados estão em branco.
A Figura 4 demonstra o resultado obtido pela execução do modelo com os parâmetros
apresentados na Tabela 1 para a cor AMARELO. O objetivo deste teste seria detectar as flores
amarelas em um campo. Novamente os pixels não classificados estão em branco.
A Figura 5 demonstra o resultado obtido pela execução do modelo com os parâmetros
apresentados na Tabela 1 para a cor CIANO. O objetivo deste teste seria detectar os pixels com a
cor azul clara, e não detectar os pixels com a cor azul escuro. Obtivemos sucesso neste teste.
Novamente os pixels não classificados estão em branco.

Figura 3 – Classificação da cor verde.

Figura 4 – Classificação da cor amarela.
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Figura 5 – Classificação da cor ciana.
A Figura 6 exibe uma imagem de satélite de um incêndio em Valência, na Espanha1. Com a
classificação aplicada com os parâmetros da cor FOGO da Tabela 1, foi possível detectar a área do
incidente. Este caso exibe uma possível utilização do método proposto: detectar desastres
naturais em tempo real, baseado em imagens de satélites.

Figura 6 – Classificação da cor fogo.
A Figura 7 apresenta um caso de uso comum para a classificação de cores: a detecção de pele. Os
resultados obtidos foram satisfatórios, contudo, a iluminação do ambiente e tez das pessoas
presentes na imagem degradam bastante o resultado para este tipo de aplicação do modelo. Os
parâmetros utilizados neste caso estão descritos na Tabela 1, cor PELE.

1

http://www.abc.es/20120701/local‐comunidad‐valenciana/abci‐balance‐incendios‐valencia‐201207012034.html
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Figura 7 – Classificação da cor pele.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos pelo modelo e discutidos neste trabalho demonstraram que, apesar de sua
simplicidade, ele apresentou desempenho satisfatório ao conseguir detectar com relativa
precisão as cores alvejadas. Os casos de uso discutidos na seção 5 reforçam os trabalhos que
podem ser realizados a partir do modelo proposto, abrindo oportunidade para trabalhos futuros
serem realizados.
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RESUMO
Através do contínuo avanço das redes de computadores
e crescimento do uso de dispositivos móveis surgiu a
possibilidade de se manter conectado à internet
enquanto o usuário migra entre diferentes ambientes.
Mas, para minimizar os impactos de locomoção e trocas
de redes destes dispositivos, foram realizados diversos
estudos e apresentadas várias propostas, a fim de
solucionar o problema de mobilidade IP. Dentre as
diversas soluções, surgiu protocolo SMIP. Este protocolo
possui o objetivo de migrar um Nó Móvel para várias
redes desconhecidas, matendo a conexão inicial deste

dispositivo com o Home Agent e os nós correspondents.
Porém, no SMIP não foram utilizados quaisquer
métodos de segurança que garanta a autenticidade dos
usuários e a confiabilidade das informações quando o
Nó Móvel migra para redes desconhecidas. Diante disto,
este trabalho tem por objetivo apresentar e
implementar no protocolo SMIP um método simples de
autenticação do Nó Móvel no Home Agent, quando este,
estiver visitando redes desconhecidas e analisar os
impactos
gerados
após
a
implementação.

PALAVRAS‐CHAVE: IP móvel, SMIP, segurança da informação, autenticação.

STUDY OF IMPACTS OF A FACILITY OPERATION OF AUTHENTICATION PROTOCOL SMIP
ABSTRACT
Through continuous advancement of computer
networks and the growing use of mobile devices has
become possible to stay connected to the Internet while
the user migrates between different environments . But
to minimize the impacts of travel and trade networks of
these devices , many studies have been conducted and
presented several proposals to resolve the problem of IP
mobility. Among the various solutions , emerged SMIP
protocol. This protocol has the objective to migrate a
Mobile Node to several unknown networks,

MAINTAINING initial connection of this device with the
Home Agent and the nodes correspondents . However ,
the SMIP any security methods to ensure the
authenticity of users and reliability of information when
the mobile node migrates to unknown networks were
not used . Thus, this work aims to present and
implement the SMIP protocol a simple authentication
method in Mobile Node Home Agent , when, are visiting
unknown networks and analyze the impacts after
implementation.

KEY‐WORDS: Mobile IP, SMIP, information security, authentication.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

ESTUDOS DOS IMPACTOS DE UM MECANISMO DE AUTENTICAÇÃO NA OPERAÇÃO DO
PROTOCOLO SMIP

INTRODUÇÃO
Com a expansão da internet, o número de dispositivos móveis conectados á internet cresceram
81% em um ano, segundo (Telebrasil, 2014). Porém, segundo o (CERT.BR, 2014), no ano de 2013,
foram reportados e registrados mais de 300 mil incidentes (DoS, invasão, web, scan, fraude e
outros).
Esses incidentes ocorrem pela fragilidade nos protocolos de rede. O grande problema está
localizado na arquitetura TCP/IP, pois muitos serviços e protocolos utilizam o endereço IP como
base de autenticação, tornando‐se aberto a diversos tipos de ataques.
Para tentar solucionar alguns desses problemas de segurança, várias soluções de segurança,
como firewall, proxy e IPSec foram desenvolvidas, a fim de impedir e/ou minimizar os impactos
gerados destes ataques.
Semelhantemente a pilha de protocolos e serviços da arquitetura TCP/IP, o SMIP não estabelece
métodos ou protocolos de segurança que garanta a confidencialidade e a integridade das
informações transmitidas, bem como a confiabilidade dos personagens que compõem o conjunto
de dispositivos do SMIP: HA (Home Agent), FA (Foreign Agent) e o MN (Mobile Node). Seu
principal objetivo é reduzir o tempo de migração de um dispositivo móvel entre duas redes
distintas, mantendo ativas as conexões com o seu correspondente.
Com isto, este trabalho propõe implementar no protocolo SMIP um método de autenticação
simples entre o MN e o HÁ quando o MN estiver na rede estrangeira, observando o impacto no
tempo de HO (handoff) e garantindo a autenticidade do registro do MN para o HA.
TRABALHOS RELACIONADOS
Em (H, Keasler, 2009) é apresentado conceitos do MIP (Mobile IP), bem como alguns problemas
que o afetam. Além disto, o autor sugere algumas soluções de segurança que podem ser
utilizadas como tratamento desses problemas, com o objetivo de garantir a segurança dos dados
a serem transmitidos pelo HA (Home Agent) ao MN (Mobile Node), utilizando mecanismos de
criptografia e da identificação e autorização do MN.
As soluções utilizadas pelo autor se baseiam no conhecimento prévio e da antecipação dos
ataques. Com isto, foram apresentados quatro tipos de ataques contra uma rede móvel e as
soluções para cada um deles.
A solução encontrada para primeiro ataque, o DoSS (Denial of Service Attacks) através de
repetição de mensagens, foi a identificação e autenticação do MN. Dessa forma cada requisição
do MN ao FA (Foreign Agent) teria um identificador único ou aleatório, alterando os campos de
registros a cada tentativa de autenticação no HÁ.
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Já para os problemas de Ataques Passivos no HA e/ou FA e Roubo de Sessão do MN foram
utilizados mecanismos de criptografia, logo, apenas os dispositivos autorizados da sessão na
comunicação (origem e destino) poderão interpretar as mensagens.
Como solução do último problema citado pelo autor, o problema de Ataques Ativos, foram
determinadas o uso da identificação e autenticação dos hosts e o uso de criptografia.
A exposição dos problemas citados na utilização do MIP mostra que é preciso estabelecer
padrões de segurança, com técnicas de criptografia, os quais são necessários para sinalização,
autenticação e comunicação segura entre as origens e os destinos.
Em (Kumar Mathi, Valarmathi, & G., 2012) é apresentado um novo sistema de registro seguro e
eficiente entre o MN e o FA, e entre o FA e o HA, o qual aplica de algoritmos de criptografia AES
(Advanced Encryption Standard) de 128 bits e HMAC (Hash‐based Message Authentication Code),
com objetivo de reduzir o tempo de autenticação e compara os resultados obtidos com outros
sistemas já existentes, utilizando a técnica de autenticação end‐to‐end entre todos agentes
envolvidos na comunicação.
Deste modo, durante as trocas de mensagens é usada uma chave específica, conhecida apenas
pelo HA e o MN. Esta chave é obtida por um TTP (Terceiro Agente “altamente” Confiável), o qual
utiliza dados que identificam o MN e o HA, calculando o hash desses campos e compartilha esta
chave, criptografada, com ambos, podendo somente os mesmos obterem a chave real. Além
disso, durante as trocas de mensagens entre o FA‐MN, FA‐HA são calculados o HMAC com base
no ID do MN, garantindo a autenticidade do emissor e receptor.
Os resultados obtidos pelo autor foram comparados com resultados de outros autores: Base,
Jacobs, Yang's, TV, TIV e ID Based.
 Relação ao tempo de atraso: O tempo total de atraso dessa proposta foi de
aproximadamente 15ms, ficando atrás apenas da proposta TV (Time Variant) com um
atraso próximo aos 14ms.
 Análise de Confiabilidade: A proposta deste artigo mantém a confiabilidade dos agentes
envolvidos comparado com as outras propostas citadas;
 Tipo de Autenticação: foi aplicado o método de autenticação end‐to‐end em todos os
enlaces (HA‐MN, FA‐MN, HA‐FA). Comparado com as demais propostas, apenas a de
Jacobs utilizou o padrão de autenticação end‐to‐end, porém utilizando a técnica de
Assinatura Digital;
 Tamanho da Mensagem: as mensagens utilizadas são consideravelmente maiores do que
as das outras propostas comparadas.
Ao final, concluíram que a proposta apresentada no artigo é mais eficiente do que as demais
propostas, tanto em relação aos atrasos relacionados quanto a segurança;
Em (Parvin, Ali, Song, & Dillon, 2010) é apresentado uma técnica de filtro de pequenos pacotes
em diferentes domínios e estações bases de comunicação do MIP, com o objetivo de detectar e
reduzir de forma significativa os ataques DoS.
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Para isso, foi utilizado o simulador de redes de computadores NS‐2, com um total de 100
computadores e 4 roteadores (HA, FA, W1 e W2).
A primeira solução descrita para solucionar o problema de DoS foi realizada diretamente nos
roteadores, o qual se firma na postura de aceitar pacotes conhecidos e descartar pacotes
desconhecido. Já a segunda solução é realizada nos MN, sendo este método necessário caso o
inimigo esteja infiltrado no mesmo domínio que o MN, logo o firewall do roteador não o
detectaria. Deste modo, o método é ativado quando a fila do roteador padrão transborda e não
detectar muitos pacotes de uma mesma origem ou se a largura de banda está sendo amplamente
consumida. Em todos esses eventos os pacotes considerados suspeitos serão descartados pelo
MN.
Com isto, foram comparadas as métricas: taxa de detecção, taxa de entrega dos pacotes e
overhead; em dois ambientes diferentes: sem proteção de ataques DoS e com proteção de
ataques DoS . Nas três métricas, o esquema proposto se mostrou mais eficiente, sendo que
houve um aumento na taxa de detecção de pacotes suspeitos, uma pequena baixa na taxa de
entrega e um menor aumento no overhead em comparação com a outra simulação.
Em (Ngoc Thanh & Kim, 2013) é apresentado um novo mecanismo de autenticação e autorização,
utilizando uma infraestrutura AAA (authentication, authorization and accounting).
Esta proposta, que objetiva a melhora de desempenho do HO, está relacionado a um modelo
padrão existente, onde, ambas as propostas utilizam servidores de autenticação e autorização
para autenticação dos MN em novas FAs. Porém, nesta proposta o autor utiliza o mecanismo de
cache, onde as chaves são armazenadas temporariamente até o retorno do MN para HN (Home
Network). Desta maneira, a chave é reaproveitada para autenticação do MN pelos FAs.
O Autor garante que, mesmo que alguns enlaces não sejam criptografados, esse mecanismo
atente os requisitos mínimos de segurança, pois as chaves são resistentes a falsificação e
adulteração. Além disso, as chaves são renovadas periodicamente em um intervalo de tempo
menor do que o modelo comparado, porém não definido pelo autor.
E em comparação outro mecanismo de autenticação de padrões semelhantes, esse mecanismo
atingiu desempenho de cerca de 85% superior ao mecanismo comparado no artigo, pois a
principal diferença está na quantidade de processos realizados durante a troca de chaves. O
modelo comparado mostra um total execuções de 8 processos enquanto o modelo atual mostra
apenas , pois o mesmo usa o mecanismo de cache para diminuir essa quantidade de processos.
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PROPOSTA
Por padrão, o ambiente SMIP é composto do HA, FA, MN e CN, como mostra a Figura 1.
A Figura 1 apresenta o ambiente SMIP sem quaisquer métodos de segurança. Quando o MN
migra para uma rede estrangeira e se conecta ao FA, ele apenas se registra na rede estrangeira,
obtendo um IP da rede local. Porém, quando este MN envia o sinal para o HA informando sua
localização, não há um procedimento seguro de autenticação que garanta a autenticidade e
registre o MN no HA, tornando‐os, ambos, alvos fáceis de ataques externos.

Figura 1: Ambiente SMIP sem autenticação

Com isto, a proposta deste trabalho é desenvolver um sistema de autenticação inicial do MN no
HA dentro ambiente SMIP, além de analisar os impactos de latência do HO após a aplicação do
sistema proposto.
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A Figura 2 apresenta o processo de HO com o processo de autenticação. Após se registrar na
rede estrangeira, o MN enviará um sinal juntamente com a chave de autenticação através do FA
para informar ao HA sua localização. O HA verificará a autenticidade do MN, comparando as
chaves antes de registrá‐lo. Se a chave for verdadeira o MN será autenticado e continuará a
comunicação com o CN (node corresponding), se não, o MN não será registrado.

Figura 2: Ambiente SMIP com sistema de autenticação

MATERIAIS E MÉTODOS
Para realização dos testes serão utilizados três computadores modelo desktops, os quais
simularão o ambiente SMIP, sendo que o HA e o FA terão cada um duas conexões de rede: uma
com fio e a outra sem fio, enquanto o MN terá duas conexões de rede sem fio, simulando um
dispositivo em movimento. Em todos os dispositivos serão utilizados o sistema operacional
Ubuntun 12 e a linguagem de programação python para desenvolver o socket com a chave de
autenticação entre o MN e o HA.
A metodologia para desenvolvimento deste trabalho seguirá os seguintes passos:


Criação do método de autenticação;
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Criação dos ambientes SMIP: com e sem autenticação;



Testes de comunicação: ping e transferências de arquivos via socket;



Análise do atraso de HO em ambos os ambientes.

RESULTADOS
Os primeiros testes realizados foram de total importância para o bom andamento da proposta e
a busca de excelentes resultados desta pesquisa. Foram feitos testes de comunicação e
transferência de mensagens entre dois dispositivos, simulando comunicação cliente/servidor.
Isto se fez necessário para a escolha adequada do protocolo de comunicação, desta forma,
nestes testes foram utilizados os protocolos padrões de transporte, o TCP e UDP.
Estes testes iniciais ocorreram na Junta Comercial do Tocantins – JUCETINS, o qual o dispositivo
cliente estava conectado através da rede sem fio (wireless) e o servidor ligado à rede cabeada
(wired). Assim, as métricas para análise e escolha do protocolo ideal foram: atraso, jitter e perda.
Para a obtenção de resultados consistentes, foi determinando uma pré‐amostra de 30 execuções,
ou seja, foram realizadas 30 trocas de mensagens, com envio e resposta. Através desta pré‐
amostra foi calculado a variância e o desvio padrão, logo, chegou se a conclusão que uma
amostra de 1897 execuções seriam suficientes para encontrar os resultados esperados, sabendo‐
se que, a taxa de erro determinada para esse teste é de 5%, logo, 95% de certeza que os dados
apresentados na Tabela 1 são satisfatórios para escolha do protocolo.

Tabela 1: Comparação dos protocolos TCP e UDP em função das métricas de ATRASO, JITTER E PERDA.
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Analisando os resultados na Tabela 1, foi notado que os resultados, ou seja, o intervalo de
confiança de ambos os protocolos são semelhantes, o que inviabiliza a escolha a escolha através
deste critério. Por isso, foi realizado um novo estudo, analisando as características dos pacotes
de cada protocolo. Desta maneira, foi possível determinar que, apesar de não ser um protocolo
de transporte confiável, o protocolo UDP é o mais adequado para a utilização e continuação
deste trabalho, possuindo um menor impacto de tempo em relação ao protocolo TCP, como
mostra a Tabela 2.

Tabela 2: Comparação do tempo de transferência de pacotes TCP e UDP em diversos tipos de transmissão

Após a escolha do protocolo, foi o sistema básico de autenticação no código do protocolo SMIP.
Este implica em fazer a verificação de uma chave, não criptografada, de tamanho de 8 bytes
enviado pelo MN no HA. Caso o resultado seja TRUE o HA responde uma mensagem ao MN,
permitindo a montagem do túnel e a continuidade da transmissão. Caso seja FALSE o HA não
envia qualquer resposta ao MN, interrompendo continuidade ao processo de HO.
Para analisar os impactos deste método, foi determinado tamanho de 30 execuções para pré‐
amostra com a taxa de erro de 10%, obtendo o resultado de 384 execuções para o tamanho da
amostra.

Tabela 3: Tempo do atraso médio de HO com autenticação

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos a execução do tamanho da amostra, estes resultados
foram obtidos sob a unidade de milissegundos. Assim, após encontra os tempos de média, desvio
padrão e taxa de erro, foi encontrado que o tempo médio de Handover (ida) está
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aproximadamente entre os tempos 3144,4 a 3344,6ms. Já no Handoff (volta), o tempo médio
está aproximadamente entre os tempos de 40,7 a 51,5ms.

Tabela 4: Tempo do atraso médio de HO sem autenticação

Já a Tabela 4 apresenta os resultados médios em um ambiente sem autenticação. Neste caso, o
tamanho da amostra considerada foi menor em relação ao ambiente com autenticação, porém a
taxa de erro permanece em 10%. Os resultados médios obtidos do handover deste ambiente
estão no intervalo de confiança de 3070,3 a 3205,6ms e de handoff de 1238,75 a 1583,6.Os
resultados apresentados nas Tabelas 3 e 4 mostram que apesar da implementação da chave de
autenticação no SMIP, o tempo de HO com autenticação se enquadrou dentro do intervalo de
confiança do HO sem autenticação, ficando ambos os resultados de handover semelhantes,
mantendo a qualidade na migração do MN. Porém, em relação ao retorno da rede visitada, o HO
com autenticação apresentou uma melhora significativa em relação ao HO sem autenticação.
CONCLUSÃO
O desenvolvimento dos protocolos de mobilidade e suas fragilidades são ainda grandes desafios.
Se locomover e mante‐se conectado se tornou uma necessidade mundial. Por isso, este trabalho
se concentrou resolver um dos muitos problemas de segurança do protocolo através da
autenticação simples. Além disto, mostrou que é possível utilizar métodos seguros com pouco
impacto de tempo, melhorando a confiabilidade e a integridade da comunicação.
Para os trabalhos futuros, é possível realizar o estudo e a aplicação da autenticação do MN no HA
através do uso de criptografia simétrica ou assimétrica.
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RESUMO
Esse trabalho possui como objetivo apresentar as
funcionalidades do sistema de Inscrições do Programa
Institucional de Bolsas Acadêmicas (PIBIC) que está em
desenvolvimento para à Pró‐Reitoria para Assuntos de
Pesquisa e Pós‐Graduação (denominada PROPESQ) do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

Pernambuco (IFPE). No presente artigo será apresentada
a importância do sistema no atual contexto do IFPE
assim como as diferentes técnicas e tecnologias
empregadas no desenvolvimento do sistema.

PALAVRAS‐CHAVE: Java, Sistemas Web Java, Engenharia de Software

DEVELOPMENT OF WEB SYSTEM FOR AUTOMATION OF THE SELECTION PROCESS OF
INSTITUTIONAL SUBSCRIPTIONS ACADEMIC SCHOLARSHIPS PROGRAM AT IFPE
ABSTRACT
This work present the functionalities of the Institutional
Subscriptions Academic Scholarships Program (PIBIC)
that is in development for the Dean for Research and
Graduate Affairs (called PROPESQ) at Federal Institute of
Education, Science and System technology of

Pernambuco (IFPE). In this paper we will present the
importance of the system in the current context of IFPE
and the different techniques employed in the
development of this project

KEY‐WORDS: Java, Java Web Systems, Software Engineering
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1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o homem vem buscando melhorar sua qualidade de vida no âmbito
pessoal tanto quanto no profissional. Seguindo essa tendência, as corporações vem modificando
seus processos de produção em busca de um melhor aproveitamento do tempo e dos recursos
humanos alocados em suas atividades. A Tecnologia da Informação é um instrumento que tem
sido cada vez mais utilizado para retirar complexidades que surgem durante o processo de
produção, ajudando assim as empresas ‐ incluindo nesse grupo também as instituições públicas ‐
automatizar suas atividades. Porém no setor responsável pelas pesquisas ‐ a Pró‐Reitoria para
Assuntos de Pesquisa e Pós‐Graduação (PROPESQ) ‐ no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco ‐ IFPE, essa otimização ainda não ocorre, o processo de
cadastramento e acompanhamento dos bolsistas é feito de forma totalmente manual, através de
formulários preenchidos à mão. A cada ano, a procura por bolsas de iniciação cientifica aumenta,
o que demanda mais esforço humano e consequentemente perca de tempo de produção.
Tendo em vista a realidade encontrada na PROPESQ e o aumento da demanda por bolsas
de IC, uma das soluções encontradas foi um sistema que auxilie no processo de inscrição do
PIBIC. Esse sistema tem como foco automatizar os processos executados, diminuir tempo gasto e
possibilitar maior controle dos dados dos novos bolsistas. Este projeto também tem como
objetivo a disseminação da informação na comunidade científica, mostrar uma aplicação que
utilize padrões e tecnologias de maneira inteligente, eficaz e bem documentada.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Durante o período inicial do projeto foi preciso conhecer como o trabalho da PROPESQ é
realizado, para isso utilizamos duas técnicas: estudo dos editais anteriores do PIBIC e entrevistas.
No processo de estudo dos editais, foi feita uma análise dos critérios que os candidatos (alunos)
deveriam possuir, quais documentos são exigidos, quais prazos deveriam seguir e outros items
que compõe a seleção. Logo após essa análise, foram realizadas entrevistas com funcionários do
setor de pesquisas, para o esclarecimento de dúvidas e também para obter mais detalhes do
processo de seleção. Durante essa etapa, além de esclarecer os pontos levantados pela equipe de
desenvolvimento, a PROPESQ também requisitou melhorias e sugeriu novas funcionalidades
relacionadas à outros programas de pesquisa. As informações recolhidas compõe o chamado
Requisitos Iniciais do Sistema.
O sistema possui diferentes tipos de usuários, são eles: administrador, aluno, professor,
avaliador externo e usuário offline. Cada tipo de usuário, possui características distintas dentro e
fora do sistema (o administrador possui mais privilégios do que um aluno, por exemplo), uma das
maneiras utilizadas para facilitar a compreensão dessa divisão é através dos digramas de caso de
uso.
A Figura 1, mostra o diagrama de casos de uso com as funcionalidades que o usuário
“administrador” possui acesso, esse tipo de usuário é o que possui maiores privilégios no
sistema.
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Figura 1 – Caso de Uso do Administrador
Já na Figura 2, está a representação do diagrama de casos de uso do usuário “aluno”, que
possui menos privilégios que o administrador, porém algumas funcionalidades são comuns aos
dois.

Figura 2 – Caso de Uso do Aluno
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O usuário classificado como “Avaliador Externo” possui como característica não possuir
vínculo com o IFPE. Na Figura 3, está a representação no diagrama de casos de uso das funções
que este usuário terá acesso.

Figura 3– Caso de Uso do Avaliador Externo
Os “usuários offline” estão caracterizados por possui apenas privilégios de leitura
(consulta) a informações não confidenciais. O diagrama de casos de uso, contido na Figura 4
evidencia isso.

Figura 4 – Caso de Uso do Usuário Offline
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Já a Figura 5, contém os casos de uso do usuário “professor”, que é um dos usuários com
maiores privilégios do sistema. Um exemplo disse é que, somente um professor ou administrador
pode adicionar um plano de trabalho ou um projeto de pesquisa.

Figura 5 – Caso de Uso do Usuário Professor.
Assim como os diagramas de casos de uso facilitam o entendimento no momento da
divisão da funcionalidades, para os dados é utilizado outra técnica denominada diagrama de
classes. No diagrama de classes é feito um mapeamento visual de todos os dados que precisam
ser persistidos (guardados) no sistema, para facilitar o acompanhamento do fluxo e identificar
pontos onde esses dados podem estar armazenados de forma inapropriada (inconsistente).
Neste mapeamento, os dados são agrupados de acordo com características em comum e cada
grupo recebe um nome, é esse grupo que denominamos classe.
Na Figura 6, podemos visualizar o diagrama de classes utilizado no desenvolvimento do
projeto. Nesse diagrama cada retângulo contém dados que possuem características em comum e
as setas indicam o fluxo de relacionamente entre esses dados.
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Figura 6 – Diagrama de Classes do sistema.

3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS
Na construção do sistema foram estudadas tecnologias para facilitar o
desenvolvimento, aumentar a segurança e que tornem a interface com o usuário mais
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intituitiva. Essas características são imprescindíveis para a produção do sistema bem
estruturado e melhoria na usabilidade do mesmo.

3.1 Padrões de Projeto
Utilizamos no desenvolvimento deste sistema a abordagem MVC. A abordagem
MVC é composta por três tipos de objetos. O modelo é o objeto da aplicação, a visão é
a apresentação na tela e o Controlador é o que define a maneira como a interface do
usuário reage às entradas do mesmo (GAMMA, 2004). Essa abordagem facilita a
implementação, manutenção e modificações que podem ocorrer com o passar do
tempo.
3.2 Banco de Dados
Um Banco de dados pode ser definido como uma coleção de dados a respeito
de algum universo específico, que podem conter relações entre si (CASANOVA, 2005).
Inserindo a definicão de banco de dados no contexto do projeto, poderiamos
exemplificar banco de dados, como o conjunto de dados relativos aos projetos de
pesquisa do PIBIC e aos seus integrantes (professores, alunos).
Para a manipulação dos dados do projeto num ambiente de produção foi
necessário utilizar um tipo de software chamado SGBD, ou Sistema Gerenciador de
Banco de Dados. Um SGBD atua como intermediário entre a aplicação, o
desenvolvedor e o banco de dados em si (ULLMAN, 2007), retirando complexidades
de operações sobre os dados ‐ remover, atualizar, excluir ‐ facilitando no momento de
procurar por possíveis inconsistências além de facilitar os testes na aplicação.
Para atuar como SGBD no projeto, foi escolhido os dois softwares da empresa
Oracle, Inc, o MySQL Server e Workbench. O MySQL Server atua como SGBD de fato,
ele realiza todas as operações sobre a base de dados e é o responsável por manter a
integridade dessa base. Já o Workbench é uma interface gráfica que facilita a
manipulação dos dados pela aplicação e pelo desenvolvedor. As soluções da Oracle
foram escolhidas pelos seguintes motivos:
 Expertise: ambos os softwares (MySQL Server e Workbench) são utilizados por
diversos desenvolvedores ao redor do mundo, o que facilitou o feedback por
melhorias;
 Suporte: possui documentação detalhada ‐ inclusive em Português ‐ e atualizada
constantemente, além de possuir uma comunidade de desenvolvedores atuantes
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no que diz respeito dúvidas e na solução de eventuais problemas de
desenvolvimento;
 Atualizações: possui uma política de atualizações constantes, justamente por ter
bom feedback pelos desenvolvedores.
3.3 Servidor de Aplicação
Nas últimas décadas com a popularização da internet, surgiu a necessidade de
adaptar toda a complexidade de aplicações desktop para aplicações que funcionassem
na rede mundial de computadores, nesse contexto de transição surgiram os chamados
servidores de aplicação. Servidores de aplicação são softwares instalados em um
servidor físico, que proveem serviços básicos (ex.: conectar a uma banco de dados)
um permitem que uma ou várias aplicações funcionem em paralelo (ROUSE, 2005).
Estão disponíveis no mercado diversos servidores de aplicação porém o que
mais se destaca é o Glassfish Open Server. O Glassfish foi o software escolhido para o
projeto pelos seguintes motivos:
 Amplo suporte: possui suporte de uma das mais conceituadas empresas de
software, a Oracle Inc., documentação bem detalhada, além de uma ampla
comunidade de desenvolvedores independentes, esses diferenciais são
importantes no momento de escolha de um software.
 Flexibilidade: é um dos servidores mais fléxiveis do mercado, pois pode suportar
uma boa quantidade de frameworks;
 Atualizações: outro fator importante no momento de escolha de um software é a
rotina de atualização ou correção de erros que ele possui, esse item também
contribui para a escolha do Glassfish como servidor do projeto. O Glassfish possui
uma rotina de atualizações regulares.
3.4 JSF
Frameworks podem ser definidos como um conjunto de códigos que promovem
funcionalidades em comum e que possuem controle de como essa funcionalidade é
realizada (ROUSE, 2005). Como o projeto é baseado na linguagem de programação
Java, o framework que foi utilizado também deveria ser relacionado ao Java. Dentre
as opções existentes, a utilizada foi o Java Server Faces.
Java Server Faces, ou como é conhecimento popularmente JSF, é um framework
que utiliza a linguagem de programação Java, porém destinada a componentes de
apresentação visual. Ou seja ao utilizar JSF, podemos criar botões, janelas, menus, que
se conectam aos objetos do Java. O JSF foi escolhido por:
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 Documentação: por ser relacionado com uma das linguagem de programação mais
populares, o JSF possui ampla documentação e comunidade de suporte aos
desenvolvedores atuante;
 Flexibidade: possui grande capacidade de adaptação a mudanças além de ser
customizável;
3.5 Primefaces
Bibliotecas são um conjunto de funções que podem auxiliar em uma tarefa
mais complicada (ROUSE, 2005). Para auxiliar no desenvolvimento do projeto foi
utilizada a biblioteca Primefaces.
Desenvolvido pela empresa turca PrimeTek Informatics, é uma das bibliotecas
mais populares do mercado atual e que extende as funcionalidades do JSF. O
Primefaces foi escolhido para ser uma das ferramentas utilizadas pois:
 Customização: permite uma customização do JSF de uma maneira fácil e simples;
 Extensão: extende ainda mais as funcionalidades presentes no JSF;
 Documentação: possui uma documentação ampla e atualizada além de uma rede
de desenvolvedores ampla e solícita;
 Atualização: a empresa que mantem essa biblioteca possui uma política de
atualizações constante, o que facilita a adição de novos recursos e correções de
erros.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No atual estágio de desenvolvimento o sistema é capaz de realizar algumas das funções
para a qual foi projetado, tais como cadastro de alunos, professores.
A Figura 7, representa uma das telas do sistema, a de cadastro de alunos, com todos os
campos necessários para que o usuário seja criado.
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Figura 7 – Tela de cadastro de alunos no sistema
No caso de cadastro de professores, a tela correspondente está representada abaixo, na
Figura 8.

Figura 8 – Tela de cadastro de professores no sistema
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

CONCLUSÃO
Este trabalho possui como principal objetivo contribuir para a automatização e melhoria
do trabalho no setor responsável por pesquisas no IFPE, para alcançar esse objetivo foi
desenvolvido um sistema baseado na web que deverá concentrar todas as informações relativas
ao processo de inscrição e acompanhamento dos trabalhos dos bolsistas do PIBIC.
Para alcançar esse objetivo, até o presente momento foram utilizados a linguagem de
programação Java, juntamente a algumas frameworks ‐ Primefaces, Hibernate, além da
linguagem de programação destinada à banco de dados SQL.
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RESUMO
Com o advento da TV Digital interativa (TVDi), nota‐se o
aumento de interatividade no processo de comunicação
além do incremento das produções audiovisuais,
elevando o número de canais e recursos disponíveis
para o usuário. A incorporação de sistemas de
recomendação no ambiente TVDi emerge como uma
possível solução para este problema. Este trabalho tem
como objetivo propor uma abordagem colaborativa para
recomendação de conteúdo em TVDi, baseada em

técnicas de Mineração de Dados. Foi desenvolvido um
protótipo e realizado experimentos com a base de dados
do NetFlix, utilizando a métrica de precisão para
avaliação. Obteve‐se uma precisão média de 30%,
utilizando apenas a técnica de mineração.

PALAVRAS‐CHAVE: TV Digital interativa, Sistemas de Recomendação, Mineração de Dados

Collaborative Content Recommendation in Digital Convergence Environments: Case Study with
Netflix
ABSTRACT
The emerging scenario of interactive Digital TV (iDTV) is
promoting the increase of interactivity in the
communication process and also in audiovisual
production, thus rising the number of channels and
resources available to the user. The incorporation of
recommender systems in the iDTV environment is
emerging as a possible solution to this problem. This
work aims to propose a collaborative approach to
content recommendation in iDTV, based on data mining

techniques. A prototype has been developed and carried
out experiments with NetFlix database using the
measuring accuracy for evaluation. There was obtained
an average accuracy of 30% using only mining
technique.

KEY‐WORDS: Interactive Digital TV, Recommender System, Data Mining
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Recomendação Colaborativa de Conteúdo: Estudo de caso com o Netflix
1 ‐ INTRODUÇÃO
Com o advento da TV Digital interativa (TVDi), nota‐se o aumento de interatividade no processo
de comunicação além do incremento das produções audiovisuais (Médola, 2009), o que torna o
ambiente favorável ao desenvolvimento de aplicações dedicadas a esta tecnologia. Neste
sentido, a TVD promoveu um cenário de aumento da quantidade de canais, serviços e conteúdo
disponíveis ao usuário. Esta nova realidade faz com que a tarefa de encontrar o conteúdo
desejado se torne uma ação onerosa e, em alguns casos, ineficiente. É neste contexto que
Sistemas de Recomendação (Resnick & Varian, 1997) emergem como solução possível para
auxiliar esta escolha. Neste sentindo, é proposto um serviço de recomendação de conteúdo em
um subdomínio da TVD, filmess , baseado em mineração de dados.
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: Na seção 2 é apresentada uma
fundamentação teórica de sistemas de recomendação de conteúdo. Na seção 3 é explanada a o o
processo de recomendação. Na seção 4 são destacados os experimentos e discussões. Em
seguida, são explanados os trabalhos relacionados. Por fim, a seção 6 trazás as conclusões e a
perspectiva de trabalhos futuros.
2 ‐ SISTEMAS PARA RECOMENDAÇÃO DE CONTEÚDO
Sistemas de recomendação são comumente aplicados em sistemas Web, mas recentemente
começou‐se o estudo de recomendação de conteúdo no ambiente da TVD por possuir algumas
peculiaridades.
A plataforma de TVDi tem um conjunto de requisitos que a torna desafiadora para a
construção de sistemas de recomendação de conteúdo. Primeiramente, o ambiente de TV pode
ser mono‐usuáriomonousuário ou multi‐usuáriomultiusuário, por isso ao recomendar é difícil
identificar o tipo de experiência que está sendo utilizada e, consequentemente, identificar o
usuário que solicita o serviço. Em segundo lugar, este é um cenário multi‐plataforma, onde o
conteúdo pode ser entregue a diferentes plataformas computacionais, tais como, set‐top‐boxes
(STBs) com o middleware padrão, dispositivos móveis e de computação pessoal em geral.
Adicionalmente, o comportamento do usuário ao acessar conteúdos destinados a TVD é, em
geral, passivo, diferindo do comportamento ativo na web. Neste sentindo, o serviço de
recomendação proposto neste trabalho está de acordo com as características intrínsecas ao
ambiente da TVD.
É importante destacar que sistemas de recomendação para a TVD pode possuir diferentes
clientes, dentre eles destaca‐se: (i) usuário, sistemas que objetivam auxiliar o usuário na busca
por conteúdos de seu interesse. (ii) provedor de conteúdo, auxiliando na construção de grades de
programação para maximizar audiências. (iii) marketing, auxiliando a veiculação de comerciais
para o público alvo correto. Este trabalho foca no cliente usuário, considerando a TV como
ambiente de convergência digital (TV e Web).
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Comentado [MM1]: Referência?

O processo de recomendação de conteúdo proposto neste trabalho é fundamentado em
técnicas de mineração de dados. Na próxima subseção será explanado algumas características de
mineração de dados.
MINERAÇÃO DE DADOS
As tarefas de Mineração de Dados (Berry & Linoff, 1997) classificam o padrão que se deseja obter
da base de dados. Neste trabalho damos foco à tarefa de Clusterização (Ochi et. al, 2004), a
utilizamos como parte do processo de recomendação proposto. Esta foi escolhida por ser
comumente utilizada em sistemas de recomendação baseados em um grande volume de dados,
amplamente difundida nos sistemas para Web e por ser considerada de boa precisão para o
contexto de recomendação.
Existem diversos algoritmos na literatura com foco em agrupamento de dados (Berkhin,
2002). Neste trabalho será dada ênfase à técnica k‐means (Berkhin, 2002). Para realizar o
agrupamento de objetos é necessário o uso de funções que calculam a similaridade entre os
objetos. No contexto de clusterização existem diversas funções que objetivam calcular a distância
entre dois objetos (Jain et. al, 1999). Para a escolha da função é necessário avaliar os dados e
verificar os tipos de dados que serão comparados (Wang, 2006).
Neste trabalho foi utilizado clusterização por ser uma tarefa comumente utilizada para
recomendação de conteúdo. No entanto, nosso objetivo não é propor algoritmos ótimos de
clusterização, mas mostrar a viabilidade da aplicação desta tarefa no ambiente da TVDi.
Baseado no objetivo deste trabalho e no tipo de dado a ser clusterizado, os dados
categóricos são transformados em dados numéricos, por meio de pré‐processamento de dados.
Neste sentido, foi utilizada a função de Distância Euclidiana. Esta é utilizada, principalmente, para
dados numéricos. Desta forma é calculada a distância entre os vetores numéricos, que
representam o histórico dos usuários.
3 ‐ PROCESSO DE RECOMENDAÇÃO
No âmbito deste trabalho é utilizado um processo colaborativo de recomendação de conteúdo
(Chorianopoulos, 2008). Na estratégia com FC é realizada a troca de experiências entre usuários.
São detectados grupos de usuários com comportamentos semelhantes, e a recomendação de
conteúdo é realizada entre estes, o que possibilita recomendações inesperadas e novas ao
usuário. Basicamente, a tarefa de clusterização é realizada sobre os dados dos históricos dos
usuários. É detectado qual o usuário x do cluster possui maior similaridade com o usuário y, para
o qual o serviço de recomendação será prestado.
4 ‐ EXPERIMENTOS
Para aproximar o estudo de caso com o Netflix ao ambiente da TVDi foi desenvolvido um
protótipo responsável por toda a parte de captura de dados e processamento.
O protótipo MKTV (Patrício Júnior, 2012), desenvolvido da linguagem de programação
Java, integra algumas tecnologias: (i) XML. (ii) PostgreSQL. Basicamente o MKTV possui uma
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Comentado [MM2]: Seria interessante ter uma breve explicação
sobre a área de Mineração.

interface web, que simula o envio de matadados em XML, enviados via canal de retorno da TVDi,
e o mapeamento para o banco de dados relacional.
O módulo para mineração, foi desenvolvido em Matlab, desde o pré‐processamento dos
dados até a fase da tarefa de mineração de dados (k‐means).
Por fim, foi desenvolvido em Java o sistema que integra os módulos anteriores e
implementa o processo de recomendação proposto neste trabalho.
Com o objetivo de validar o uso de mineração de dados em conteúdo multimídia, foram
realizados experimentos para dar subsídios que, de forma prática, demonstrassem a
aplicabilidade e viabilidade deste trabalho. Nesse sentido foi utilizada a base NetFlix (NetFlix,
2014). A utilização da base de dados disponibilizada pelo Netflix se dá devido as informações
trabalhadas pelo seu sistema, com avaliações e históricos de usuários. Adicionalmente, a base do
Netflix faz parte de um subdomínio da TVDi, filmes. Estas características agregam valor a esta
pesquisa, principalmente por ser uma base de dados real.
PRÉ – PROCESSAMENTO DOS DADOS
Para a realização do agrupamento de usuários, foi gerada uma matriz com uma coluna para o
código do usuário e colunas para os filmes vistos por cada usuário. A Tabela 2 demonstra esta
transformação. Cada linha da tabela representa um vetor de interesses de um usuário, sendo
assim, dois usuários com interesses semelhantes possuem vetores próximos. Desta forma, na
Tabela 2, tem‐se que o usuário de identificação “69867”, assistiu ao filme “Congo”, uma vez, e
aos filme “Mississippi Burning" e "The Santa Clause", zero vezes.
Comentado [MM3]: Corrigir número das tabelas e figuras.

Tabela 2. Exemplo de vetores representativos dos interesses dos usuários
User_id

"Congo"

"Mississippi Burning"

"The
Clause"

69867

1

0

0

437

1

1

0

Santa

Analisando os dados, observou‐se Scarcity problem (Torres, 2004), bastante conhecido em
abordagens colaborativas, este problema se deu pela grande variedade de filmes a serem
avaliados, gerando uma matriz esparsa de dados (muitas dimensões com poucas avalições).
Testes iniciais demonstraram que um grande número de dimensões prejudica os
resultados encontrados pelo algoritmo de agrupamento. Isto é, os grupos identificados não são
bem definidos, sendo estes de difícil classificação por causa da grande dispersão de seus dados
em todas as dimensões.
Para comprovar esta teoria o algoritmo foi executado com todas as dimensões geradas,
com k variando de 2 – 400 e o máximo de média de Silhouette Coefficient (Coeficiente de
Silhueta) (Tan et. al, 2006) foi 0,05, quando o indicado é superior a 0,5. Portanto, optamos por
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reduzir a variabilidade de filmes, selecionando apenas aqueles que foram visualizados por pelo
menos 10% dos usuários do sistema.
EXECUÇÃO DO PROCESSO PROPOSTO
Após o pré‐processamento dos dados foram aplicadas as técnicas para a detecção do
agrupamento de dados. O algoritmo foi realizado considerando o histórico de cada usuário.
Para o processamento do algoritmo k‐means, o k variou de 2 – 300. Para diminuir a
distorção causada pela obtenção de mínimos locais diferentes dependendo da escolha dos k‐
centróides iniciais, foram realizados testes com 5 (cinco) sementes aleatórias diferentes para
cada valor de k. Após o processo, foi selecionada a semente que retornou os melhores resultados
para média do coeficiente de silhueta (Tan et. al, 2006) e para o erro quadrático (Tan et. al,
2006). A métrica de similaridade utilizada foi a distância euclidiana.
A média do coeficiente de silhueta foi avaliado segundo a tabela 3 (Kononenko & Kukar,
2007).
Tabela 3. Análise da média do coeficiente de silhueta
0.70 ‐ 1.0

Estrutura encontrada é a
ideal

0.50 ‐ 0.70

Estrutura encontrada é
aceitável

0.25 ‐ 0.50

Estrutura encontrada é
fraca e pode ser artificial

<0.25

Nenhuma estrutura
substancial foi
encontrada

A partir de k = 157, as alterações na média do coeficiente de silhueta foram pouco
significativas, com crescimento lento, como demostrado no gráfico da Figura 5 (azul). Neste
sentido, os experimentos foram realizados com k=157.

Figura 5. Gráfico média coeficiente silhueta e Erros quadráticos
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Além do coeficiente de silhueta, foi avaliada a medida de erro quadrático, que tende a
zero, quando k tende a infinito (Tan et. al, 2006). É importante destacar que a decisão do número
de grupos é primordial. Não se deve quebrar um cluster em dois distintos, nem tão pouco unir
clusters que essencialmente são distintos (Berkhin, 2002). Desta forma, avalia‐se o erro
quadrático onde ocorre um pequeno “joelho” e uma diminuição na velocidade que o erro
decrementa (Tan et. al, 2006), como destacado no gráfico 5 (vermelho).
É importante destacar, que neste trabalho foram avaliadas duas medidas para seleção do
k ideal, no entanto, estas são independentes, convergindo para um mesmo resultado
aproximado.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para analisar o k‐means no serviço de recomendação de conteúdo, foi utilizada a métrica
Precision (Precisão) (Kononenko & Kukar, 2007). No contexto deste trabalho, foi realizada uma
média da precisão da recomendação realizada a todos os usuários do NetFlix.
Neste sentido, para cada usuário, calculou‐se o número de acertos das recomendações
realizadas (por meio do histórico do usuário, que não estava no período avaliado na
clusterização) sobre o número total de recomendações realizadas pelo RKTV. O processo descrito
na subseção anterior foi replicado 10 vezes, com períodos diferentes. Em média, obteve‐se uma
precisão de 30,04% de acertos.
4 ‐ TRABALHOS RELACIONADOS
Aroyo (Aroyo et. al, 2007) propõe a incorporação da semântica na TVD, considerando‐a no
ambiente da Web, a fim de possibilitar o desenvolvimento de aplicações distribuídas e a
personalização do serviço. Aroyo baseia seu trabalho de personalização nos conceitos da Web
Semântica e de Representação do Conhecimento. Neste trabalho, fizemos apenas um
subdomínio da TVD, aplicando apenas técnicas de mineração de dados.
Ávila (Ávila, 2010) apresenta um sistema integrado ao middleware Ginga baseado em
mineração por regras de associação sem nenhuma estruturação semântica do conteúdo.
Diferentemente, este trabalho propõe o uso técnicas de agrupamento (clusterização) de dados.
5 ‐ CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
Este trabalho apresentou uma proposta de abordagem para recomendação de conteúdo,
baseada em mineração de dados para um subdomínio da TVDi. É importante destacar que
inúmeras abordagens e técnicas de recomendação de conteúdo podem ser utilizadas no contexto
multimídia. Neste trabalho, é iniciada a investigação sobre o comportamento de técnicas de
agrupamento.
Como trabalho futuro, é importante destacar a necessidade de avaliação de outras tarefas de
mineração, tal como a integração com o middleware da TVDi brasileira, o Ginga.
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RESUMO
A combinação de software livre e tecnologias como
infravermelho, Bluetooth com conhecimentos de
informática e eletrônica possibilita o desenvolvimento de
uma Lousa Interativa Digital (LID) de baixo custo, visando
a criação de um ambiente dinâmico, colaborativo e
motivador em apresentações, reuniões e em salas de
aula. Tratada como um recurso didático pedagógico,
incentiva a participação e produção dos alunos em sala
de aula, além de promover uma inclusão tecnológica
proporcionada pelo baixo custo de construção. A
facilidade de instalação e manuseio agrega ao usuário
praticidade e flexibilidade quanto à escolha da área a ser
utilizada como quadro interativo. No processo de
utilização, necessita‐se apenas de uma superfície de
projeção para sua devida aplicação, sendo possível

avançar, modificar, anotar, ou seja, interagir com o
computador apenas com os recursos como notebook,
projetor, emissor e receptor infravermelho. Depois de
uma pesquisa ampla e referenciada sobre o tema,
tecnologias envolvidas no processo de transmissão de
dados (Bluetooth e IrDA) e funcionamento do software
livre, buscou‐se aplicar os conhecimentos obtidos no
desenvolvimento de uma caneta eletrônica emissora
infravermelho necessário para o funcionamento da LID.
O propósito deste trabalho é registrar o resultado das
pesquisas e detalhes do protótipo da lousa interativa de
baixo custo, visando posteriormente, que a construção
seja replicada e utilizada nas escolas e universidades,
estimulando os docentes e discentes na produção de
tecnologia.

PALAVRAS‐CHAVE: lousa interativa digital, software livre, Bluetooth, Infravermelho.

LOW COST INTERACTIVE DIGITAL WHITEBOARD
ABSTRACT
The combination of free software and technologies such
as infrared, Bluetooth with computer and electronics
knowledge enables the development of a low cost
Interactive Digital Whiteboard (IDW), aimed at creating
a dynamic, collaborative and motivating environment to
presentations, meetings and classroom. Treated as a
pedagogical teaching resource, production and
encourages the students participation in the classroom,
in addition to promoting digital inclusion provided by the
low cost of construction. The ease installation and
handling the user adds convenience and flexibility in the
choice of the area to be used as interactive whiteboard.
In use process, it needs only a projection surface for its
proper application, which can move, modify, annotate,

or interact with the computer with only the features like
notebook, projector, infrared transmitter and receiver.
After an extensive and referenced research on the topic,
technologies involved in data transmission (Bluetooth
and IrDA) and operation process of free software, we
attempted to apply the knowledge gained in the
development of an electronic emitting infrared pen
required for the functioning of IDW. The purpose of this
study is to document the results of research and details
of prototype low cost interactive whiteboard, aiming
later, construction is replicated and used in schools and
universities, encouraging teachers and students in the
production technology.

KEY‐WORDS: digital interactive whiteboard, free software, Bluetooth, IrDA.
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LOUSA INTERATIVA DIGITAL DE BAIXO CUSTO
1. INTRODUÇÃO
Com o uso cada vez mais frequente dos meios de comunicação como TV, internet,
smartphones, redes sociais etc., torna‐se cada vez mais comum encontrar alunos submersos em
ambiente virtual, por essa razão, consideram as aulas convencionais como algo chata ou
monótona. Com base nessa característica da sociedade contemporânea, surge, um desafio para os
professores: buscar alternativas práticas para motivar a interação em sala de aula. Nesse contexto,
consideramos que as lousas interativas digitais surgem como uma alternativa, que tende a
contribuir para as novas necessidades do processo de ensino aprendizagem. Contudo, o que tem
tornado esse recurso inviável nas escolas é o seu custo elevado. Além disso, as lousas interativas
comerciais geralmente são de difícil locomoção, precisam estar fixas e em constante alimentação
elétrica. O princípio de funcionamento da lousa baseia‐se em uma tela projetada sensível ao toque,
que assim se faz por estar conectada a um computador que contém um software específico capaz
de captar os movimentos e alterações na tela, registrando‐os e acompanhando as alterações
realizadas na lousa interativa.
O Bluetooth e o Infravermelho, que servem de comunicação entre aparelhos wireless, são
artifícios de significativa importância neste projeto. O primeiro consiste em um método cujos
dados são transmitidos através das ondas de rádio de baixa potência. O segundo, trata‐se Infrared
Data Association (IrDA), que são ondas que estão no espectro de luz e não são visíveis a olho nu.
Esta tecnologia é Usada em controles remotos e telefones móveis.
O pioneiro em implementar e disseminar a técnica da Lousa Interativa foi LEE (2008). Para
seu funcionamento, a tecnologia conta com o Wii Remote, controle do console Nintendo Wii, que
funciona captando o infravermelho que é emitido através de uma caneta eletrônica com emissor
IRDA, utilizada pelo operador. O controle está associado/pareado com um computador por
Bluetooth, onde estará instalado um driver que processará esses movimentos e os converterá em
um tipo de tinta digital e, finalmente, essas informações serão passadas para um projetor,
resultado na Lousa Interativa.
A facilidade em aprender a manusear este equipamento, aliado à a interatividade e
dinamismo, permite ao professor ampliar a inclusão tecnológica no processo de ensino. Com isso,
poderá fixar fazer com que os aprendizes se interessem mais pelas aulas, motivando‐os, a
participar do processo de ensino‐aprendizagem. Outro intuito é aproximar alunos e professores
das discursões sobre os temas abordados, procurando estimular o caráter investigativo e o
caminho da iniciação científica para propor soluções aos problemas estudados.
Nesse sentido, o presente artigo pretende contribuir para uma reflexão sobre o
desenvolvimento do primeiro protótipo da Lousa Interativa Digital de baixo custo. Para o alcance
desse objetivo o texto se organiza em seis partes. Na primeira, apresentamos as reflexões sobre a
tecnologia aliada à educação. Na segunda são apresentadas contribuições teóricas sobre a noção
de IrDA, Bluetooth e Redes de Bluetooth. Na terceira, são descritos os procedimentos
metodológicos, onde detalhamos os materiais e o método por nós utilizados no desenvolvimento
do protótipo. Na quarta, é apresentado o modelo de protótipo desenvolvido. Na quinta, refletimos,
sobre os resultados parciais obtidos. Por fim, tecemos algumas considerações sobre os resultados
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desta pesquisa.
2. ESTADO DA ARTE
2.1. Infrared Data Association (IrDA)
As ondas eletromagnéticas estão distribuídas num espectro eletromagnético em ordem
crescente à sua frequência, o que equivale a dizer em ordem decrescente quanto ao seu
comprimento de onda. A luz visível ocupa uma faixa de frequências que vai de 4,3×1014Hz para a
luz vermelha até 7,5×1014Hz para a luz azul. Abaixo desta faixa, considera‐se infravermelho. Acima
desta faixa, considera‐se ultravioleta. (Disponível em http://www.infoescola.com/fisica/raios‐
infravermelhos/)
A principal característica das ondas eletromagnéticas desta faixa de frequências é a
transmissão do calor. Tais comprimentos de onda têm capacidade de exercer interações com os
objetos, como se fossem corpos “negros” para esta faixa de frequências. Ou seja, estes corpos
absorvem quase que completamente a radiação incidente, de modo que a reflexão deste tipo de
onda é baixa. Graças a esta emissão de ondas de infravermelho pelos corpos em geral, é possível
a formação de imagens noturnas, pois cada corpo tem um espectro de emissão de radiação
diferente. Assim, a imagem pode ser construída com um sistema detector, sensível a este tipo de
radiação.
Seguindo este raciocínio, uma tecnologia foi desenvolvida pela Infrared Data Association
(IrDA), o padrão IrDA utiliza uma das principais técnicas de transmissão de raios infravermelho
chamada ponto a ponto. Onde sua utilização também é para o fabrico de comandos à distância
(telecomandos), preferíveis em relação às ondas de rádio por que não sofrem interferências de
outras ondas eletromagnéticas. Outra aplicação é o uso do IrDA para comandos a curta distância
entre os ordenadores e seus periféricos.
2.2. Bluetooth
A conexão Bluetooth surgiu com a intenção de unificar os equipamentos eletrônicos,
resultando na eliminação dos fios. Hoje, essa ferramenta vai além de apenas transmitir arquivos.
O Bluetooth é uma tecnologia que se fez necessária à adoção de uma frequência de rádio aberta e
aceita em praticamente qualquer lugar do planeta. A faixa ISM (Industrial, Scientific, Medical), que
opera à frequência de 2,45 GHz, sendo utilizada em vários países com variações entre 2,4 GHz a
2,5 GHz.
Sua função é realizar uma varredura no ambiente e enviar o material para qualquer
aparelho que esteja com o Bluetooth ativado e pareado. Quando o dispositivo se comunica via
Bluetooth pode tanto receber quanto transmitir dados (modo full‐duplex), permitindo que o
usuário tenha a opção de escolher o conteúdo a ser enviado e/ou recebido por meio desse
dispositivo. Uma combinação de hardware e software é utilizada para que este procedimento
ocorra entre os variados tipos de aparelhos. A transmissão de dados é feita por radiofrequência,
permitindo que um dispositivo detecte o outro independente da sua posição, apenas exigindo que
ambos estejam dentro do limite de proximidade.
Quando se trata da ligação entre o emissor e receptor, o Bluetooth faz uso, basicamente,
de dois padrões:
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SCO (Synchronous Connection‐Oriented) ‐ Estabelece um link sincronizado entre o
dispositivo emissor e o dispositivo receptor. Assim, o SCO acaba sendo utilizado principalmente
em aplicações de envio contínuo de dados, como a transmissão de voz. Por funcionar desta forma,
o SCO não permite a retransmissão de pacotes de dados perdidos.
ACL (Asynchronous Connection‐Less) ‐ Estabelece um link entre o dispositivo que inicia e
gerencia a comunicação entre os demais que estão em sua rede. Este link é assíncrono. Ao
contrário do SCO, o ACL permite o reenvio de pacotes de dados perdidos, garantindo a integridade
das informações. Assim, este padrão acaba sendo útil para aplicações que envolvam transferência
de arquivos, por exemplo.
2.2.1 Redes Bluetooth
Quando dois ou mais dispositivos se comunicam por meio da conexão Bluetooth, eles
formam uma rede denominada piconet. Nesta comunicação, o dispositivo que iniciou a conexão
assume o papel mestre, enquanto os demais dispositivos se tornam escravos. Cabe ao mestre à
tarefa de regular a transmissão de dados na rede e o sincronismo entre os dispositivos.
Cada piconet suporta oito dispositivos, no entanto, é possível elevar este número a partir
da sobreposição de piconets. Em poucas palavras, este procedimento consiste em fazer com que
uma piconet se comunique com outra que esteja no limite de alcance, esquema este denominado
scatternet. Note que um dispositivo escravo pode fazer parte de mais de uma piconet ao mesmo
tempo, no entanto, um mestre pode ocupar esta posição somente em uma única piconet.
(Disponível em http://bluespy.com.br/tecnologia‐bluetooth)
Para que cada dispositivo saiba quais outros fazem parte de sua piconet, é necessário o uso
do método de identificação. Para tanto, um dispositivo que deseja se conectar a uma piconet já
existente pode emitir o sinal Inquiry. Os dispositivos que recebem o sinal respondem com um
pacote FHS (Frequency Hopping Synchronization), informando a sua identificação e os dados de
sincronização da piconet. Com base nestas informações, o dispositivo pode emitir um sinal
chamado Page para estabelecer uma conexão com outro dispositivo.
Como o Bluetooth oferece economia de energia, o sinal Scan é utilizado para fazer com que
os dispositivos ociosos entrem em stand‐by, isto é, operem em "modo descanso", poupando
eletricidade. Todavia, dispositivos neste estado são obrigados a "acordar" periodicamente para
checar se há outros aparelhos tentando estabelecer conexão.
2.3. Sistema de Calibração
Antes de começar qualquer processo da lousa interativa, faz‐se necessário analisar a
compatibilidade entre o sistema operacional e os dispositivos como o adaptador Bluetooth e o
software livre, pois qualquer interferência ou incompatibilidade pode prejudicar a funcionalidade
da lousa interativa.
Obtendo o êxito na fase anterior cria‐se a conexão do controle remoto wii com o
computador por meio do Bluetooth. Havendo a verificação e constatando que a conexão foi
estabelecida corretamente podemos iniciar a calibração utilizando a caneta com emissor
infravermelho e o software livre.
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Com o auxílio dos pontos de referencia o usuário aproxima a caneta da superfície de
projeção e pressiona o botão da caneta, permitindo que o sinal infravermelho seja captado pela
câmera infravermelho do Wii Remote e reconhecido pelo computador, após o reconhecimento de
todos os pontos de referência o software ajusta o foco da câmera e através de um modelo
matemático delimita a área útil disponível para a utilização do usuário.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Módulo de Emissão Eletrônica dos Sinais IrDA
A IrDA (Infrared Date Association), instituição responsável pela grande maioria dos sinais
para comunicação infravermelho, segue o tipo de padrão explicado abaixo. Para melhor
compreensão, deve‐se saber os dois tipos de orientação que podemos obter através desse padrão.
IrDA‐D – Orientada a conexão entre dispositivos para transferência de dados.
IrDA‐C – Orientada a comando e controle.
O padrão IrDA é dividido em camadas, sendo algumas delas opcionais, abaixo estão listadas
as mais importantes:
Camada Física: Através dessa camada podemos obter codificações de dados e
características ópticas para várias velocidades. É a camada mais baixa do padrão. Pulsos de
infravermelho são liberados chegando a 1 metro de distancia num cone de +‐ 15°. Devido o
transmissor de um dispositivo ofuscar o seu próprio receptor, atribui‐se o fato de que um
dispositivo que está enviando dados não pode ao mesmo tempo receber (half‐duplex).
As camadas físicas existentes são: SIR (Serial Infrared); MIR (Medium Infrared); FIR (Fast
Infrared); VFIR (Very Fast Infrared); UFIR (Ultra Fast Infrared). Com as respectivas velocidades:
115.2 Kbps; 1.152 Mbps; 4 Mbps; 16 Mbps; 100 Mbps.(Disponível em <
http://www.gta.ufrj.br/grad/06_2/fabio/funcionamento.htm>)
Enlace (IrLAP ‐ Infrared Link Access Protocol): Responsável pela negociação entre
dispositivo primário e secundário, após a negociação apenas o dispositivo primário tem direito a
enviar dados, a não ser quando o secundário é requisitado. Camada responsável por fazer o
controle de acesso e descobrir possíveis conexões a serem estabelecidas.
IrCOMM (Infrared Communications Protocol): Permite que o dispositivo infravermelho se
comporte como uma porta serial ou paralela.
IrLAN (Infrared Local Area Network): Esta camada faz com que o dispositivo infravermelho
possa se conectar a uma rede local. O dispositivo pode ser conectar como um ponto de acesso, um
Peer to Peer ou como um host.
Deve‐se ter em mente que para o funcionamento do infravermelho as distâncias
alcançadas e a necessidade de que os dispositivos devem estar dentro do campo de visão um do
outro sem obstruções.
Os dados são enviados sequencialmente (na forma serial) e a configuração da porta serial
para o barramento IrDA é feita no setup da placa‐mãe e para efetivar a troca de dados é necessário
um software específico.
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Segundo Estudantes da ESAD (Escola Superior de Artes e Design) ‐ (ESAD, 2007):
“O sinal infravermelho tem um ângulo específico de trabalho, como foi
dito anteriormente. Mas este ângulo tem aumentado para até 130º. A distância
máxima pode variar em função do dispositivo devido à existência de redes
Wireless com hub infravermelho, mas pode‐se generalizar dizendo que a distância
máxima para emissão ou recepção do sinal está em torno de 4,5 m”.
3.2. Módulo de Recepção Eletrônica dos Sinais IrDA
Para iniciar o trabalho de recepção de dados IrDA, é necessário contar com um computador
que contenha infravermelho acoplado. Caso este não exista, pode‐se usar um adaptador
conectado a uma porta USB, e assim seu computador estará apto a receber dados de qualquer
outro tipo de equipamento que contenha infravermelho. A velocidade de envio pode oscilar, e
independente da velocidade implantada, é preciso passar pela velocidade obrigatória de 9.600 bps
(BEZERRA, 2004).
Iniciando o processo de recepção de dados, são emitidos dados em pulsos através da célula
infravermelha do transmissor. Os pulsos IrDA se diferenciam dos pulsos geralmente emitidos por
um computador, eles não permanecem constantes durante um pulso de clock, pelo contrário,
duram apenas uma fração de segundo do pulso. Isso facilita a identificação de um receptor óptico,
pois os intervalos entre os pulsos tornam‐se relativamente grandes. Cada pulso IrDA dura apenas
3/16 do comprimento de um bit com uma tolerância de 10% para mais. Porém, o sistema IrDA não
trabalha com dados a nível de bits. Frame é o nome dado a um pacote de bips no padrão IrDA. É a
nível desses pacotes que os dados são trabalhados. Um frame pode equivaler de 5 a 2050 bytes ou
mais, e possui informações de endereço, dados, e correção de erros (BEZERRA, 2004).
Alguns parâmetros são necessários para o controle de dispositivos quando utilizamos a
interface IrDA. Como existir um circuito necessário para converter os sinais para bits, a existência
de diodos laser para emissão e recepção dos sinais infravermelhos e, a implementação do
protocolo para realizar a construção/identificação dos pacotes IrDA.
3.3. Conectividade Bluetooth
Bluetooth é uma tecnologia de conexão a redes sem fio que tem um alcance médio em um
raio de até 10 metros. A sua finalidade é realizar a comunicação sem fio entre aparelhos eletrônicos
a uma velocidade de até 700 Kbps em uma frequência de 2,45 Ghz (BLUETOOTH.COM, 2014).
A sua comunicação é realizada através de um canal FH‐CDMA (Frequency Hopping‐ Cocde
Division Multiple Access), onde, o transmissor envia um sinal e o receptor captura o sinal através
de uma sincronia, garantindo a integridade da transmissão. A tecnologia é composta por três
elementos:




Scan: usado para gerar economia de energia, ou seja, quando não estiver em uso eles
param a transmissão.
Page: tem a função de estabelecer a conexão.
Inquiry: verificar quais são os dispositivos que estão na sua área de contato.
O seu sinal se propaga em todas as direções, é mais rápido que o “infrared” utilizado para
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transmissão de pequenos pacotes. O equipamento não necessita de alinhamento, que permite
uma fácil locomoção.




Vantagens:
‐ Evita a conexão de cabos.
‐ É uma solução de baixo custo para redes de curto alcance.
‐ Comunicação de dados e voz.
Desvantagens
‐ Apenas certos equipamentos podem se conectar ao mesmo tempo.
‐ O alcance é pequeno.

Um dispositivo assume automaticamente o papel de “mestre” e pode se conectar a até
sete “escravos” ativos.
3.4. Software utilizado
Um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento da LID é o software livre, tendo
em vistas que é através da interface deste programa que podemos interpretar os sinais emitidos
pela caneta eletrônica com emissor infravermelho e executar os comandos necessários para
permitir a interação na área utilizada como quadro branco.
O software adotado inicialmente para o desenvolvimento do protótipo da LID é o Wiimote
whiteboard, programa desenvolvido pelo pesquisador Johnny Chung Lee e disponibilizado
gratuitamente na internet com o intuito de ser estudado e aperfeiçoado por outros pesquisadores
da área tecnológica, porém foram realizados testes com outros softwares como o smoothboard,
ytboart para que se possa analisar, testar e avaliar, inicialmente, a funcionalidade do primeiro
protótipo da LID.
4. PROTÓTIPO DA LID DE BAIXO CUSTO
Com a LID seu quadro branco vira um computador, usando o poder da informática nas aulas
e apresentações. Composta por uma caneta interativa que possibilita interagir em qualquer
superfície plana, um controle Wii que capta os sinais infravermelhos, um software livre que
controla toda a área projetada e um projetor multimídia criamos um ambiente com diversas
aplicações dependendo apenas de como o usuário deseja utilizá‐lo.
A LID é um recurso multimídia criado para os professores tornarem suas aulas mais
dinâmicas e interessantes. Com a caneta especial é possível escrever na tela e operar qualquer
software que esteja em funcionamento. Com isso, é possível fazer anotações sobre tudo o que
estiver sendo projetado, capturar exemplos na Internet, mostrar imagens e vídeos, realizar
experimentos simulados e muito mais.
Mobilidade e Praticidade
Tendo em vista que é um equipamento leve, pode ser transportado, facilmente, para
qualquer lugar. Qualquer superfície plana pode se tornar um quadro interativo, pois os
equipamentos podem ser instalados e retirados a qualquer momento.
Versatilidade
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Possibilita qualquer tipo de superfície em que se possa projetar a imagem do computador.
Em virtude desta característica pode ser usado também em telas de retroprojeção.
A filosofia da solução
Baseia‐se no uso do ambiente existente, na relação custo X benefício. Torna‐se
desnecessário a aquisição de um quadro interativo convencional, pois aproveitando as tecnologias
Bluetooth e IrDA juntamente com os dispositivos descritos ao longo deste trabalho podemos
baratear os custos e dispor da mesma ferramenta didática. Um trabalho semelhante sobre lousas
interativas de baixo custo baseado também em (LEE, 2008), desenvolvido nas escolas municipais
de Saltos, estado de São Paulo, em 2012, permite demonstrar o quanto é possível diminuir os
custos e dispor de tecnologia semelhante, eles conseguiram substituir uma lousa digital completa
no valor de R$ 32.000,00 pelos kits construídos que ficaram com um custo final de R$ 2.717, 80,
assim com o valor de uma lousa comercial foi possível implantar vários kits em diversas salas de
aula. (Disponível em < http://www‐eunice.blogspot.com.br/p/lousa‐interativa‐de‐baixo‐
custo.html>)
Para poder alcançar o real objetivo que é o ganho de produtividade, atratividade na sala de
aula, a base principal do estudo esteve focada no projeto desenvolvido por (LEE, 2008), em uma
pesquisa do Human‐Computer Interaction Institute, da Carnegie Mellon University ‐ USA. Além de
elaborar o esquema conceitual para construção da Lousa Interativa, Lee desenvolveu o Wiimote
Whiteboard. Sua ideia inicialmente era de incrementar suas apresentações. Então, desenvolveu o
projeto que cria um quadro branco “multipoint interativo” utilizando apenas:
1
2
3
4
5

Caneta construída com um LED IR e pilhas comuns;
Um wiimote (controle sem fio do Nintendo Wii);
Um computador com software livre de controle instalado e adaptador Bluetooth;
Um projetor multimídia;
Uma superfície de projeção.

Figura 1 – Representação dos aparatos necessários para a montagem de uma LID (GRAÇAS, 2012).

O processo de inicialização da LID começa, primeiramente, estabelecendo uma conexão
Wirelles via Bluetooth entre o controle Nitendo Wii e o computador utilizado, em seguida ao
confirmar a conexão entre os dispositivos com o auxilio do software WiinRemote, posicionamos o
Wii Remote em direção a superficie escolhida como projeção e, na sequencia, executamos o
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software livre para realizar a calibração da superfície projetada com o auxilio da caneta eletrônica
. Após a calibração, a LID esta pronta para ser manuseada de acordo com os objetivos do usuário.
A imagem a seguir exemplifica como ocorre o funcionamento da LID.

Figura 2 – Estudante realizando teste de funcionamento da Lousa Interativa Digital na sala de aula.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos parcialmente ao longo da concretização do protótipo da Lousa
Magica Interativa foram satisfatórios. Estudamos, selecionamos e adquirimos os componentes
necessários para a montagem do protótipo e em seguida iniciamos a fase de teste onde foram
analisadas as questões da compatibilidade e funcionalidade do kit. Ao iniciar os testes detectamos
problemas com relação ao funcionamento do Bluetooth, então novas pesquisas foram realizadas
com o objetivo de solucionar este problema. Outras dificuldades foram:
 O Emissor IR da caneta quando manuseada pelos educadores apresentou raio de transmissão
insuficiente para ser captado pela câmera infravermelho;
 À distância e o posicionamento do controle Wii e do projetor era um fator de grande empecilho,
pois enquanto não tivesse a posição exigida pelo sistema de calibração a utilização da
ferramenta seria impossibilitada;
 A calibração da caneta era de essencial ponto para o desenvolvimento da Lousa, onde o
software de controle é o principal mediador entre o computador e o Bluetooth;
Contudo, ao longo da pesquisa já conseguimos solucionar a grande maioria, principalmente
a seleção do novo Emissor IR com um sinal mais forte e transmissão mais estável.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o decorrer desta pesquisa teve‐se a constituição de uma descrição do cenário que
contextualizou todas as discussões deste trabalho, a praticidade e flexibilidade no uso da Lousa
Interativa Digital pelos docentes no processo de ensino‐aprendizagem nas escolas e universidades,
a fim de aumentar o dinamismo e a estimulação de ouvintes se tornarem mais atuantes nas
decorrentes apresentações (Dinamismo e participação do que antes seriam apenas ouvintes em
uma apresentação).
Partindo de considerações dos participantes do trabalho, baseado em estudos anteriores,
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ficou evidente que, embora esteja bastante comum o uso do conceito de lousa digital interativa
em produtos comerciais e as tecnologias que se empregam em tais produtos só cresça, essa
abordagem restringia‐se a uma seleção dos utilizadores, por causa do alto custo e dificuldade de
mobilidade instalaria e manutenção.
Com base nessas considerações o estudo de todo o funcionamento da linguagem digital
interativa foi sendo enfatizada ao decorrer de testes, e embasamentos. Com isso notou‐se que as
maiores dificuldades para que este utensilio inovador se tornasse um investimento eficaz, foi pela
dificuldade de achar um software acessível e fácil de encontrar e um simples modo de manipulação
dos meios de comunicação entre aparelhos wireless, o Bluetooth e o Infravermelho.
Assim, para a resolução desse problema, o software adotado foi o Wiimote Whiteboard
(LEE, 2008), pois este foi posto na internet pelo seu projetista para que as pessoas utilizassem‐no
sem um custo adicional, extinguindo a seleção de pessoas aptas a obter. A melhora desta
dificuldade deu‐se também pela confecção da caneta ter sido praticada pelos estudantes, deixando
competente a um flexível manuseio de qualquer pessoa, e com a ambição de achar um Emissor IR
com um melhor sinal. Com todas as pesquisas e testes, fica notável que este trabalho contribui
com a metodologia educacional elaborada por pedagogos e também facilitando no
desenvolvimento cognitivo dos alunos.
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RESUMO
Neste artigo abordamos uma das inúmeras situações em
que a computação interage com a saúde, para o
estabelecimento de uma conexão entre uma unidade de
suporte de vida e um hospital, por exemplo, quando em
atendimento a um acidentado. Assim, pretendemos
verificar a confiabilidade da conexão quando a
ambulância atravessa diferentes redes, utilizando um
protocolo de gerenciamento de mobilidade. Para tanto,

se utilizou um ambiente simulado, pela maior facilidade
do controle das variáveis envolvidas. Nosso estudo
mostrou que em um ambiente com a célula pequena e
alta velocidade haverá instabilidade na conexão,
portanto, esta integração somente será confiável
quando a ambulância percorrer a célula a uma
velocidade alta em um tempo maior que 3s.

PALAVRAS‐CHAVE: Redes sem‐fio, mobilidade, heterogêneos, saúde, handover .

CHANGE OF ESSENTIAL INFORMATIONS ABOUT PATIENTS BETWEEN AMBULANCE AND
HOSPITAL IN REAL TIME
ABSTRACT
In this article we approach one of the many situations in
which computing interacts with health, for the
establishment of a connection between life support unit
and a hospital, for example, when in treatment of an
injured. This way, we wish to verify the reliability of the
connection when the ambulance crosses different
networks using a mobility management protocol. For
this, a simulated environment was used, because of the

ease in controlling the variables involved. Our study
showed that in an environment which has a small cell
and high speed there will be instability on the
connection; therefore, this integration will be reliable
when the ambulance travel the cell at a high speed at a
time interval bigger than 3s.

KEY‐WORDS: Wireless network, mobility, heterogeneous, health, handover .
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MOBILIDADE DE TERMINAL EM AMBULÂNCIAS PARA TRANSMISSÃO ON‐LINE DE
INFORMAÇÕES SOBRE PACIENTES
INTRODUÇÃO
Com o advento da era da globalização, fez‐se necessário ampliar as formas de comunicação e
integração entre diversas áreas de trabalho. Um exemplo dessa interdisciplinaridade pode ser
conferido nos artigos [Su e Geng‐shiau 2005 ],[Caldeira, Rodrigues, Lorenz e Shu 2012] e [Zhou,
Lin, Chen e Fu 2011]. Os autores apresentaram alternativas de utilização dos recursos
computacionais na saúde, demonstrando, por exemplo, soluções que visavam uma maior
agilidade nos atendimentos de urgência e emergência, ao ampliarem a troca de informações
entre unidade móvel de atendimento e hospital. Com isso, percebeu‐se que o tempo necessário
para estabilizar o paciente no local de destino diminuiu, uma vez que os profissionais da unidade
receptora já dispunham de informações sobre o quadro clínico do doente.
Ressaltamos, contudo, que a fim de que essas soluções sejam confiáveis, é preciso verificar se os
meios de comunicação utilizados são estáveis e se permitem mobilidade das conexões. A título
de exemplo, podem‐se citar os testes realizados nos artigos [Cardoso, Neves, Ricardo e Sargento
2011], [Cherkaoui, Taleb, e Ngangue Ndih 2011] e [Zhang, Okamawari, e Fujii 2012], em que se
verificaram os comportamentos das conexões durante a utilização dos equipamentos em
movimento.
De forma semelhante aos trabalhos mencionados, neste artigo apresentaremos uma possível
solução para a integração da saúde e computação em um ambiente com alta mobilidade,
utilizando uma variante do Mobile IP (MIP), o Specialized Mobile IP (SMIP) [Rolim, Souza, Júnior,
Meira, Oliveira e Monteiro 2013].
Para um melhor entendimento do leitor, este trabalho está disposto da seguinte forma: na seção
2 estão expostos alguns dos artigos disponíveis na literatura sobre o tema; na seção 3, é feita a
apresentação da proposta do trabalho; na seção 4, a metodologia e o detalhamento do ambiente
de desenvolvimento; na seção 5, os resultados e discussão e, por último, na seção 6, são
apresentadas as conclusões e sugestões para pesquisas posteriores.
TRABALHOS RELACIONADOS
Em [Su e Geng‐shiau 2005], os autores apresentam um sistema para integrar os serviços de GPRS,
3G, GPS e o sistema de informações do Hospital e desenvolver um modelo para orientação de
transmissão de mensagens entre os serviços de atendimento pré‐hospitalar e o hospital,
ampliando a troca de informações entre todos os sistemas envolvidos no atendimento. Porém, o
artigo não apresenta uma analise de desempenho das transmissões em tempo real entre a
central, hospital e ambulância.
Em [Caldeira, Rodrigues, Lorenz e Shu 2012], os autores propõem uma solução de
monitoramento contínua e confiável de pacientes hospitalizados, em enfermarias ou casas de
cuidados com base em sistemas de sensores com suporte a mobilidade. Contudo, por ser
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baseada em sensores, esta solução não permite que os pacientes possam sair da área de
cobertura dos receptores do sensor e permanecer conectados utilizando uma tecnologia como a
802.11, que cobre uma área maior e utilizada com mais frequência.
Em [Zhou, Lin, Chen e Fu 2011], os autores apresentam um protótipo para monitoramento
remoto que realiza as funções de coleta e cálculo de sinais vitais, posicionamento global
utilizando GPS e transmissão de dados utilizando GPRS, entretanto os autores não fazem uma
análise de desempenho quando este protótipo é submetido à alta mobilidade.
Em [Cardoso, Neves, Ricardo e Sargento 2011], os autores apresentam o padrão IEEE 802.21, que
busca otimizar os procedimentos para mobilidade entre diferentes tecnologias de acesso e
propõem uma entidade capaz de utilizar este framework para realizar o gerenciamento do
handover e do terminal. Entretanto, os testes realizados foram feitos em um ambiente real e,
portanto, sem controle total das variáveis e não se fez um teste sem a entidade para se ter uma
comparação de desempenho.
Em [Cherkaoui, Taleb, e Ngangue Ndih 2011], os autores tomam por base o artigo [Andersson,
Ahlund, Gukhool e Cherkaoui 2008 ], que apresenta uma proposta para permitir que as tomadas
de decisão sobre a migração sejam realizadas em cima de métricas como atraso e jitter das
mensagens de atualização, porém agora os autores demonstram uma nova abordagem levando
em conta que quanto mais alta a velocidade e menor for a célula, maior será a frequência das
mensagens de registros enviadas. Segundo o artigo, constatou‐se a necessidade de ajustar a
frequência das mensagens de registro de acordo com a velocidade e o tamanho da célula, porém
ainda não existem meios confiáveis de se conhecer o tamanho da célula.
Em [Zhang, Okamawari, e Fujii 2012 ], os autores propõem uma análise comparativa entre
desempenho do protocolo TCP e o atraso do protocolo UDP durante a realização do handover
sobre uma rede LTE em um ambiente indoor e outdoor. Eles demonstraram que quanto menor
for o valor em dBm utilizado para iniciar o tempo de migração, maior a chance de acontecerem
migrações em ping‐pong e quanto maior o valor em dBm, maior a perda de pacotes no protocolo
UDP.
PROPOSTA
Este artigo tem como proposta apresentar uma possibilidade de integração entre saúde e
computação em um ambiente com alta mobilidade utilizando um variante do Mobile IP (MIP), o
SMIP. Como exemplo, podemos citar o uso de uma ambulância em alta velocidade para
atendimento a um acidentado, enviando dados, voz ou vídeo do paciente para a central, a fim de
disponibilizar novas informações aos médicos plantonistas, com o objetivo de melhorar o
atendimento e elevar a taxa de sucesso na estabilização do quadro, como apresentado no artigo
[Su e Geng‐shiau 2005].
Ao contrário dos demais artigos, o foco deste não se limita a quais equipamentos e métodos são
necessários para a solução do problema e sim, faz a análise do tráfego da comunicação realizada
e avalia se ela é confiável quando ocorre com alta mobilidade.
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METODOLOGIA
Para realização deste artigo foi utilizado um ambiente simulado e controlado, representado pela
figura 1, no qual é simulada a movimentação de uma ambulância em movimento retilíneo e
uniforme com velocidades de 50 e 60 km/h.

Figura 1 – Cenário do ambiente simulado
Também foi levada em conta a posição dos pontos de acesso a uma distância constante x e que
apresenta células com tamanhos fixos circulares com diâmetro de tamanho x, portanto, suas
células não se sobrepõem.
Para tratamento da mobilidade, foi utilizada uma variante do protocolo MIP, o SMIP,
especificado no artigo [Rolim, Souza, Júnior, Meira, Oliveira e Monteiro 2013], portanto a
ambulância possui 2 pontos de conexão.
Avaliaram‐se os tempos gastos pelo protocolo para realizar o procedimento de troca de rede,
sempre que o veículo percorresse todo o tamanho da célula. Para isso, t = x/v, onde t é tempo de
início do handover, x é o tamanho da célula, que neste caso é de 40 metros e v é a velocidade do
veículo.
Para a execução da coleta, foi criado um script que provoca a mudança de rede manualmente,
alterando a variável cross_communication nas configurações do programa cliente do SMIP para
1, quando o Agente Movél muda para a nova rede e para 2, quando o Agente Móvel retorna para
rede de origem. Essa mudança ocorre a cada tempo t e o script ainda faz as coletas dos tempos
gastos para a execução do handover.
Após a coleta dos dados, foram realizados cálculos das amostras, médias, desvios e intervalos de
confiança de 95% e finalmente, apresentaram‐se o resultado e as conclusões a que se pôde
chegar com essas informações.
Por fim, propusemos um esquema de gestão de mobilidade com base no SMIP que permita
handover eficientes em ambientes com alta velocidade com prioridade para tráfegos relativos a
e‐health.
RESULTADOS
Para uma melhor compreensão dos resultados, fez‐se necessária a criação de uma tabela com dados de
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referência (tabela 1). Esses dados foram obtidos simulando os handover a cada 25s em um ambiente
cujos diâmetros da célula teriam 40 m, ou seja, a 5,76 km/h.

Tabela 1– Dados obtidos através dos tempos de handover iniciados a cada 25s (em ms)
Tamanho da Amostra

Média (ms)

Desvio padrão

Erro

268
268

3137,97
1411,19

565,28
1441,27

67,68
172,44

IDA
VOLTA

Intervalo de Confiança
3070,28
1238,75

3205,05
1583,62

Na tabela 1, temos testes definidos como IDA, referentes à saída do nó móvel da sua rede de
origem, rede A apresentada na figura 1, para a rede de destino; rede B apresentada na figura 1, e
o de VOLTA são referentes ao retorno do nó da rede de destino para rede de origem, por isso
apresentam um desvio padrão elevado, já que o ato de desmontar o túnel pode acontecer
instantaneamente ou demorar até 3 segundos.
A seguir são apresentados os resultados obtidos com testes de tempo de conexão para
velocidade de 50 e 60 km/h com tamanho da célula de 40 m. Na tabela 2 temos os tempos que
são utilizados para simulação e suas respectivas velocidades.
Tabela 2 – Tempos de inicio do Handover com relação à velocidade, com distancia de 40 m
Velocidade (km/h)

Tempo (s)

50
60

2,88
2,4

Como o veiculo está sempre se deslocando para frente, não existe interesse em saber o tempo
de ida ou volta e sim o tempo de handover, por isso a amostra é 522, que seria a soma da
amostra de IDA e de VOLTA.
Tabela 3 – Dados obtidos através dos tempos de handover iniciados a cada 2,88s (em ms)
HANDOVER

Tamanho da Amostra

Média (ms)

Desvio padrão

Erro

522

4491,14

1717,45

147,33

Intervalo de Confiança
4343,8

4638,47

Tabela 4 – Dados obtidos através dos tempos de handover iniciados a cada 2,4s (em ms)
HANDOVER

Tamanho da Amostra

Média (ms)

Desvio padrão

Erro

522

4692,77

3329,22

285,6

Intervalo de Confiança
4407,16

4978,37

Já as tabelas 3 e 4 apresentam os dados do tempo para reestabelecimento da conexão após
início do handover em velocidade de 50 e 60 km/h com células de 40 m de diâmetro. Percebe‐se
que quanto maior a velocidade, maior o tempo gasto para restabelecer a conexão e maior o
desvio, pois o veiculo pode ter ido e voltado sem que o túnel fosse montado, ocorrendo um
efeito ping‐pong.
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Por fim, nota‐se que como o tempo é proporcional à distância, quanto maior o tamanho entre as
células, maior o tempo gasto para iniciar o handover e, portanto, menor as chances de dar
problemas do tipo ping‐pong. Sendo assim, pode‐se afirmar que caso o tempo seja maior que 3s,
os dados apresentados são semelhantes aos da tabela 1 e caso menor, os dados são semelhantes
às tabelas 3 e 4.
CONCLUSÃO
Diversas tecnologias foram criadas para facilitar e integrar diferentes áreas, dentre essas
integrações pode‐se destacar a e‐health, que seria a utilização da informática na área de saúde.
Este trabalho tomou por foco umas das inúmeras situações em que a informática pode auxiliar na
saúde, mediante troca de informações entre uma unidade de tratamento móvel e um hospital,
para dar agilidade no atendimento a um acidentado, por exemplo. Esta troca, contudo, precisa
ser confiável e para isso é necessário verificar a confiabilidade da conexão e como ela se
comporta durante as trocas de redes. Ao finalizar este trabalho, é possível perceber a relação
existente entre a velocidade do veículo, o tamanho da célula e a estabilidade da conexão, ou
seja, quanto maior a velocidade do veículo e um tamanho menor da célula, maiores as chances
de instabilidade da conexão durante as trocas de rede.
Com relação ao protocolo de mobilidade utilizado, o SMIP mostrou‐se eficiente quando as células
possuem tamanhos maiores, mesmo em velocidades mais altas, o que é uma realidade em
ambiente outdoor, onde as células podem alcançar tamanhos maiores, já que existe uma menor
quantidade de obstáculos. Com trabalhos futuros podem ser verificadas outras variáveis capazes
de influenciar na transmissão de dados entre a ambulância e a central.
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RESUMO
O uso de ferramentas de aprendizagem que estimulam a
curiosidade e provem motivação para o aprendizado é um
tema amplamente pesquisado e discutido. Esse artigo
apresenta um framework que utiliza técnicas de jogos,
com o objetivo de minimizar as desvantagens das
ferramentas tradicionais de aprendizagem e de gestão do
conhecimento no aprendizado do empreendedorismo e
inovação. Potencializando, consequentemente, seus
benefícios com a aplicação da gameficação, e na utilização

de mecânica de, tornando‐o mais dinâmico, ágil e
personalizado, para, assim, melhorar o processo de
aprendizagem do capital intelectual e promover a
inovação e o aperfeiçoamento de produtos e serviços,
transformando o conhecimento gerado e retido pela
plataforma em uma fonte de vantagem competitiva e
lucrativa, além dos incentivos à criatividade e ao
empreendedorismo.

PALAVRAS‐CHAVE: Engenharia de software, Interatividade, Ambiente Virtual, Gameficação, Framework.

A NEW APPROACH TO IMPROVING LEARNING IN AN ENVIRONMENT OF ENTREPRENEURSHIP
AND INNOVATION IN BRAZIL BASED ON GAMIFICATION
ABSTRACT
The use of learning tools that stimulate curiosity and
prove motivation for learning is a widely researched and
discussed topic. This paper presents a framework that
uses gaming techniques, aiming to minimize the
disadvantages of the traditional tools of learning and
knowledge
management
in
innovation
and
entrepreneurship learning. Thus increasing its benefits in
the application of gamification, and the use of

mechanics, making it more dynamic, nimble and
personalized, to thereby improve the learning process of
intellectual capital and foster innovation and
improvement of products and services, transforming the
knowledge generated and retained by the platform into
a source of competitive advantage and profitable, in
addition
to
incentives
for
creativity
and
entrepreneurship.

KEY‐WORDS: Software engineering, Interactivity, Virtual environment, Gamification, Framework.
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UMA NOVA ABORDAGEM PARA A MELHORIA DO APRENDIZADO EM UM CENÁRIO DE
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO BRASIL BASEADA EM GAMIFICAÇÃO
1. INTRODUÇÃO
No mundo contemporâneo, nos deparamos com a alta evolução tecnológica, onde a tecnologia
domina todos os ramos da ciência. Não é novidade que isso afete quase todos os membros da
sociedade atual, fazendo‐os com que interajam cada vez mais com as invenções criadas pelo
homem até chegar a um modo vicioso, principalmente depois da chegada dos jogos eletrônicos,
o que acarretaria consequências negativas para os envolvidos. Os jogos digitais são uma forma de
entretenimento bastante popular entre públicos de todas as idades. Nos EUA, quase todas as
residências possuem pelo menos um dispositivo com capacidade para rodar games comerciais
(computador, console, smartphone), quase metade das residências possui um console de
videogame e a idade média do jogador é de trinta anos (ESA, 2012). Isso não acontece somente
em nossos vizinhos norte‐americanos, mas no mundo todo, porém em alguns lugares com menor
intensidade, por não ser tão tecnologicamente evoluído. No Brasil, por exemplo, o impacto dessa
indústria não é tão grande, mas mesmo assim é bastante significativo: cerca de 20% dos
brasileiros são jogadores assíduos ou casuais, o que corresponde a cerca de 45 milhões de
jogadores (ORRICO, 2012). Desse modo, podemos usar esse fato para substituir as más
consequências por algo que possa nos ser útil e direcionado a certo interesse. Os games são
poderosas ferramentas para potencializar aprendizagens em diversas áreas do conhecimento
(AZEVEDO e BOMFOCO, 2012, PESCADOR, 2010), através de uma metodologia que pode ser
aplicada para o campo educacional e para o campo dos negócios.
Visualizando através de um ponto de vista diferente, podemos nos deparar com várias empresas
que estão iniciando sua participação no mercado de trabalho, porém não tem recursos ou
oportunidades para fazer isso. Torna‐se necessário ter contato com empresas aceleradoras para
que tenham um impulso inicial, tanto financeiro ou então de conhecimentos, nesse caso, a partir
de treinamentos fornecidos por profissionais que já estão a um bom tempo no ramo; dessa
forma, fazendo com que essa empresa iniciante tenha a chance de decolar e possivelmente se
tornar uma nova aceleradora, repetindo o processo com uma outra nova startup. Esse sistema já
está sendo adotado no Brasil, a partir de eventos que objetivam promover startups e apresenta‐
las a investidores, porém de maneira lenta em vista da dificuldade da criação desses eventos.
Dentro desse contexto surge um novo fenômeno, chamado de gamificação, que consiste na
utilização de cenários que utilizam elementos de games, como toda a sistemática para atingir
objetivos em comum, lançando desafios, usando estratégias, obtendo pontuações para chegar a
um novo nível e desbloquear conquistas, ganhar um espaço em um ranking, entre outras
funcionalidades, com a finalidade de motivar os indivíduos à ação, auxiliar na solução de
problemas e promover aprendizagem (KAPP, 2012). Esse fenômeno vem se espalhando pela
educação, aplicado como estratégia de ensino e aprendizagem, dirigida a um público‐alvo
inserido na chamada geração gamer, e existem resultados positivos sendo obtidos através dessas
experiências (SHELDON, 2012).
A gamificação se apresenta como um fenômeno emergente com muitas potencialidades de
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aplicação em diversos campos da atividade humana. A linguagem e metodologia dos games são
bastante populares, eficazes na resolução de problemas, pelo menos nos mundos virtuais, e
aceitas naturalmente pelas atuais gerações que cresceram interagindo com esse tipo de
entretenimento. Ou seja, a gamificação se justifica a partir de uma perspectiva sociocultural.
Nesse contexto, a proposta desse trabalho é propor um framework gamificado que utiliza
técnicas de jogos, focado na melhoria do aprendizado do ensino Formal e Empresarial, com o
objetivo de minimizar as desvantagens das ferramentas de aprendizagem tradicionais,
potencializando, consequentemente, seus benefícios com a aplicação da gameficação e mecânica
de jogos tornando‐a mais dinâmica, ágil e personalizada, para, assim, melhorar o processo de
aprendizagem do capital intelectual e funcional das empresas nascentes de software e serviços
de tecnologias da informação (TI), ofertando um conjunto de ferramentas e funcionalidades
coordenadas de apoio a estas empresas, como: acesso a mentores e investidores, independente
de localização geográfica; possibilidade de aperfeiçoamento dos seus produtos e serviços
utilizando um conjunto de ferramentas específicas e promover a inovação e, transformando o
conhecimento gerado e retido pela plataforma em uma fonte de vantagem competitiva e
lucrativa para as empresas nascentes de software e serviços de tecnologias da informação, além
dos incentivos à criatividade e ao empreendedorismo.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS DESENVOLVEDORES
O processo metodológico tratava‐se de elaboração de telas, lógicas de execução em um
computador e ao final de cada dia, realização de reuniões com o propósito de saber o que cada
progresso, planejamento e problemas obtidos por cada membro no expediente.
Tendo isso como base, a cada quinze dias eram realizados reuniões com todos os integrantes,
por um tempo mais prolongado do que as reuniões diárias. Essas serviam para que pudessem ser
estabelecidas novas funções e prazos de entrega para a próxima quinzena.
As tarefas designadas poderiam englobar qualquer área da construção do software, que pode ser
a criação do banco de dados, com mySql, futuramente com PostgreSql, a montagem da parte
interna, que manipularia as informações coletadas no banco de dados e mandaria para a
interface com o usuário, programada em Java 6, para desktop e para Internet, precisando ter
conhecimento de JSP e Servlets, e finalmente a interface, que seria em Flex 3, linguagem
disponibilizada pela Adobe. Para comunicar essas duas linguagens utilizava‐se o Blaze‐DS, que
servia como ponte para transferir os dados conseguidos pelo Java para o Flex, e vice‐e‐versa.
Utilizavam‐se todas essas ferramentas englobadas em um único compilador – o Eclipse, na sua
versão Ganymede, com um plug‐in de compatibilidade para Flex.
Tabela 1 – Ferramentas e tecnologias utilizadas
Ferramenta/Tecnologia

Versão

Finalidade

JAVA

6.0 e 7.0

Construir a parte interna dos aplicativos, fazendo assim a
comunicação com o banco ou demais tarefas relacionadas ao
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servidor.
FLEX

3.2 e 4.7

Criação da parte gráfica do aplicativo.

HTML

4e5

Construção da tela inicial de um projeto WEB que serviria de
container para o flex – Flash Player

Eclipse

Ganymede/Indigo

Desenvolvimento de código JAVA

Adobe Flash Builder

4.7

Desenvolvimento de código FLEX

Navicat

10.0.10

Gerência do Banco de Dados

Tortoise SVN

1.7

Gerenciamento de diferentes versões de código fonte, permitindo a
programação em equipe.

Blaze DS

4.0

Comunicação do código JAVA com o código FLEX

2.2 ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS EMPREENDEDORES NO ENG ‐ FRAMEWORK
O Framework se mostra inovador, por ter estimulado os empreendedores a executar algumas
atividades por meio da gameficação, estimulando os usuários a se engajarem com
comportamentos desejados, ajudando a resolver problemas de forma lúdica e divertida e
encorajando as os empreendedores a realizarem tarefas que elas normalmente considerariam
chatas.
Os empreendedores receberam algumas missões e tinham que executar algumas atividades no
Eng‐framework como:


Convidar e convencer pessoas para formar seu time;



Desenvolver seu modelo de negócio utilizando o canvas disponibilizado pelo
framework.



Criar o sumário executivo



Desenvolver um Pitch (apresentar o negócio num tempo mínimo com o objetivo de
convencer jurados e investidores da viabilidade do projeto) e publicar no framework.

 Validar seu negócio
Na execução dessas atividades os empreendedores submetem a missão para avaliação, e seus
avaliadores avaliavam a missão e as atividades e liberavam medalhas e troféus.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir, são apresentados dados coletados a partir da utilização do Eng‐framework no desafio
Demoday Alagoas 2013. O framework tem funcionalidades que disponibiliza um acervo de todo o
conteúdo e informação trafegados na plataforma, e a gestão através do acesso a dados
estratégicos e operacionais. Tais informações poderão ser acessadas em painéis gerenciais
customizados que servirão de apoio na tomada de decisões táticas, estratégicas e operacionais
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do framework, já utilizados para elaboração de novas telas (Veja figuras 1 e 2), fazendo com que
o framework possua um conjunto de funcionalidades usadas para resolver problemas das
empresas nascentes de software e serviços de tecnologias da informação no contexto de criação
de negócios inovadores tais como:


Business Model Canvas ‐ é uma ferramenta de gerenciamento estratégico, que
permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes. É um mapa
visual pré‐formatado contendo nove blocos do modelo de negócios.



Sumário Executivo ‐ explica o modelo de negócios básico, fornecendo uma explanação
dos fundamentos e justificativas gerais para a estratégia que se tem em vista.



Ferramentas para pitch ‐ é uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos com objetivo
de despertar o interesse da outra parte (investidor ou cliente) pelo seu negócio.



Quadro Kanban ‐ para controlar o fluxo de sua produção com ganho de tempo e
produtividade.



Caixa de Mensagens – (toque ou clique em exibir e selecione uma das categorias de
filtro). Por exemplo, clique em não lidas para ver todas as mensagens não lidas, clique
em Atualizações nas redes sociais para ver as mensagens provenientes de sites de
redes sociais, como o Facebook, ou clique em boletins Informativos para localizar e
limpar boletins informativos de sua caixa de entrada.



Ferramenta de Gerenciamento de Projetos ‐ permitem a criação de projetos e
subprojetos além de uma interface simples e intuitiva. Para quem trabalha com
pacotes de desenvolvimento ou backlog de produtos, sua organização por número de
feature facilita a organização e associação da comunicação.



Mapeamento Geográfico completo e detalhado de todos os escritórios virtuais e
organizações cadastradas no framework. Tendo a possibilidade e de visita‐las e
interagir com as mesmas.



Ferramentas de avaliação e feedbacks em relação aos modelos de negócios, sumários
executivos, pitchs e times.



Melhoria das ferramentas de comunicação como: chat, mensagens privadas, vídeo
conferência, envio de CMS, notícias e conversa de áudio.
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Figura 1 – Ferramenta Business Model Canvas

Figura 2 – Sala de Interação
3.1 QUANTIDADE DE ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS
Foram 5 (cinco) organizações envolvida no processo de execução e organização: Sebrae,
Secretaria de Tecnologia e Inovação de Alagoas, Aceleradora StartYou Up, Polo tecnológico de
Alagoas e Anjos de Brasil. 75 Startups inscritos no processo.
3.2 QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS
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Foram convidadas 49 (quarenta e nove) pessoas para planejar, ensinar e avaliar todos os
empreendedores e projetos. 185 empreendedores se cadastraram na plataforma
3.3 QUANTIDADE DE PROJETOS
75 projetos foram submetidos para avaliação.
3.4 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS PESSOAS E ORGANIZAÇÕES NO DESAFIO
5 (cinco) estados envolvidos diretamente (Alagoas, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito
Santo.
A avaliação do framework foi realizada através de um teste de aceitação, em que 28 mentores e
avaliadores, 36 empreendedores e um grupo de 5 organizadores, responderam um questionário
de avaliação do framework, composto de algumas perguntas fechadas (SIM ou NÃO), para
observações.
3.5 TESTE DE ACEITAÇÃO PARA OS EMPREENDEDORES, MENTORES, AVALIADORES E
ORGANIZADORES
1. O framework foi importante no processo de aprendizagem do capital intelectual e/ou no
processo de execução do desafio?
2. As ferramentas disponibilizadas no framework foram importantes no aprendizado, avaliação e
feedbacks?
3. A comunicação entre o time, mentores e organizadores, foi eficiente?
4. Conseguiram observar melhoras do seu produto ou serviços?
5. Houve desenvolvimento de novas habilidades e competências dos integrantes dos times, de
forma a contribuir com o aumento do seu conhecimento?
6. Possibilitará um melhor desempenho econômico, versatilidade e inovação para o ecossistema
de empreendedorismo e inovação?
7. As recompensas adquiridas quando as atividades eram executadas, foram motivadoras?
8. O framework pode ajudar na transformação dos conhecimentos gerados em fonte de
vantagem competitiva e lucrativa?
9. O framework poderá ser uma plataforma de consolidação de parcerias nacionais e
internacionais entre startups, aceleradoras e investidores?
10. Sua startup tem interesse em continuar no framework e receber treinamentos para a
melhoria contínua?
Tabela 2 – Estatística dos dados coletados
Sim

Não

Pergunta 01

83%

17%

Pergunta 02

90%

10%

Sim

Não

Pergunta 06

70%

30%

Pergunta 07

50%

50%
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Pergunta 03

85%

15%

Pergunta 08

60%

40%

Pergunta 04

75%

25%

Pergunta 09

74%

26%

Pergunta 05

85%

15%

Pergunta 10

89%

11%

De acordo com os dados coletados após a execução do desafio utilizando o framework, podemos
concluir que os empreendedores demonstraram uma melhora significante no aprendizado. O
sentimento positivo demonstrado pelos empreendedores, mentores e organizadores em relação
à usabilidade, aplicabilidade e flexibilidade do framework, foi fator decisivo para sua validação.
A secretária de Estado da Ciência da Tecnologia e Inovação do estado de Alagoas e o Polo de
Tecnologia de Alagoas agradeceram ao idealizador do framework pelo apoio e contribuição
proporcionada pelo o Eng ‐ framework no processo de execução e aprendizagem do desafio.
3.6 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DAS FERRAMENTAS
Observa‐se, por exemplo, que na maioria das ferramentas utilizadas nessa forma de utilização é
individual, e cerca de 70% é executada localmente. As áreas de conhecimentos que são
exploradas são processos de software, requisitos e na grande maioria, gestão de projetos. É
importante destacar, que todas as ferramentas tem seu contexto de uso focado em cursos de
graduação em computação e sistemas de informação provendo resultados baseados em
conhecimentos e habilidades.
Diferente da maioria das ferramentas citadas acima, a ferramenta apresentada nesse trabalho
propõe um aprendizado focado na coesão de grupo e na educação da coletividade. A aquisição
do conhecimento está focada na absorção de conhecimento através de problemas reais,
aprendizagem prática caracterizada pelo envolvimento dos alunos em determinadas atividades,
com resultados mais positivos, visto que os alunos tornam‐se responsáveis pela definição de
rumos de uma situação proposta.
4. CONCLUSÃO
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do Brasil desenvolveu um programa que
tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento de empresas nascentes de base tecnológica, o
Start‐UP Brasil, tem o foco em empresas nascentes de software e serviços de tecnologias da
informação (TI), ofertará um conjunto de ações coordenadas de apoio a estas empresas, como:
acesso a mentores e investidores; financiamento à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(P,D&I); consultoria tecnológica e de mercado; infraestrutura; parcerias com universidades;
institutos de pesquisa e incubadoras; contatos junto a grandes companhias nacionais e
internacionais; e facilidades de acesso aos mercados nacional e internacional. Duas empresas
alagoanas foram selecionadas no Start‐up Brasil, e as duas empresas selecionadas participaram
do desafio que utilizou o Eng‐ framework como plataforma de aprendizagem e colaboração. Uma
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startup que também participou do desafio, teve destaques na 11° edição do Encontro Nacional
de Tecnologias e Negócios ‐ Rio Info 2013, considerado um dos maiores eventos de Tecnologia da
Informação (TI) do Brasil, foi campeã, conforme publicou a revista pequenas empresas, grandes
negócios no link abaixo. Diante desse contexto, este artigo apresentou um framework que
conseguiu atingir seus objetivos contribuindo com o processo de aprendizagem do capital
intelectual e funcional das empresas nascentes de software e serviços de tecnologias da
informação do estado de Alagoas, possibilitando que as mesmas tivesse destaque nacionalmente
e recebesse incentivos financeiros para aprimorar seus produtos ou serviços. A visibilidade obtida
pelos projetos desenvolvidos no desafio DemoDay Alagoas tem incentivado o
empreendedorismo e criatividade dos alagoanos, e promovendo a inovação colocando Alagoas
no cenários dos eventos voltados a empreendedorismo e inovação.
http://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2013/09/startup‐de‐alagoas‐vence‐grande‐
premio‐da‐rio‐info‐2013.html.
Como trabalhos futuros planeja‐se melhorar o framework nas questões de prender mais atenção
dos seus usuários, aprimorar o processo de gameficação utilizando mais técnicas de jogos.
Aplicar o framework nos contextos de treinamentos empresariais, rede de colaboração
empresarial e universitária, no ensino formal, em outros eventos de empreendedorismo e
inovação e aplicar em programas voltados a aceleração e desenvolvimento de empresas
nascentes de base tecnológica. Além de avaliar mais de perto os impactos do framework nesse
contexto, além disso, pretende‐se disponibilizar o Eng ‐ framework de forma mais ampla para a
comunidade acadêmica e para o ambiente empresarial.
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RESUMO
O acesso à recepção do sinal em TVs digitais pela
população em geral, está relacionada, em parte, à
qualidade do sinal por ela recebida. Este artigo tem
como objetivo apresentar o sinal da TV Digital,
mostrando que é possível que determinadas regiões
não recebam o sinal, ou recebam um sinal com pouca
intensidade devido a fatores que possam vir a
interferir nessa recepção. A partir disso, é preciso
investigar a importância da recepção do sinal digital
da TV em pontos específicos da cidade de Vitoria da
Conquista ‐ Bahia, onde o sinal digital foi recém‐

implantado. A proposta é que a análise seja realizada
em vários bairros da cidade, fazendo um
mapeamento a fim de identificar possíveis áreas sem
cobertura ou com baixa intensidade de sinal, levando‐
se em consideração a formação geográfica da cidade.
Será realizado um estudo minucioso nesses bairros
através de equipamentos de baixo custo, obtendo
assim, os dados necessários para identificar possíveis
soluções e medidas que poderão ser tomadas,
fazendo com que esta nova tecnologia chegue com
qualidade e eficiência na casa de todos os cidadãos.

PALAVRAS‐CHAVE: TV Digital, Análise, Sinal, Baixo custo.

SIGNAL ANALYSIS OF DIGITAL TV IN VICTORY THROUGH THE CONQUEST OF EQUIPMENT LOW
COST
ABSTRACT
The access signal reception in digital TVs in the
general population is related in part to the quality of
the signal received by it. This article aims to present
the Digital TV signal, showing that it is possible that
some areas do not receive the signal, or receiving a
signal with low intensity due to factors that may
interfere with this reception. From this, it is necessary
to investigate the importance of receiving the digital
TV signal in specific city points of Vitoria da Conquista
‐ Bahia, where the digital signal was recently
implemented. The proposal is that the analysis is

carried out in several neighborhoods of the city,
making a mapping to identify possible areas without
coverage or with low signal intensity, taking into
account the geographical formation of the city. A
detailed study will be conducted in these
neighborhoods through low‐cost equipment, thus
obtaining the data needed to identify possible
solutions and measures that could be taken, so that
this new technology comes with quality and efficiency
in the home of every citizen.

KEY‐WORDS: Digital TV, Analysis, Signal, Low cost.
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ANÁLISE DO SINAL DA TV DIGITAL EM VITÓRIA DA CONQUISTA POR MEIO DE EQUIPAMENTOS
DE BAIXO CUSTO
1. Introdução
A televisão sempre fez parte da vida de pessoas, sendo o centro das atrações e principal fonte
de entretenimento, e sendo ainda um importante veículo de comunicação. De acordo
REZENDE (2000, p.54) no caso brasileiro, a TV não é apenas um veículo do sistema nacional de
comunicação, ela desfruta de um prestígio tão considerável que assume a condição de única
via de acesso às notícias e ao entretenimento para grande parte da população. Vários fatores
contribuíram para que a TV se tornasse mais importante no Brasil do que em outros países: a
má distribuição da renda, a concentração das propriedades das emissoras, o baixo nível
educacional, o regime totalitário nas décadas de 1960 e 70, a imposição de uma
homogeneidade cultural e até mesmo a alta qualidade da nossa teledramaturgia.
A televisão ganhou grande destaque chegando a exercer um papel crucial como grande meio
de comunicação, influenciando na formação e no comportamento de muitos cidadãos. Tal
grandiosidade se deu devido aos esforços de diversos pesquisadores que buscaram a cada dia
melhorar e trazer o de mais moderno se tratando de imagem e som, chegando ao que temos
atualmente, a TV Digital.
Com a evolução da TV Analógica surgiu a TV Digital, que teve o início das transmissões no
Brasil, no dia 2 de dezembro de 2007 na cidade de São Paulo e hoje o sinal digital é
transmitido para várias regiões do país (DTV,2014). São mais de 60 milhões de aparelhos de
televisão que deverão ser substituídos ou adaptados com unidades conversoras (Set Top Box),
para compatibilizar a recepção digital com aparelhos analógicos, um mercado potencial de U$
10 bilhões.
Neste sentido, a política governamental determina alguns objetivos para o Sistema Brasileiro
de TV Digital ‐ SBTVD, entre eles estão: o sistema deve ser aberto, livre e gratuito para o
usuário final na modalidade exclusiva de radiodifusão, deve oferecer interatividade ao menor
custo de produção de equipamentos, programas e serviços, e deve permitir a pluralidade nos
conteúdos das programações (ANDRADE, 2013).
A implantação do sistema de TV Digital vem ocorrendo simultaneamente em muitas cidades
do Brasil, onde recentemente foi implantado na cidade de Vitória da Conquista ‐ Bahia. O
sinal digital ainda está em fase de testes, mas, a nova tecnologia irá atender cidades vizinhas
como Brumado, Caetité, Guanambi, Itapetinga, Jaguaquara e Jequié. A promessa é que a
cobertura e a qualidade do sinal melhorem, cobrindo uma área cada vez maior. No entanto a
intensidade de sinal varia de local para local, levando‐se em consideração fatores como: a
qualidade das antenas utilizadas para a captação do sinal, o posicionamento das antenas e a
perda de sinal por conta de barreiras na própria cidade, como por exemplo, morros, prédios e
árvores.
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Portanto, é neste contexto que se insere esse trabalho de pesquisa, que tem como principal
proposta, realizar uma análise da recepção do sinal em pontos específicos localizados em
vários bairros da cidade, fazendo um mapeamento a fim de identificar possíveis áreas sem
cobertura ou com baixa intensidade de sinal, levando‐se em consideração a formação
geográfica da cidade de Vitória da Conquista. Toda a obtenção dos dados se dará através de
equipamentos de baixo custo indicados para a população por terem um preço mais acessível.
2. TRANSMISSÃO DO SINAL DIGITAL
A mudança da TV Analógica para a TV Digital não significa apenas uma melhora na qualidade
da imagem e do som. Com a TV Digital, problemas decorrentes de ruídos ou multipercurso de
sinal não são fatores tão prejudiciais para a imagem. Enquanto houver sinal, é possível
manter a mesma qualidade na reprodução do conteúdo (NETO; BARBOSA; SOARES;
RODRIGUES, 2007).
Para Montez e Becker (2005), a TV Digital traz inúmeras vantagens, como a qualidade do
sinal, pois, digitalmente, a imagem é muito mais imune a interferências e ruídos, ficando livre
dos chuviscos e fantasmas, que são comuns na TV analógica‖ (MONTEZ; BECKER, 2005, p. 39).
No sistema digital, ou há o recebimento de imagens de excelente qualidade ou não há
nenhuma recepção.
Essa característica típica, se da de acordo com LUCHTENBERG (2008), porque em uma
transmissão de sinal digital o conteúdo é convertido no sistema numérico binário (zeros e
uns), que são lidos e entendidos por uma unidade computacional e enviados para a televisão,
formando a imagem e o som. Por serem representados digitalmente a imagem e o som não
se decompõem e a informação enviada é recebida com a mesma qualidade.
Em uma transmissão analógica o sinal é enviado, mas fica propenso a sofrer perdas (por
fatores temporais, geográficos ou elétricos) e por isso comumente é recebido com uma
menor qualidade. Ou seja, com o sinal digital, ou a transmissão chega à casa do telespectador
ou não chega. É como o que conhecemos hoje na tecnologia de telefonia móvel. Existem
regiões “fora de área” de cobertura e que o usuário não consegue fazer ou receber ligações,
por exemplo.
Em transmissões digitais, as imagens poderão ficar congeladas ou ficar sem imagem quando o
sinal de recepção estiver muito fraco. Isso porque existem fatores que podem degradar a
recepção de um sinal da TV Digital.
Em 2007 ocorreu o lançamento oficial da TV Digital em São Paulo, no entanto segundo a
Revista Veja, de 12 de dezembro de 2007 (CORRÊA; LIMA, 2007), muitas pessoas
apresentaram problemas relacionado à intensidade do sinal, como mostra a Figura 1, em que
a imagem aparece com falhas ou congelada.
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Figura 1 ‐ Imagem com falhas no dia da estreia da TV Digital.
Quando a intensidade do sinal é muito baixa ou inexistente, não são exibidas as imagens
referentes à programação, mas é mostrada uma mensagem informando sobre a qualidade do
sinal, como exibida na Figura 2.

Figura 2: Falha na transmissão digital, não apresentando nenhuma imagem.
Tais problemas como os apresentados acima se deram porque a transmissão digital enviada
pelas emissoras saiu com baixa potência, não alcançando determinadas localidades de
maneira satisfatória.
Nesse contexto é necessário que seja feito uma análise do sinal digital, identificando os locais
que estão com baixa intensidade de sinal, para que sejam tomadas as medidas corretivas
necessárias.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia para o desenvolvimento deste trabalho se dará de forma teórica e
experimental, com o objetivo de facilitar o aprendizado do aluno e aumentar a precisão na
execução do projeto. A metodologia está dividida nas seguintes etapas:


Pesquisa acerca dos equipamentos utilizados na transmissão e captação do sinal
digital, assim como a sua área de alcance, visando à obtenção de conceitos técnicos
específicos.



Execução dos testes de campo, onde as tecnologias citadas na seção anterior serão
testadas em pontos específicos da cidade, conforme marcação indicada na Figura 3.

Figura 3 ‐ Pontos pré‐estabelecidos para realizar a analise do sinal
A partir disso é possível obter uma análise detalhada das possíveis variações de intensidade e
qualidade de sinal a depender da região, distância e posicionamento da torre de transmissão.
4. PROPOSTA E DISCUSSÃO
Inicialmente, de acordo com o Governo Federal (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2013), a
transmissão analógica tinha previsão de ser encerrada em 2016, isto é, seria o processo
denominado de Switch‐off, porém as emissoras estão operando com sinal digital nas capitais
e cidades com um grande número de habitantes, logo, com o atraso da implantação essa data
já foi adiada para 2018.
Percebe‐se com isso a necessidade de uma análise aprofundada nos bairros de Vitória da
Conquista para que se possa avaliar o nível e qualidade de sinal na TV dos usuários desta nova
tecnologia, assim como o impacto e as possíveis medidas que o desligamento definitivo do
sinal analógico pode causar. Essa análise facilita o trabalho das emissoras locais para que se
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possa evitar grandes transtornos ao telespectador, evitando‐se assim, que a população fique
sem o sinal digital dentro uma área de cobertura, como aconteceu no Estado de Oregon, no
Oeste dos EUA, onde muitas pessoas enfrentam problemas com a migração do sinal analógico
para o digital (ACAERT, 2013).
Recentemente no dia 28 de Abril de 2014, foi liberado o sinal digital por uma emissora de TV
na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, no entanto aconteceu algo semelhante ao da
primeira transmissão em São Paulo, onde em algumas localidades o sinal ficou fraco sem
aparecer nenhuma imagem, e em outras, a imagem ficou congelando como pode ser
observado na Figura 4.

Figura 4 – Falhas na recepção do sinal digital em Vitória da Conquista.
Com isso, estão sendo observados esses problemas de intensidade do sinal, a fim de obter os
dados detalhados para a confecção de uma análise criteriosa sobre a cobertura e qualidade
do sinal nos diversos bairros da cidade de Vitória da Conquista através de equipamentos de
baixo custo.
Por meio desse estudo, será possível indicar os melhores locais de recepção de sinal e
elaborar medidas cabíveis para as regiões que apresentarem baixa intensidade, promovendo
assim, agilidade e facilidade de acesso a toda a população, onde as soluções avaliadas e
sugeridas possam ser utilizadas em todas as cidades que apresentarem problemas de
implantação semelhantes aos verificados em Vitória da Conquista.
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RESUMO
O artigo discute sobre os problemas enfrentados pelas
autoescolas no que diz respeito a grande quantidade de
informações a serem armazenadas e monitoradas e
consequentemente quanto à problemática de tornar
todas essa informações algo útil que sirva para o
proprietário/gerente como um norte para suas ações
administrativas. A solução estudada para esse caso foi à
criação de um sistema que funcione via web e que possa
automatizar todas as atividades cruciais desempenhadas
e ao mesmo tempo integrar todos os níveis de usuários

existentes no âmbito da autoescola. A conclusão do
estudo nos leva a um sistema chamado SGAE que está
em fase de teste e que se propõe a resolver os
problemas encontrados diariamente pelas autoescolas.

PALAVRAS‐CHAVE: Autoescola, informações, gerente, atividades, SGAE.

DRIVING SCHOOL SYSTEM MANAGEMENT
ABSTRACT
The article discusses the problems faced by driving
schools regarding the large amount of information to be
stored and monitored and consequently the problem of
making all this information that serves something useful
to the owner/manager as a route to their administrative
actions. The solution for this case study was to create a
system that works via the web and you can automate all

key activities performed while integrating all layers of
existing users within the driving school. The conclusion
leads us to a system called SGAE that is in testing phase
and it is proposed to solve the problems encountered
daily by driving schools.

KEY‐WORDS: Driving School, information, manager, activities, SGAE.
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SGAE‐ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AUTOESCOLAS
INTRODUÇÃO
As autoescolas enfrentam grandes problemas nas realizações de atividades, como
armazenamento e monitoramento, devido a grande carga de informações, por exemplo:
cadastros (alunos, instrutores, agentes administrativos e carros), históricos de aulas lecionadas,
valor total a ser pago para cada instrutor, entre outras. Outra dificuldade encontrada é a questão
da gerencia da parte administrativa, pois o armazenamento de informações em fichas de papel
torna mais difícil a geração de balanços semanais ou mensais para que o gerente possa perceber
falhas e solucioná‐las.
A ideia proposta por esse artigo é a criação de um sistema web que possibilite ao gerente
o acesso à ficha de cada aluno, como também, aos horários de cada instrutor de onde estiver e o
balanço mensal e semanal das despesas da autoescola, incluindo o que foi pago para cada
instrutor pelas aulas lecionadas, possibilitando, assim, ao instrutor fazer sua agenda online e ao
aluno visualizar e marcar suas aulas através de um sistema web.
O artigo estará disposto da seguinte maneira: na sessão de materiais e métodos será
abordado sobre as ferramentas utilizadas no desenvolvimento do sistema; na sessão de
funcionalidades do sistema será especificada a função de cada camada de usuário envolvida no
sistema; na sessão seguinte será feito uma comparação do sistema desenvolvido com um sistema
chamado SGAE e finalmente será mostrada a conclusão do estudo realizado.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento do sistema foram utilizadas diversas ferramentas. O sistema foi
arquitetado para ser desenvolvido na web, pois as informações precisam estar distribuídas,
possibilitando aos usuários acessar suas informações de onde estiverem. A linguagem de
desenvolvimento escolhida foi o PHP, com o framework de desenvolvimento Codeigniter, ambas,
devido a existência de vastas documentações sobre elas. Para as questões de acesso ao hardware
diretamente do browser foi utilizada a tecnologia Applet, desenvolvida na linguagem de
programação Java. No tópico “Métodos de acesso ao hardware do leitor biométrico via web
browser” será discutido o motivo da escolha dessa tecnologia. A seguir será especificada cada
tecnologia utilizada.
Desenvolvimento WEB
O desenvolvimento de aplicações web se consolidou no mercado graças a sua facilidade
no acesso, a não necessidade de instalação da aplicação na máquina, a escalabilidade de
processamento abstrata ao cliente, a facilidade na manutenção da aplicação, já que depende
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exclusivamente do servidor entre outras.
Linguagem de programação PHP
“PHP (um acrônimo recursivo para PHP: Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de
script open source de uso geral, muito utilizada e especialmente guarnecida para o
desenvolvimento de aplicações Web embutivel dentro do HTML” (ACHOUR, 1997).
Framework CodeIgniter
CodeIgniter foi originalmente desenvolvido por Rick Ellis (CEO da EllisLab Inc). O
framework foi escrito para ter desempenho no “mundo real”, com muitos da classe
bibliotecas, helpers e sub‐sistemas baseados no código base do ExpressionEngine.
Atualmente é desenvolvido e mantido pela ExpressionEngine Development Team
(ZEMEL, Tárcio).

Suas principais vantagens são: proporcionar fácil codificação no padrão MVC (model‐view‐
controller), documentação rica e de fácil acesso, possuir comunidade ativa e possuir uma baixa
curva de aprendizagem.
O codeigniter segue o padrão “active record” de persistência no banco de dados, que
consiste em um padrão de projeto utilizado em aplicações que armazenam seus dados em
bancos de dados relacionais.
Plataforma Java
Java é uma linguagem de programação e uma plataforma de computação lançada pela
Sun Microsystems em 1995. É a tecnologia que capacita muitos programas, como
utilitários, jogos e aplicativos corporativos, entre outros. O Java é executado em mais de
850 milhões de computadores pessoais e em bilhões de dispositivos em todo o mundo,
inclusive telefones celulares e dispositivos de televisão. (ORACLE, 2013).

Softwares escritos em java tem como principal vantagem não estar atrelado a nenhum
hardware ou sistema operacional específicos. Para isso o sistema operacional o alvo deve possuir
uma Java Virtual Machine (JVM) que interpretará os bytes codes (arquivos *.java compilados)
para linguagens de máquina do processador final.
Java Applet
Uma aplicação Java Applet é um tipo especial de programa, que um navegador habilitado
com a tecnologia Java pode baixar da Internet e executar. Um Applet é normalmente
embutido dentro de uma página web e é executado no contexto de um browser
(ORACLE, 2013).

No contexto do sistema o Applet, que será escrito na linguagem JAVA, atuará na função
de cadastro de alunos e instrutores e na função de dar baixa de aulas lecionadas pelos
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instrutores. Pois tais funções precisam utilizar uma verificação de impressões digitais utilizando
um leitor biométrico e o Applet nos proporcionará o acesso a esse hardware diretamente do web
browser.
Biometria
A Biometria é o recurso que possibilita identificar pessoas por suas características físicas,
como por exemplo, íris dos olhos, impressão digital ou comportamental, como voz,
assinatura, que definem a sua individualidade (COSTA, 2001).

No contexto do SGAE a biometria é importante no cadastro de cada instrutor e aluno,
para que os mesmos possam realizar a confirmação das aulas lecionadas, pois um requisito
importante do sistema é a certificação de que as aulas ocorreram de acordo com os tramites
legais.
FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
O sistema oferece funcionalidade para todos os níveis de usuários existentes na
autoescola que são: Gerente, Instrutor, Agente administrativo, Aluno. A seguir serão
especificadas as atividades para cada nível de usuário.
Funcionalidades usuário Gerente
O gerente poderá fazer o cadastro de todas as camadas (Aluno, Instrutor e Funcionários
do setor administrativo) e também poderá cadastrar os carros e atrelar ao seu instrutor. Além
disso, estará disponível um calendário para ele, contendo os horários das aulas a serem dadas
pelos instrutores para cada aluno. Também estarão disponíveis os históricos das aulas que já
foram lecionadas, baseado nisso, o sistema informará ao gerente o valor a ser pago para cada
instrutor pelas aulas lecionadas.
Outra funcionalidade do sistema é que, caso o aluno ainda queira mais aulas além das
obrigatórias, o gerente poderá inserir novos créditos de aulas para os alunos, ou seja, o aluno só
poderá ter a aula se no sistema o seu usuário estiver com créditos. O gerente poderá, também,
inserir todos os gastos extras como: combustível dos automóveis, horas extras de funcionários e
possíveis reparos e manutenções nos carros. Baseados nesses dados o sistema se encarregará de
gerar mensalmente um balanço do que foi ganho e do que foi gasto e apontar com o que mais
estar se gastando, assim, o gerente poderá ter uma ideia de onde poderá cortar gastos.
Na Figura 1 é especificado o diagrama de caso de uso do usuário gerente. A ferramenta
utilizada para a criação dos diagramas presente na Figura 1 e nas outras figuras apresentadas
nesse trabalho foi o Enterprise Architect, uma ferramenta que permite modelagem UML de
softwares e sistemas.
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Figura 1‐ Diagrama de caso de uso do usuário gerente.
Funcionalidades usuário Instrutor
O instrutor poderá montar os seus horários de aula no sistema e automaticamente esse
horário será disponibilizado para o aluno. O instrutor terá acesso ao numero de aulas lecionadas,
baseado nisso, o sistema fornecerá o valor que o instrutor tem para receber. O instrutor, ao fim
de cada aula, terá que dar baixa no sistema junto ao aluno para que a aula seja validada. Na
Figura 2 é especificado o diagrama de caso de uso do usuário instrutor.

Figura 2‐ Diagrama de caso de uso do usuário instrutor.
Funcionalidades usuário agente administrativo
O agente administrativo poderá fazer cadastro de alunos e instrutores, e poderá,
também, incluir créditos para os alunos que desejam mais aulas do que as obrigatórias. Na Figura
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3 é especificado o diagrama de caso de uso do usuário agente administrativo.

Figura 3‐ Diagrama de caso de uso do usuário agente administrativo.
Funcionalidades usuário aluno
Os alunos poderão acompanhar seu processo em cada etapa, desde o exame médico e
psicotécnico até a finalização de suas aulas práticas, os alunos terão a comodidade de solicitar a
marcação de suas aulas via internet e dentro de um prazo de 24 horas saberem se elas foram
aceitas pelo instrutor.
Os alunos também poderão solicitar possíveis cancelamentos caso estejam em tempo
hábil para tal. O aluno ao final de cada aula terá que dar a confirmação junto ao instrutor que a
aula ocorreu de acordo com os trâmites legais estabelecidas pelo DETRAN (Departamento
Estadual de Trânsito). Na Figura 4 é especificado o diagrama de caso de uso do usuário aluno.

Figura 4‐ Diagrama de caso de uso do usuário aluno.
Funcionalidades extras do sistema não atreladas a usuário
O sistema será responsável por informar ao aluno por e‐mail se seu prazo de retirada de
carteira junto ao DETRAN está se esgotando, também ficará encarregado de gerar um relatório
mensal contendo o balanço de tudo que foi gasto pela autoescola, para que o administrador
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possa ter um norte de onde pode cortar gastos e onde pode realizar seus investimentos.
Especificação da função de finalização de aula lecionada
A função de finalização de aula foi escolhida para uma analise mais aprofundada por ser
uma função que envolve entidades importantes do sistema, por utilizar mais de uma tecnologia
incluindo um dispositivo de hardware externo (Leitor Biométrico) e por possuir um maior grau de
complexidade de implementação.
Ao fim de cada aula pratica de direção, o instrutor junto do aluno irá realizar o processo
de confirmação de aula lecionada. O sistema requisitará primeiramente a digital do instrutor e
logo após a digital do aluno e em caso afirmativo confirmará que a aula foi ministrada de acordo
com os trâmites legais.
A grande problemática se tratando de implementação é como acessar o hardware do
leitor biométrico diretamente da aplicação web, sem qualquer transtorno para o cliente no que
diz respeito a instalar uma nova aplicação para fazer tal função. Podemos facilmente perceber
que precisamos de uma ferramenta que execute do lado do cliente e que funcione como forma
de plug‐in de uma web browser para que fique abstrato para o cliente.
Métodos de acesso ao hardware do leitor biométrico via web browser
O estudo realizado abordou duas formas possíveis de acessar o hardware do leitor
biométrico diretamente na web browser do lado do cliente, são eles: utilizando ActiveX ou
utilizando a ideia de Applet desenvolvida em na linguagem Java. A seguir comentaremos sobre
cada solução.
ActiveX é uma solução desenvolvida pela Microsoft que permite que programas do
Windows executem dentro de paginas web. O ActiveX funciona como um plug‐in que deve estar
do lado do servidor e do lado do cliente e esse plug‐in possui todos o privilégios de acesso ao
hardware. O programas ActiveX podem ser escritos em linguagens como Visual Basic e Visual C++
e tais programas executam no lado do cliente.(MICROSOFT, 2012)
As principais vantagens do ActiveX são: os download de seus componentes são feitos de modo
automático sendo que esse processo ocorre uma única vez e seus componentes possuem acesso
aos recursos do sistema operacional Windows que existe no cliente, possibilitando usar vários
recursos de software e hardware. Essa ultima vantagens descrita constitui também uma grande
desvantagem da ferramenta ActiveX pois como a mesma possui acesso ilimitado aos recursos de
software e hardware possibilita a ação de indivíduos mal intencionados que consigam, através de
software maliciosos, executar no momento da ação do ActiveX e consigam acesso ilimitado aos
componentes de hardware e software. (MICROSOFT, 2012)
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Applet é um programa baixado da internet e executado no navegador do lado do cliente
da aplicação. Diferentemente da ferramenta ActiveX o Applet não tem acesso ilimitado aos
recursos de software e hardware da máquina cliente, visto que o mesmo é executado de forma
separada dos outros processos do navegador através de um mecanismo chamado sandbox. O
sandbox é o mecanismo que trata das permissões de acesso do Applet, evitando assim possíveis
ações de softwares maliciosos que venha executar junto ao applet no intuito de ter acesso aos
componentes de software ou de hardware (ORACLE, 2013).
As principais vantagens do uso de Applet desenvolvido em Java na aplicação SGAE são:
primeiramente o fato de a aplicação ser desenvolvida em Java, logo a mesma é multiplataforma e
o fato de a tecnologia de desenvolvimento com Applet trabalhar com permissões de acesso aos
recursos de hardware e software, proporcionando uma maior segurança. Uma desvantagem do
uso de Applet é que a cada acesso do cliente um novo download terá que ser feito, pois o mesmo
não é armazenado em cache. (ORACLE, 2013)
Feito a analise das ferramentas que possibilitam acesso ao hardware no lado do cliente, o
escolhido para implementação foi à utilização da tecnologia Applet por apresentar uma maior
segurança no acesso aos componentes de hardware e software do cliente.
COMPARANDO SGAE COM SIGAE
SIGAE é um sistema web de gerenciamento de autoescola que tem como principal foco o
gerenciamento da autoescola voltado ao gerente dela. A aplicação foca em facilitar a atividade
apenas do gerente, não integrando outras camadas envolvidas na autoescola. A seguir na Figura
5 segue a página inicial do sistema SIGAE.

Figura 5 – Figura da página inicial do sistema SIGAE.
Um grande diferencial do SGAE em relação ao SIGAE é a integração com o aluno da
autoescola. Atualmente a única forma de confirmar horário de aula é telefonando diretamente
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para a autoescola e confirmando diretamente com seu instrutor. Esse canal instrutor‐aluno é
pouco interessante para a autoescola, pois acaba concentrando toda a informação sobre o
aluno no instrutor. A seguir é mostrada uma tabela comparando algumas funcionalidades dos
sistemas SGAE e SIGAE.
Tabela 1 – Comparação entre os sistemas SGAE e SIGAE.

Funcionalidade

SGAE

SIGAE

Integração do usuário aluno no sistema

+

‐

Agendamento das aulas dos instrutores

+

+

Acompanhamento de todos os processos para retirada da habilitação

+

+

Acompanhamento de gastos realizados mensalmente e semanalmente

+

‐

Solicitação de marcação de aula pelo próprio aluno

+

‐

Níveis de acesso para todos os usuários envolvidos na autoescola

+

‐

Alerta diretamente ao aluno quando seu processo está próximo de espirar

+

‐

CONCLUSÃO
Ao final desse estudo temos um sistema de gerenciamento de autoescolas (SGAE) que se
encontra em fase de teste e propõe‐se a solucionar os problemas encontrados em todos os
níveis de usuários envolvidos, facilitando, assim, para o gerente suas funções de monitorar,
avaliar falhas e investimentos. Para os instrutores e alunos o sistema auxilia no que diz respeito
ao acompanhamento de horários de aulas, tanto práticas, quanto teóricas, como também, do
conforto do usuário aluno de solicitar os horários que mais se adequam a sua rotina. O sistema
SGAE proporciona um estreitamento da relação entre aluno e autoescola.
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RESUMO
Firewalls desempenham o papel de controle de tráfego
(entrada e saída) em uma rede de dados. Já os sistemas
de Firewalls UTM agregam vários outros serviços como
servidores DNS, NAT e analisadores de tráfego. Logo, a
performance de um firewall é importante para o
desempenho das redes locais. O objetivo deste artigo é
avaliar o impacto do uso de firewalls UTM em conexões
TCP e UDP a partir da análise da variável de QoS atraso.

Foram propostos dois cenários base para a realização
dos testes de perfomance dos sistemas: com firewall
ativado e sem firewall ativado.

PALAVRAS‐CHAVE: firewalls UTM, NAT, QoS, atraso

IMPACT EVALUATION OF UTM FIREWALLS IN TCP AND UDP CONNECTIONS
ABSTRACT
Firewalls act as a traffic control (input and
output) in a local network. UTM Firewalls Systems add a
lot of services like DNS, NAT and traffic analyzers.
Therefore, the firewall performance is matter to a locals
network performance. The paper's goal is to evaluate
the impact of UTM firewalls use in TCP and UDP

connections from the analysis of the QoS variable delay.
Were proposed two baseline scenarios for realization of
the systems performance tests: with firewall enabled
and no firewall enabled.

KEY‐WORDS: UTM firewalls, NAT, QoS, delay.
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO USO DE FIREWALLS UTM EM CONEXÕES TCP E UDP

INTRODUÇÃO
O crescente aumento do número de aplicações que fazem uso da Internet põe em prova as
políticas de segurança da informação das empresas. As redes corporativas estão cada vez mais
dependentes da Internet, e tem acrescido em seu tráfego o uso de dispositivos móveis. Para
[Tittel, 2012], a explosão no aumento da quantidade de aplicações para dispositivos traz à tona
efeitos indesejados em uma rede corporativa como: expõem os ativos a conteúdos maliciosos,
consumo não desejado da banda e vazamento de dados.
Os sistemas de firewalls proveem aos administradores de redes, a implementação de políticas de
acesso de modo a proteger a entrada e saída de dados nas redes das corporações. Segundo
[Tittel, 2012], devido ao fato de grande parte do tráfego atualmente estar em nível de aplicações
web, os tradicionais firewalls de filtro de porta não conseguem bloquear ataques oriundos da
camada 7. Ainda sob a ótica de [Tittel, 2012], Unified Threat Management (UTM) consolida todas
as técnicas tradicionais de firewall bem como as de ultima geração em um único sistema. Dentre
os benefícios dos firewalls UTM, está a possibilidade do sistema dispor de maiores
funcionalidades além do convencional filtro de pacotes que vão de servidores proxy, firewall de
aplicação, NAT, analisadores de tráfego, roteamento, servidores DNS, DHCP, dentre outros
serviços.
Sob a óptica de [Tanenbaum, 2003], medidas ad hoc não são mais suficientes para trazer a
qualidade de serviço, devido ao crescimento do número de aplicações multimídia em rede. Fluxo
é uma sequência de pacotes desde a sua origem até seu destino e QoS (Quality of Service) é
definida pelos quatro parâmetros principais que um fluxo exige: confiabilidade, retardo,
flutuação e largura de banda. A confiabilidade é um dos requisitos que diz respeito à quantidade
de pacotes enviados e recebidos e que nenhum bit pode chegar de forma incorreta. Após a
verificação dos pacotes enviados e recebidos, caso haja perda ou dano de um dos pacotes, o
mesmo não é confirmado e será retransmitido. O retardo (delay) é o quanto de atraso
determinado pacote teve na transmissão entre origem e destino. Já quanto à flutuação (jitter), é
tida como a variação ou desvio padrão do retardo dos tempos de chegada de pacotes.
O bom desempenho de sistemas de firewall é de extrema importância para o desempenho
favorável de uma rede de dados, tanto no que diz respeito ao tráfego local quanto ao tráfego de
entrada e saída (Internet). Para tanto, a partir dos requisitos elicitados, a escolha de qual
tecnologia de firewall utilizar, bem como modelo, arquitetura, serviços, e o licenciamento da
solução (livre ou paga), devem ser levados em consideração na aquisição de um firewall para
uma rede de dados.
A avaliação da perfomance de distintas marcas de firewalls antes de implantá‐los é importante
no tocante à questão de qual tecnologia adquirir. Para os usuários, a peformance da Internet e
de sistemas web é um dos parâmetros mais perceptíveis para se inferir a cerca de quão melhor
ou pior é o desempenho de entrada ou saída da rede de dados. Logo, a análise das medidas das
variáveis de QoS atraso, jitter e perda em conexões com o protocolo TCP e UDP em diferentes
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modelos de firewalls são parâmetros importantes para eleição da tecnologia que melhor atenda
determinada rede.
O objetivo geral deste artigo é avaliar o impacto de firewalls UTM em conexões TCP e UDP pela
comparação da variável de QoS, atraso.
Com relação aos objetivos específicos, para o trabalho em questão tem‐se:


Propor e montar um ambiente de testes para a aplicação da metodologia;



Fazer a análise comparativa da variável atraso (uma das métricas de QoS).

O artigo segue divido nas seguintes seções: Materiais e Métodos, Resultados e Discussão e
Conclusão.

MATERIAIS E MÉTODOS
A proposta deste artigo visa avaliar o impacto de firewalls UTM em conexões TCP e UDP pela
comparação estatística da variável atraso (QoS). Os testes foram realizados em redes cabeadas
de modo que se possa inferir estatisticamente o impacto que serviços adicionados a sistemas de
firewall UTM podem causar.
A Figura 1 demonstra a arquitetura geral proposta para os testes comparativos. Uma máquina
geradora de tráfego foi utilizada para o envio de pacotes a uma máquina destino passando por
um firewall de rede. Os cenários utilizados foram: cenário sem firewall e cenário com firewall
UTM e o acréscimo do serviço de NAT. Foi avaliado o desempenho do atraso em ambiente LAN.

Figura 1 –Arquitetura geral proposta para os testes
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A partir dos trabalhos realizados na etapa de revisão bibliográfica (revisão sistemática), foi
possível um melhor entendimento das metodologias adotada na realização de testes de
performance e métricas comparativas para dispositivos de firewall. Para medir a variável de QoS
em questão (atraso) dos protocolos TCP e UDP, foi utilizado um script específico para
automatizar o envio de dados do emissor ao receptor, passando pelo gateway, a fim de se obter
os tempos de envio e recebimento. Estes dados obtidos foram analisados estatisticamente, e
pode‐se assim inferir o impacto que determinados serviços adicionais causam aos firewalls UTM.
Para a aplicação do método em questão, dois cenários físicos foram propostos com o uso dos
sistemas de firewall em LAN, fazendo uso ou não de NAT.
A ideia geral para todos os ambientes é gerar tráfego, medir o atraso a partir de uma pré‐
amostra, um determinado erro máximo, um nível de confiança de 95 por cento, obter a amostra
(número mínimo de testes) e compará‐los.
Neste trabalho, a experimentação consistiu em utilizar um firewall IPTables entre duas redes com
três interfaces: eth0 a WAN, eth0:1 a LAN1 e eth0:2 a LAN 2. Hora foi desativada e ativada no
firewall a função NAT. A máquina cliente da rede 02 disparou pacotes FTP (upload de arquivos)
via script para um servidor na rede 01 passando pelo roteador. Ao término do envio dos N
arquivos, um relatório com a média do tempo de transmissão, desvio padrão e tamanho mínimo
da amostra foram exibidos em tela.
As redes que foram segmentadas utilizaram os seguintes endereçamentos IP:


Rede 01 ‐ 10.1.1.0/30;



Rede 02‐ 11.1.1.0/30.

Quanto às redes do roteador tem‐se:


10.1.1.0/30;



11.1.1.0/30;



IP da WAN na interface de saída para a Internet do IFTO.

O ambiente foi montado no laboratório de redes do IFTO e não houve separação física entre as
redes, pois foram utilizados os mesmos switches ligados à rede local. O que houve, foi apenas a
separação lógica com o uso de endereços de redes diferentes da rede local.
Para este teste, foram aproveitadas as funções existentes no script qos.py, apresentado em sala
de aula na disciplina de Laboratório de Redes de Computadores. O script basicamente realizava
os cálculos da média dos tempos, desvio padrão e tamanho mínimo da amostra/quantidade de
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testes. Duas variáveis de QoS foram removidas para dar lugar a apenas a variável tempo de
transmissão. Esta variável consiste no retorno do calculo do tempo inicial e final na transmissão
de um arquivo entre origem e destino em uma rede de dados. Como servidor FTP, foi utilizado o
VSFTPD bem como novas bibliotecas foram importadas ao script python para a captura dos
tempos e conexão do cliente com o servidor FTP (biblioteca ftplib).
As descrições dos materiais de hardware utilizados na experimentação estão relacionadas na
tabela 1. Quanto aos softwares utilizados, seus componentes estão na tabela 02. Já para os
cenários definidos nos testes, os mesmos estão listados na tabela 03.
Tabela 1 – Descrição dos componentes de hardware utilizados nos testes para avaliação do
impacto do serviço de rede NAT em conexões TCP e UDP.
Item

Quantidade

Descrição

1

01 (um)

Computador com 02 interfaces de rede cabeada (10/100/1000). Dispositivo para funções
de roteamento/firewall/NAT/Proxy;

2

01 (um)

Computador/notebook com uma interface de rede cabeada 10/100/1000 e uma interface
wireless para a geração de tráfego FTP;

3

01 (um)

Computador/notebook com uma interface de rede cabeada 10/100/1000 e uma interface
wireless;

4

01 (um)

Switch 10/100/1000;

5

01 (um)

Link de saída para a Internet.

Fonte – Próprio autor.

Tabela 2 – Descrição dos componentes de software utilizados nos testes para avaliação do
impacto do serviço de rede NAT em conexões TCP e UDP.
Item

Quantidade

Descrição

1

01 (um)

Firewall Iptables versão 1.4.12;

2

01 (um)

Servidor FTP VSFTPD versão 3.0.2;

3

03 (três)

Sistema Operacional nos computadores Linux Ubuntu 12.04 LTS, disponível em:
http://ubuntu.com/download.

Fonte – Próprio autor.

Os cenários da proposta objetivam a coleta de dados dos tempos de resposta da variável atraso,
dos protocolos TCP e UDP dos sistemas de firewall UTM, com o serviço NAT ativado ou não em
ambiente LAN. A tabela 3 lista os cenários utilizados para os testes preliminares de avaliação do
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impacto que o serviço NAT provoca em conexões TCP. Estes testes objetivam nesta etapa
preliminar, a coleta dos tempos de transmissão de arquivos em uma rede de dados via protocolo
FTP.
Tabela 3 – Descrição dos Itens e cenários propostos para a avaliação dos impactos causados
por firewall em conexões TCP.
Item

Cenários
1

2

Firewall IPTables

‐

x

NAT (Network Address Translation)

‐

x

Fonte – Próprio autor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao término da análise de resultados dos testes comparativos, pode‐se inferir o impacto que
sistemas de firewall UTM causam em conexões TCP e UDP. Espera‐se também que os resultados
do trabalho possam ser utilizados para a publicação de artigos científicos.
Tabela 4 – Resultado dos testes de transmissão de arquivos via protocolo FTP para cenário
sem firewall e cenário com firewall e Network Address Translation (NAT).
Item

Descrição

Cenário
1 ‐ Sem Firewall

1

Quantidade de Testes (Pré‐Amostra em
unidades)

2

Erro (segundos)

3

2 ‐ Firewall IPtables e NAT

30

30

0,002

0,002

Nível de Confiança (%)

95

95

4

Média (milissegundos)

1,323041

1,327099

5

Desvio Padrão (média em milissegundos)

0,015

0,017

6

Tamanho da Amostra (unidades)

213

286

Fonte – Próprio autor.
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Os resultados foram medidos em um ambiente onde se tomou como constante uma pré‐amostra
de 30 testes, um erro de 0.002 segundos e um nível de confiança de 95 por cento. Na tabela 04
constam os valores referentes à coleta dos dados da variável tempo de transmissão de pacotes
FTP em ambos os cenários apresentados: ambiente sem o serviço NAT ativado e ambiente com
serviço NAT ativado.

CONCLUSÃO
Tais dados apresentados na tabela 4, permitiram depreender que as variáveis estatísticas desvio
padrão, quantidade mínima de testes e média dos tempos de transmissão (upload) de um
arquivo FTP, foram maiores em um ambiente com o serviço NAT ativado na rede. Portanto, a
partir da observação destas diferenças métricas nas variáveis estatísticas para a medida de QoS,
atraso, foi possível notar que houve uma demora maior na transmissão de arquivos via protocolo
FTP, quando se fez uso de NAT em uma rede local a partir das mesmas condições dos cenários
apresentados em laboratório.
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RESUMO
Com o crescente aumento das redes de computadores
impulsionado pelo avanço tecnológico faz‐se necessário
um gerenciamento cada vez melhor. Com isso a gerência
de rede vem se tornando cada vez mais importante para
as organizações sendo o elo de interligação das demais
áreas. O protocolo mais utilizado na gerência de redes é
o Simple Network Management Protocol – SNMP,
utilizado principalmente para monitoramento de redes,
detectando e prevenindo problemas. Recentemente,
surgiu o Protocolo Alternativo de Gerência – PAG, que é

um protocolo de gerência de redes com funcionalidades
similares ao SNMP e outras exclusivas. Diante disso, este
trabalho apresenta um estudo onde são comparados os
protocolos PAG e SNMP analisando seus recursos,
tempo de resposta e impacto na rede, através de testes
com base estatística de 95% de confiança.

PALAVRAS‐CHAVE: SNMP, PAG, Protocolo de gerenciamento de rede.

ANALYSIS OF AN ALTERNATIVE TO SNMP PROTOCOL
ABSTRACT
With the increasing growth of computer
networks driven by technological advancement it is
necessary an ever better management. With that
network management is becoming increasingly
important for organizations and the interconnecting link
of the other areas. The most used protocol in network
management is the Simple Network Management
Protocol ‐ SNMP, mainly used for network monitoring,

detecting and preventing problems. PAG, which is a
network management protocol similar to SNMP with
features and other exclusive ‐ Recently, the Alternate
Protocol Management has emerged. Thus, this paper
presents a study where the PAG and SNMP protocols are
compared by analyzing their resources, response time
and network impact, through testing on a statistical
basis of 95% confidence.

KEY‐WORDS: SNMP, PAG, network management protocol.
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Análise de uma alternativa ao protocolo SNMP
INTRODUÇÃO
As redes de computadores cada dia ficam mais extensas e complexas em função do grande
número de tecnologias e equipamentos que surgem com grande frequência. Estas redes são
indispensáveis em qualquer organização, pois são elas que fazem a ligação entre os diversos
setores. Com isso, para manter um bom funcionamento dessas redes, que vivem em constante
crescimento, a gerência de redes tem desempenhado um papel crucial nas organizações,
prevenindo problemas futuros por meio de monitoramentos de processos, reduzindo o esforço
humano em tarefas que podem ser realizadas através da automação de serviços, resultando em
um aumento de produtividade e redução de custos.
Para realização dessa gerência existe um protocolo já consolidado, tanto no meio empresarial
como no acadêmico, o Simple Network Management Protocol (SNMP), que auxilia o gerente de
rede a monitorar e resolver problemas na rede [Hiremagalur and Kar 2005]. Recentemente,
surgiu o protocolo PAG [SILVA] que trás recursos já conhecidos do meio acadêmico envolvendo a
gerência de redes, como, por exemplo, a descoberta de hosts, e outros recursos que até então só
eram possíveis com o auxílio de ferramentas externas demandando mais recursos e esforço
humano.
Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise dos recursos e
desempenho do PAG em relação ao SNMP e visa conhecer melhor suas características e recursos
no intuito de saber quais pontos positivos e negativos ele tem em relação ao SNMP.
O restante do artigo está organizado da seguinte forma: Seção 2 apresenta os trabalhos
relacionados, mostrando o uso do SNMP na gerência de redes em diferentes cenários; Seção 3
apresenta a proposta do artigo; Seção 4 metodologia utilizada; Seção 5 resultados; Seção 6
Conclusão, e por último, referencial bibliográfico.
TRABALHOS RELACIONADOS
Em [Hiremagalur and Kar 2005] foi abordado o desenvolvimento de uma ferramenta (WLAN
Traffic Grapher) baseada na Web para monitorar, coletar e visualizar o tráfego de dados de
WLANs através de Access Points (APs). A aplicação através do Simple Network Management
Protocol (SNMP) coleta periodicamente as informações de tráfego de dados dos dispositivos,
contidas em suas respectivas Management Information Base (MIBs). Em seguida, estas
informações são armazenadas em um banco de dados onde poderão ser acessadas pela
aplicação.
A figura 1, mostra o tráfego de dados de um Access gerado com o intervalo de tempo de uma
semana.
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Figura 1 – Tráfego de dados no período de uma semana. [Hiremagalur and Kar 2005]
Esta ferramenta pode ser usada pelo administrador de rede para auxílio no monitoramento de
APs e, com isso, descobrir APs ociosos ou sobrecarregados em determinados pontos da empresa,
possibilitando uma melhor redistribuição ou aquisição de novos equipamentos com base nesses
dados. Também pode ser usada para fins educacionais como, testes em laboratórios de redes de
computadores.
Em [Hillbrecht and Bona 2012], o artigo apresenta a "Virtual‐Machine‐MIB", que tem como
objetivo definir uma interface de gerenciamento padrão para comunicação através do Simple
Network Management Protocol (SNMP) com os diferentes VMMs (Virtual Machine Monitor) do
mercado (XEN, KVM, VMWare) visando, solucionar a problemática de se ter uma interface de
gerenciamento para cada tipo de VMM.
Os VMMS possuem ferramentas de gerenciamento que por razões comerciais, são restritas à
suas próprias arquiteturas. Desta forma, gerenciar uma rede onde exista VMMS diferentes,
teremos que utilizar uma ferramenta de gerenciamento para cada fabricante, tornando o
processo muito trabalhoso. Com a "Virtual‐machine‐Mib", será possível gerenciar os diferentes
monitores de máquinas virtuais utilizando‐se de ferramentas tradicionais de gerenciamento
SNMP.
Para realização dos testes, a “Virtual‐Machine‐Mib” foi instalada em duas máquinas juntamente
com os agentes SNMP, uma com KVM e outra com XEN. Os dois monitores: KVM e XEN foram
gerenciadas por uma estação de gerenciamento externa utilizando‐se do pacote NET‐SNMP.
Nos testes, os seguintes procedimentos foram feitos com sucesso: lê o nome e versão dos
monitores das máquinas virtuais, listar as máquinas virtuais na máquina física, criar uma nova
máquina virtual e realizar os procedimentos de alterar o nome, alterar a quantidade de memória,
conectar um disco virtual, iniciar esta máquina virtual, inserir outra CPU virtual, e por último,
apagar esta VM.
Em [Giladi 2004], é apresentado uma análise e implementação de um proxy gateway baseado no
Simple Network Management Protocol (SNMP) para gerenciar redes de construções inteligentes.
Todos os objetos de uma rede de construções inteligente são percebidos pelo sistema de
gerenciamento como objetos gerenciados. Para esta rede inteligente o artigo focou no uso do
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European Installation Bus (EIB), que é o padrão para redes distribuídas controladas.

Figura 2 – Arquitetura do sistema. [Hillbrecht and Bona 2012]
Foi realizada uma análise simples do proxy gateway usando uma rede EIB composta com apenas
um dispositivo com dois objetos. O dispositivo EIB foi configurado com o endereço (1.1.2) e
conectado ao proxy gateway que mapeou esse endereço local para o endereço IP (192.168.17.2).
Após a configuração foi realizada uma consulta pelo gerente ao dispositivo EIB obtendo com
sucesso os dados solicitados (OID, tipo e detalhes do fabricante). O gerente utilizou a ferramenta
CA’s MIB Browser para realização da consulta.
Em [Park 2010], os principais fabricantes (Xeline, DS2, Intellon) de chips para Power Line
Communication (PLC), estão desenvolvendo soluções para o gerenciamento de suas redes PLC
baseado no Simple Network Management Protocol (SNMP). Para isso, os fabricantes definem
suas próprias MIBs PLC e seus agentes SNMP proprietários, mas que não servem para gerenciar
redes heterogêneas compostas de dispositivos PLC de diferentes fabricantes.

Figura 3 – Proxy agente PLC. [Park 2010]
Baseado neste cenário, os autores relatam o desenvolvimento e teste de um sistema de
gerenciamento integrado, baseado no SNMP, para redes heterogêneas PLC. Este sistema é
composto de uma common Management Information Base (MIB) PLC e um agente proxy PLC. O
agente proxy PLC representado na figura 3 pelo “common PLC MIB Mapper” é um gateway que
faz a tradução entre as interações SNMP baseadas na common MIB PLC, com as interações SNMP
baseadas nas MIBs PLC existentes.
Em [Santos 2013], o autor propõe a criação de um protocolo para gerência de redes, em nível de
aplicação, alternativo ao SNMP, visando o estudo do funcionamento de protocolos de gerência
de rede. O protocolo possui funcionalidade de enviar e receber arquivos, além de
identificar/monitorar as atividades, medir QoS (Qualidade de Serviço) e executar comandos em
todas as estações da rede. No desenvolvimento do protocolo alternativo, foram utilizados os
serviços oferecidos pelo protocolo UDP (User Datagram Protocol – protocolo de datagrama do
usuário) da camada de transporte do modelo TCP/IP, devido à sua simplicidade de uso e menor
consumo de banda.
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2. Proposta
O trabalho tem como proposta apresentar um estudo em uma rede gerenciada onde comparará,
por meio de testes, a eficiência e desempenho das entidades (gerente e agente) do protocolo
SNMP com as entidades (gerente e servidor) do protocolo PAG.
A entidade gerente em ambos os protocolos é o responsável por fazer as solicitações aos
dispositivos gerenciados, que neste trabalho foi usado um host com Sistema Operacional Linux.
No protocolo SNMP, o módulo agente é quem recebe as requisições do gerente. Já no protocolo
PAG o módulo servidor funciona semelhantemente ao módulo agente do SNMP atendendo às
requisições do gerente e dando o retorno de acordo com as solicitações.

Figura 4 – Visão geral do ambiente
A figura 4 apresenta a visão geral do ambiente onde um computador representado pelo Host 1,
executará a entidade gerente do protocolo SNMP e do PAG. Um outro computador, o host 2,
executará o módulo agente do SNMP e o módulo servidor do PAG. As duas máquinas estarão
executando a mesma distribuição Linux.
O objeto “Análise” da Figura 4 representa os testes realizados para comparação entre os dois
protocolos. Como métricas de comparação serão usadas o impacto que cada protocolo acarreta
na rede, o tempo de resposta das requisições dos dois protocolos e tempo de resposta de
algumas funcionalidades específicas do PAG.
No protocolo SNMP, o gerente solicitará requisições aos agentes utilizando ferramentas do
pacote Net‐SNMP. No protocolo PAG, será utilizado a própria aplicação gerente para realizar os
mesmos procedimentos e demais funcionalidades exclusivas do protocolo.
METODOLOGIA
Definição de ambiente e materiais:
A pesquisa foi realizada em um ambiente isolado composto por dois computadores e um switch
contendo as seguintes especificações:
 Computadores contendo processador AMD Phenom II X2; memória RAM de 4GB e
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sistemas operacional Ubuntu 12.04 x64 (kernel >= 2.6);
 Switch de 32 portas 10/100 MBps.
Os computadores foram configurados com as ferramentas e protocolos necessários que incluiu:
protocolos SNMP e PAG, ambiente python, pacote Net‐SNMP e scripts para realização dos testes
estatísticos.
Definição da metodologia:
 Analisar e comparar o impacto causado na rede por ambos os protocolos;
 Analisar e comparar o tempo de resposta de cada protocolo;
 Calcular e analisar o tempo de resposta de funcionalidades específicas do PAG;
 Testes estatísticos com 95% de confiança.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram executados três cenários de testes: no primeiro cenário verificou‐se o impacto que o uso
dos protocolos PAG e SNMP acarreta na rede; no segundo cenário foram analisados os tempos
de resposta de cada protocolo e no terceiro cenário foram analisadas funcionalidades específicas
do protocolo.
A quantidade de execuções em cada teste foi definida seguindo critérios estatísticos onde foi
calculada inicialmente uma pré‐amostra para servir de referência. Através de testes matemáticos
chegou‐se ao tamanho necessário que a amostra deveria ter pra representar o real
comportamento dos protocolos. Os testes foram realizados com nível de confiança de 95%.
Para se determinar o tamanho da amostra foi utilizado a equação 1: [SANTOS]
equação (1)

Onde:
 Gf : nível de confiança
 Dp: Desvio padrão
 e: erro
TESTES
1º cenário – impacto que os protocolos acarretam na rede
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Inicialmente foi utilizado um script para coletar as métricas de QoS (atraso, jitter e perda) da rede
sem interferência dos protocolos PAG e SNMP. Em seguida foram realizadas mais duas coletas:
uma com interferência de um script executando requisições SNMP, e em seguida outra coleta
com interferência de um script executando requisições ao protocolo PAG.
Para gerar o tráfego de interferência foi escolhido em cada protocolo a opção correspondente ao
comando uname ‐a do Linux. Os comandos são:
 SNMP: snmpget –v2c –c <comunidade> <ip> SNMPv2–MIB::system.sysDescr.0
 PAG: No menu do protocolo, selecionar a opção 1.
O script usado para o cálculo do QoS é composto por uma rotina que envia uma rajada de dez
requisições ICMP (“pings”) para o IP destino. As respostam ficam salvas em um arquivo onde
funções do próprio script calculam as métricas de atraso, jitter e perda.
A seguir, a tabela 1 apresenta os dados da coleta sem interferência dos protocolos para servir de
referência para os demais testes deste cenário. A tabela 2 mostra os dados da coleta com
interferência SNMP. E na tabela 3, os dados com interferência do PAG.
Na coleta dos dados foi utilizado uma pré‐amostra com trinta execuções que depois de aplicado à
equação 1 nos retornou uma amostra com 600 execuções.
Tabela 1 – QoS sem interferência
Média
Atraso
Jitter

0,211759
0,056178

Desvio Padrão
0,049005
0,054801

Limite Inferior
0,207464
0,051374

Limite Superior
0,216054
0,060982

Tabela 2 – QoS com interferência de requisições SNMP
Média
Atraso
Jitter

0,211759
0,056178

Desvio Padrão
0,049005
0,054801

Limite Inferior
0,207464
0,051374

Limite Superior
0,216054
0,060982

Tabela 3 – QoS com interferência de requisições PAG
Média
Atraso
Jitter

0,211759
0,056178

Desvio Padrão
0,049005
0,054801

Limite Inferior
0,207464
0,051374

Limite Superior
0,216054
0,060982

Não houve perda de pacotes nos testes realizados. Analisando o limite inferior e superior da
tabela 1, foi possível perceber que as médias das coletas com interferência de requisições PAG e
SNMP estão contidos neste intervalo. Logo, conclui‐se que os protocolos não acarretam impacto
na rede.
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2º cenário – Tempo de resposta de uma funcionalidade similar
Neste cenário, analisou‐se o tempo de resposta de uma função específica de cada protocolo e foi
realizada uma comparação com os testes realizados por [SANTOS]. As opções dos protocolos
foram as mesmas do cenário 1. Para o cálculo do tempo de resposta aplicou‐se variáveis que
armazenam a data atual de suas chamadas antes e depois das linhas que executam o protocolo
[SANTOS]. O valor da amostra neste cenário foi de 1537.

Tabela 4 – Comparação dos tempos de resposta do PAG e SNMP. Valores em segundos
Média
PAG
SNMP

0,605624
0,003734

Desvio Padrão
0,001253
0,000729

Limite Inferior
0,604049160822
0,00369718129827

Limite Superior
0,604174407617
0,00377008673654

A tabela 5 mostra os dados da coleta realizada por [SANTOS].
Tabela 5 – Comparação dos tempos de resposta do PAG e SNMP realizado por [SANTOS].
Valores em segundos
Média
PAG
SNMP

0,601666202
0,031805715

Desvio Padrão
0,000438919
0,003520433

Limite Inferior
0,601656001
0,031723895

Limite Superior
0,601676403
0,031887534

Como é possível observar na tabela 4, o protocolo PAG teve tempos de respostas muito maiores
do que o SNMP. A média teve um aumento de mais de 16.000%, já no desvio padrão,
diferentemente do que foi constatado em [SANTOS], onde o desvio padrão do PAG, foi 702%
menor que no SNMP. Nestes testes o PAG teve desvio padrão maior que o SNMP, mas com uma
diferença menor do que a encontrada na média de tempos, ficando em 72%. Ressaltando que os
dados da tabela 4 foram realizados com a instalação básica do SNMP, sem habilitar o uso de mibs
externas. Já na tabela 5 [SANTOS], foi habilitado o uso de mibs externas, onde foi constatado
através de testes preliminares que há alteração de resultados com essa habilitação.
3º cenário – Tempo de resposta de funcionalidade específicas do PAG
Neste cenário, foram selecionadas três funcionalidades específicas do protocolo PAG e analisado
o tempo de resposta de cada uma.
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Figura 5 – Módulo Gerente do protocolo PAG
Foram analisadas as seguintes funcionalidades do PAG [Ver Figura 5]:
 Opção 6 ‐ Executar comando
 Opção 3 – Internet / Porta ‐ Bloquear
 Opção 3 – Internet / Porta – Liberar
Testes
As três funcionalidades foram analisadas usando a mesma metodologia do 2º cenário. O cálculo
foi realizado usando uma amostra de 1.537 para os três testes. A primeira funcionalidade
analisada foi: Opção 6 – Executar comando.
Opção 6 – Executar comando
Através desta opção é possível executar qualquer comando linux em um host específico ou em
Broadcast. Neste teste, foi executado o comando ifconfig para um host específico e calculado o
tempo desde a execução até o retorno da informação na tela.
Tabela 6 – Tempo de resposta usando a Opção 6 do protocolo PAG
Média
PAG – Opção 6

0,604483

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

0,001196

0.604422940103

0.604542589895

Opção 3 – Internet / Porta ‐ Bloquear
Foi calculado o tempo gasto desde a execução da opção 3 até o retorno de confirmação de
bloqueio enviado pelo módulo servidor do protocolo PAG.
Tabela 7 – Tempo de resposta usando a Opção 3 – Bloquear internet
Média
Bloqueio internet

0,604415

Desvio Padrão
0,001208
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Opção 3 – Internet / Porta – Liberar
Foi realizado o mesmo procedimento alterando‐se apenas a escolha da opção para Liberar
internet.
Tabela 8 – Tempo de resposta usando a Opção 3 – Liberar internet/porta
Média
Liberar internet

0,604262

Desvio Padrão
0,001267

Limite Inferior
0.604198844033

Limite Superior
0.604325631313

Na análise das três funções específicas, em todas elas o protocolo teve êxito em retornar as
informações solicitadas. Os valores da média, desvio padrão e intervalo de confiança se manteve
com variação baixa o que mostra a estabilidade do protocolo.
CONCLUSÃO
Este trabalho foi importante para conhecer mais uma alternativa que pode ser usada na gerência
de redes. O protocolo PAG mesmo sendo um projeto recente e ainda com uma estrutura simples
mostrou‐se bastante estável, de fácil implantação e uso, e com funcionalidades específicas muito
interessantes.
Após as análises apresentadas ficou claro que ele ainda está longe de poder se equiparar ao
SNMP que é um protocolo já consolidado e há bastante tempo no mercado. Em todos os testes o
SNMP foi muito superior ao PAG, mas tendo em vista suas funcionalidades específicas e
estabilidade, o PAG pode ser uma boa alternativa pra ambientes específicos, por exemplo, um
laboratório de Ti.
Como trabalho futuro pretende‐se acrescentar ao PAG características que o torne mais parecido
com o SNMP, por exemplo, gerente x agente, e realizar outros testes comparando o PAG com
softwares de gerência de laboratórios de TI que possuem funcionalidades similares às
encontradas no PAG.
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RESUMO
A desertificação é uma das questões ecológicas e
ambientais mais graves no mundo. Entretanto, a
ausência de métodos confiáveis de estimativa dos
processos de desertificação é um fator crítico no estudo
deste tema. Este trabalho busca avançar nesta área
aplicando uma metodologia para estimar a tendência de
evolução da degradação de áreas que sofrem com
processos de desertificação. Neste sentido, imagens
Landsat TM (Thematic Mapper) foram utilizadas para
avaliar a degradação no município de Monte Alegre,

localizado no Estado do Piauí, por meio das técnicas de
PDI (Processamento Digital de Imagens), usando o índice
de vegetação Normalized Difference Vegetation Index
(NDVI), e da implementação de métodos de estimativa
de tendência de séries temporais.

PALAVRAS‐CHAVE: Desertificação, Sensoriamento Remoto, Séries Temporais, Regressão Estatística.

EVALUATION OF DESERTIFICATION PROCESSES IN MONTE ALEGRE‐PI THROUGH TREND
ESTIMATES OF TIMES SERIES AND IMAGES MINING TECHNIQUES
ABSTRACT
Desertification is one of the world’s direst
environmental and ecological issues. However, the
absence of reliable methods
of identifying the
processes of desertification is one of the main factors
related to the critical study of this topic. This work
attempts to overcome this challenge by applying a
methodology to estimate the trend in the
degradation of areas suffering from desertification. In

this sense, a Landsat TM images were used to evaluate
the degradation in Monte Alegre, located in the State of
Piauí, through the techniques of PDI (Image Processing),
using the vegetation index Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI) and the implementation of
methods tendency estimation of temporal series.

KEY‐WORDS: Desertification, Remote Sensing, Times Series, Statistical Regression.
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO EM MONTE ALEGRE‐PI ATRAVÉS DE
ESTIMATIVAS DE TENDÊNCIA DE SÉRIES TEMPORAIS E TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE IMAGENS

INTRODUÇÃO
A desertificação foi definida pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CNUMAD) de 1992 como sendo a degradação da terra nas regiões áridas,
semiáridas e subúmidas secas, resultantes de vários fatores, entre eles, as variações climáticas e
atividades humanas (ONU, 1992).
Ela está incluída entre os mais graves problemas ecológicos e ambientais no mundo. Sua
ocorrência afeta a segurança alimentar, o desenvolvimento da economia local e as estratégias de
conservação dos recursos naturais (XU et al., 2009).
A identificação das causas da desertificação é uma tarefa complexa, uma vez que os
fatores apontados como os principais causadores dessa degradação são os mais variados como: a
mudança climática, o desmatamento, a exploração predatória, o cultivo extensivo, a
industrialização e a urbanização (SHEIKH e SOOMRO, 2006). Assim, o estudo dos processos de
desertificação é importante para auxiliar na elaboração de medidas que venham a controlar seus
efeitos. Além disso, a rápida identificação das áreas com estas tendências pode reduzir as
consequências de tais processos.
Neste contexto, o objetivo desse trabalho é monitorar os processos de desertificação,
tentando estimar o seu comportamento futuro através de imagens de sensoriamento remoto.
Para que este objetivo fosse alcançado, foi utilizado um modelo de estimativa de séries
temporais com base no método de Regressão Linear e uma sequência de imagens do satélite
Landsat TM (Thematic Mapper) dos anos de 2004 e 2010.
DESERTIFICAÇÃO
A degradação da terra e a desertificação constituem graves problemas. Tais problemas
incidem sobre 33% da superfície da Terra, onde vivem cerca de 2,6 bilhões de pessoas (42% da
população total). Esses problemas são particularmente agudos na região da África Subsaariana,
onde residem mais de 200 milhões de pessoas. Ali, cerca de 20 a 50% das terras estão
degradadas. A degradação do solo é também severa na Ásia e na América Latina, assim como em
outras regiões do globo (BRASIL, 2004).
Como resultado do avanço da desertificação, estima‐se que se percam anualmente 24
bilhões de toneladas da camada arável do solo, o que afeta negativamente a produção agrícola e
o desenvolvimento sustentável das regiões impactadas (BRASIL, 2004).
No trabalho de Carvalho (2001), estimou‐se que mais de um terço da superfície
agricultável do planeta, situada em regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, está submetida
ao processo de desertificação. A desertificação é vista por ele como a maior causa da redução de
produtividade das terras, afetando inclusive a economia e a política.
A relação entre desertificação e seca, por um lado, e a influência humana, de outro, ainda
não foram completamente explicadas. Secas ocasionais (devidas à sazonalidade ou às variações
interanuais das chuvas) e secas severas de longos períodos podem ser causadas ou agravadas
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pela influência humana sobre o meio ambiente (redução da cobertura vegetal, mudança do
efeito de albedo, mudanças climáticas locais, efeito estufa, etc.) (BRASIL, 2004).
MATERIAIS E MÉTODOS
O modelo de desenvolvimento econômico adotado no Estado do Piauí, desde o início da
colonização, esteve alicerçado, durante muitas décadas, na criação extensiva de bovinos, portanto
explorando a base natural com maior ou menor intensidade. Deve ser notado que o Piauí contava
com os maiores e melhores rebanhos bovinos da região Nordeste, a partir de meados do século XVIII,
quando dominou o mercado colonial de carne seca até ser suplantado, no final deste século, pelo
charque do Estado do Rio Grande do Sul. A criação extensiva de bovinos é uma das causas da
degradação dos solos, pois resulta em pisoteio e compactação, propiciando o transporte de
expressivos volumes de terra pelas chuvas para o leito dos rios, agravada pela agricultura nômade e
desprovida de técnicas conservacionistas (VIEIRA e LIMA, 2007; CREPANI, 2009).
A região Sul do Estado do Piauí, mais precisamente os municípios de Gilbués, Barreiras do
Piauí, Monte Alegre do Piauí e São Gonçalo do Gurgueia, compreendem uma área em avançado
processo de desertificação, que teve início com a lavoura de subsistência e a prática de queimadas,
tendo se agravado a partir de meados da década de 40 do século passado, com a descoberta
de diamantes na região, explorados até a exaustão. Nos dias de hoje, o processo de degradação
ambiental é também motivado pelo desmatamento para a implantação de pastagens, expondo os
solos arenosos e friáveis da região, que favorecem processos erosivos.
Pelos motivos supracitados, a área selecionada para esse estudo foi o município de Monte
Alegre do Piauí, que cobre uma área de 2417,6 km2 (IBGE, 2010). Esta cidade está inserida no núcleo
de desertificação do Semiárido piauiense, juntamente com outros municípios da região, dentre eles:
Gilbués, Simplício Mendes, Cristino Castro, Ribeiro Gonçalves, Corrente, Bom Jesus e municípios
vizinhos (BRASIL, 2004).
Este trabalho teve como base a metodologia proposta por Sousa (2012). Assim, uma
sequência de imagens Landsat TM dos anos de 2004 e 2010 foi utilizada para estimar a tendência
de evolução do processo de desertificação em Monte Alegre do Piauí. A Tabela 1 apresenta as
informações sobre as imagens utilizadas, tais como o ano de referência, a data, as cenas e as
bandas utilizadas.
Tabela 1 – Imagens LANDSAT 5 TM utilizadas.
Ano
2004
2010

Data
13/07/2004
15/08/2010

Cena
220/66
220/66

Bandas
3e4
3e4

As imagens foram georreferenciadas e normalizadas radiometricamente. Além disso, o
NDVI foi extraído da sequência de imagens pré‐processada. Para uma maior precisão dos
resultados e para possibilitar uma futura pesquisa de campo, uma área do município de Monte
Alegre do município de Monte Alegre do Piauí foi selecionada arbitrariamente e cortada e foi
aplicado o algoritmo de extrapolação. A área selecionada pode ser visualizada na Figura 1.
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Figura 1 – Área cortada para estudo em Monte Alegre do Piauí.
Após serem aplicadas as técnicas de pré‐processamento, as imagens dos anos de 2004 e
2010 foram utilizadas para extrapolar a imagem de 2016. O método baseado em Regressão
Linear proposto por Sousa (2012) foi utilizado para a realização desta tarefa.
Visando produzir mapas temáticos da área degradada, foi utilizado o plugin do Terraview
chamado GeoDMA (Geographical Data Mining Analyst) para realizar o processo de classificação
das imagens NDVI de Monte Alegre do Piauí (KORTING, et al., 2009).
Primeiramente, as imagens NDVI foram segmentadas, utilizando‐se o algoritmo Region
Growing (BINS, et al., 1996). Os valores de similaridade e área foram 4 e 8, respectivamente.
Além disso, o processo de classificação utilizou o algoritmo de árvore de decisão C4.5 (QUINLAN,
1993). Para este estudo, foram criadas três classes temáticas: solo exposto, vegetação degradada
e vegetação densa, baseadas no trabalho de (CARVALHO e ALMEIDA FILHO, 2007).
Por fim, foram produzidos mapas temáticos da área degradada, para avaliar a evolução do
processo de desertificação nos anos de 2004 e 2010. Além disso, também foi produzido o mapa
estimado da degradação da área para o ano de 2016.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o trabalho de Sousa (2012), foi possível demonstrar que o método de
Regressão Linear é eficiente para extrapolar uma imagem com base em uma sequência de duas
imagens anteriores. Assim, este método foi utilizado para estimar o comportamento do ano de
2016, a partir das imagens NDVI de 2004 e 2010. A Figura 2 exibe a imagem NDVI obtida para o
ano de 2016.

Figura 2 – Extrapolação do NDVI para o ano de 2016 pelo método de Regressão Linear.
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As análises deste trabalho apresentam, respectivamente, o resultado da classificação
realizada nas imagens de 2004 e 2010 para avaliar a evolução do processo de desertificação.
Além disso, foi realizada a classificação estimada para o ano de 2016.
A Figura 3 mostra o resultado obtido após o processo de classificação aplicado à imagem
de 2004 e a Figura 4 apresenta o gráfico com a percentagem da presença de cada uma das
classes temáticas.

Figura 3 – Cobertura do solo no ano de 2004.

Figura 4 – Percentagem das classes temáticas referentes ao ano 2004.
A partir das Figuras 3 e 4, pode‐se verificar a porcentagem das classes: vegetação densa,
vegetação degradada e solo exposto. No ano de 2004, a classe de vegetação densa representava
9.8% da área, a vegetação degradada representava 64% e, por sua vez, a classe solo exposto
representava 26,1%.
A Figura 5 apresenta o resultado obtido após o processo de classificação aplicado à
imagem de 2010. De acordo com os resultados mostrados na Figura 6, no período entre 2004 e
2010 foi detectado que houve uma redução de 8,2% na classe de solo exposto. Em contrapartida,
a vegetação degradada teve um incremento de 6,6% e a vegetação densa aumentou 1,7%.
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Figura 5 ‐ Cobertura do solo no ano de 2010.

Figura 6 – Percentagem das classes temáticas referentes ao ano 2010.
Finalmente, as Figuras 7 e 8, apresentam a classificação da cobertura do solo e a
porcentagem das classes temáticas para o ano de 2016, respectivamente.

Figura 7 ‐ Cobertura do solo no ano de 2016.
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Figura 8 – Percentagem das classes temáticas referentes ao ano 2010.
A partir da Figura 8, pode‐se verificar que quando comparada ao ano de 2010 à tendência
é de que o solo exposto seja reduzido 3,5%. Por sua vez, a classe de vegetação degradada tende a
reduzir 4,6% e a classe de vegetação densa tende a ter um incremento de 8,1%.
CONCLUSÃO
Estimar o comportamento futuro dos processos de desertificação é uma questão aberta e
é uma área extremamente importante, devido entre outras coisas, ao fato de poder ajudar na
implementação de políticas públicas para controlar e combater esse fenômeno. Técnicas para
realizar esta tarefa foram propostas neste trabalho através de estimativa de séries temporais,
utilizando um método baseado em Regressão Linear.
De acordo com os resultados obtidos no trabalho de Sousa (2012), chegou‐se a conclusão
que a projeção de imagens usando técnicas de regressão linear é uma alternativa viável para
monitorar e estimar a tendência de evolução dos processos de desertificação.
Assim, foi possível monitorar o grau de desertificação em Monte Alegre do Piauí, entre os
anos de 2004 e 2010. Além disso, foi gerada uma estimativa do comportamento do processo de
desertificação neste município para o ano de 2016.
Além disso, é importante destacar que existe uma limitação no uso do NDVI, uma vez que
ele é sensível, entre outras coisas, às estações do ano. Assim, torna‐se importante que a
sequência de imagens seja adquirida no mesmo período do ano. Caso contrário, os resultados
serão afetados. Isto é um fator limitador, uma vez que nem sempre possuímos imagens
adequadas para realização de estudos sobre uma determinada área em um dado período.
Como trabalho futuro, pretende‐se realizar uma pesquisa de campo para validar os
resultados obtidos neste trabalho.
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RESUMO
O turístico da cidade do Natal tem mostrada grande
potencial,
tanto
nacionalmente
quanto
internacionalmente, e tem atraído mais atenção a cada
dia devido a escolha da FIFA para ser uma das cidades
sedes da Copa do Mundo de 2014, dando maior
visibilidade e potencial para alavancar a economia do
estado, possibilitando uma maior circulação de turistas,
tanto brasileiros quanto estrangeiros. Atualmente, Natal
é muito conhecida por suas belas paisagens naturais,
mas a cidade também tem uma riqueza cultural,
contando com construções conservadas do período
colonial, como é o caso do bairro de Cidade Alta,
contando ainda como o museu de Arte Sacra, Museu
Café Filho, palácio da Cultura, Capitania das Artes,

Memorial Câmara Cascudo, ou seja, por toda parte é
possível encontrar rastros de sua história e cultura. É
pensando no turismo e na riqueza cultural e natural que
a cada dia surgem novas formas de promoção turística,
com base neste contexto e com o advento dos
dispositivos móveis, o presente artigo explicita uma
nova ferramenta para auxílio turístico. Buscando unir
tecnologia e praticidade, e dispondo de um dispositivo
móvel com o sistema operacional Android, o usuário
será capaz de localizar e descobrir os principais pontos e
um pouco mais sobre a história e cultura de cada um
deles.
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Comentado [j2]: ESTA PARTE PODERIA SER RETIRA DO RESUMO
E MOVIDA PARA A METODOLOGIA OU REFERENCIAL TEÓRICO.
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Comentado [j5]: NÃO FALOU SOBRE O USO DA REALIDADE
AUMENTADA.

PALAVRAS‐CHAVE: Turismo, Realidade Aumentada, Dispositivos móveis, Ferramenta Turística, Pontos turísticos.

SIGHTSEEING: A Tool For Tourism Assistance Using Augmented Reality.
ABSTRACT
The city of Natal has great tourist potential, national and
international. Natal have been attracting even more
attention since became one of the hosts cities of the
FIFA World Cup 2014. This higher visibility gives more
potential for advancing the state's economy due the
greater flow of brazilian and foreign tourists.
Nowdays, Natal is best know by the natural landscapes,
but the city also has a rich culture, with preserved
buildings from the colonial period like the Cidade Alta
neighborhood and museums like the Museu de Arte
Sacra, Museu Café filho, Palácio da Cultura, Capitania

das Artes and Memorial Câmara Cascudo. Every place of
the city has traces of its story and culture. Thinking in
the tourism, natural and cultural richness, new forms of
tourism promotion emerge every day.In this context,
and with the advent of mobile devices, this paper
proposes a new tool to support tourist. Combining
tecnology and praticity, the tourist that disposes a
mobile device with Android operating system, will be
capable to find out and locate the main attractions and
know
its
history
and
culture.

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.
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Uma Ferramenta de Auxílio Turístico Utilizando
Realidade Aumentada
INTRODUÇÃO
Turismo pode ser entendido como o deslocamento temporário das pessoas em busca de
novos conhecimentos e belas paisagens, de descobrir novas culturas e adquirir novas
experiências. Apesar de tudo, nem todas as pessoas ao chegarem em uma nova cidade possuem
conhecimento de todos ou dos principais pontos turísticos, ou ao menos tem a disponibilidade de
alguém para guiá‐lo por este novo mundo[u].
De acordo com um estudo feito, em 2004, pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais), a pedido da NASA (National Aeronautics and Space Administration), mostra que além
de uma legítima vocação turística devido as belezas naturais, a cidade de Natal possui o ar mais
puro da América, já noticiado nas mídias locais e internacionais, e por ter uma intensidade de sol
constante. Somando‐se a isso, a cidade apresenta muitos patrimônios histórico‐culturais
necessitando da divulgação[m].
De acordo com uma pesquisa realizada em 2011 pelo instituto de pesquisa Maurício de
Nasal, revela que os turistas que visitam a cidade de Natal ficam em média de 5 a 10 dias na
cidade, porém consideram a cidade pouco eficiente em informações turísticas[h].
Visando o problema anteriormente descrito e buscando uma solução viável o presente
trabalho descreve a ferramenta Sightseeing, onde o usuário poderá obter informações turísticas
e geográficas a partir do seu próprio dispositivo móvel, possibilitando o acesso a informações
pertinentes ao objeto turístico observado.
O usuário ainda tem a possibilidade de fazer a busca a partir da câmera do próprio
aparelho, utilizando‐se da ferramenta Vuforia, quando apontada para patrimônio escolhido, o
aplicativo faz a verificação e identifica o patrimônio, também trazendo informações irrelevantes
sobre o patrimônio de interesse.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Computação Gráfica (CG) é uma área da computação que estuda a geração e
manipulação de imagens n‐dimensionais em formas de representação de dados e informações,
proporcionando um maior poder de abstração, ajudando na criação de imagens complexas e em
muitos casos não imaginadas. As imagens com alguns atributos como cor, intensidade, textura,
transparência, iluminação, permitem o reconhecimento de informações relevantes e de forma
mais simplificada (percepção visual), mas demanda um maior volume de informações à serem
processadas, armazenadas e tratadas [b; d; f; g; i].
O desenvolvimento da CG colaborou na história dos computadores tornando‐os mais
intuitivos para interação e manipulação humano‐computador, através das interfaces gráficas de
usuário (GUI). Além disso, a CG intervém em diversas áreas científicas, e a tendência é aumentar
o número de pesquisas que tratam a complexidade de modelos e de simulações matemáticas
para modelagem e manipulação de imagens, resultando em representações cada vez mais
realística. A RV se beneficia com o aumento de realismo nas imagens geradas por computador.
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Os ambientes virtuais são compostos por imagens sintéticas, e quanto mais perfeitas e
proporcionais essas imagens, mais realidade o ambiente proporcionará para seu objetivo. A RV
pode ser definida como uma técnica avançada de interface que permite ao usuário realizar
imersão, navegação e interação em um ambiente sintético tridimensional gerado por
computador [j; k; l].
Aliados ao avanço tecnológico da CG e a popularização dos dispositivos móveis, este
projeto busca a elaboração de uma ferramenta auxiliar para a divulgação turística da cidade do
Natal, visando a Copa 2014.
Os dispositivos móveis estão cada vez mais propensos à utilização de tecnologias de CG, e
com a maior capacidade de armazenamento e processamento de dados é possível que haja a
inserção desses aparelhos em diversos momentos no quotidiano dos usuários, para isso é
necessário um sistema operacional (SO) que ofereça toda a base para um bom desempenho e
aproveitamento desses dispositivos. No mercado existem alguns sistemas operacionais para
dispositivos móveis, tais como, Mac iOS, Symbiam, Windows Mobile, Android, RIM, webOS,
Meego, Bada, entre outros. Dentre essa variedade, o Android possui algumas características que
se destacam das demais, por exemplo, possui menos limitações para desenvolvimento de novos
aplicativos, além do aprimoramento das versões, em um curto espaço de tempo, devido ao
grande número de pesquisas sobre esta plataforma.
O Android é um sistema operacional, mantido e desenvolvido pela empresa Google, para
dispositivos móveis e vem conquistando o público desde 2005. Possui como características ser
um sistema operacional gratuito e com o código aberto, não estar vinculado a um hardware
específico, possui kernel Linux, e suas aplicações podem ser desenvolvidas na linguagem de
programação Java, PHP, C, entre outras. Outra grande vantagem deste SO é que diversas
empresas de dispositivos móveis usam o Android, como exemplo Samsung e Motorola,
proporcionando assim uma maior divulgação do Android pela população [q]. Além disso, os
aplicativos implementados para esta plataforma podem ser disponibilizados de forma gratuita ou
paga, dependendo do desenvolvedor.
Através de pesquisas de mercado, a venda de dispositivos móveis com o SO Android é
maior que qualquer outro SO. Desse modo, a probabilidade de haver grande parte da população,
e turistas, que possuam um dispositivo móvel que suporte aplicativos para Android é maior que
outros dispositivos, principalmente em eventos de grande porte, como a Copa do Mundo FIFA de
futebol 2014. Deste modo, a ferramenta desenvolvida neste trabalho visa auxiliar a divulgação da
cidade, seus pontos turísticos e históricos, disponibilizando aos turistas um aplicativo que passará
uma quantidade maior de informações sobre serviços e outras curiosidades existentes na cidade
do Natal. Este aplicativo mobile informará para o turista: sugestões de roteiros turísticos da
cidade do Natal; informações, utilizando realidade aumentada com auxílio da câmera do
smatphone, dos pontos turísticos, patrimônios históricos e praias urbanas em torno do usuário e
informações dos patrimônios históricos estando nos patrimônios.
MATERIAIS E MÉTODOS
O aplicativo foi desenvolvido para a plataforma Android utilizando como ferramenta de
desenvolvimento o Eclipse e a linguagem Java, bem como o SQLite para salvar as informações e
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Vuforia, uma ferramenta de desenvolvimento da Qualcomm para o reconhecimento dos
patrimônio e conceitos de AR foram aplicados, para retornar as informações . Este método foi
selecionado devido sua disponibilidade, pois o reconhecimento é feito localmente no aparelho e
sem a necessidade de internet para esta função.
AR (Realidade Aumentada) é uma parte da computação gráfica onde objetos virtuais são
incorporados ao ambiente físico como se fosse parte dele, por exemplo, em uma partida de
futebol quando as bandeiras dos times aparecem sobre o gramado.
O processo para criação de um ambiente de AR precisa extrair informações de
posicionamento, isto para instruir ao sistema de renderização gráfica, no processo de formação
do ambiente aumentado a partir do ponto de vista do usuário [j]. Esse processo pode ser
realizado através da utilização de marcadores.
Os Marcadores, são objetos que devem estar sempre no campo de visão de um sistema
de processamento de imagem, para uso como ponto de interesse ou referencia para alguma
medida. Em aplicações de AR e RV (Realidade Virtual), os marcadores são utilizados para
reconhecimento da infraestrutura do ambiente, de forma que o software possa “conhecer” o
mundo real e relacioná‐lo com os objetos virtuais, possibilitando a localização destes objetos e
aplicar suas interações virtuais. [k].

Fig 1: Andamento de um processo ARToolKit.

Como exemplo temos a ARToolkit, uma das bibliotecas para RA mais tradicionais, com
programação multi‐plataforma considerada um kit de ferramenta de AR, bastante utilizada e
discutida por desenvolvedores e pesquisadores da comunidade de AR [l], a Fig 1 mostra como se
dá o processo de identificação do ambiente real e a alocação de um objeto virtual naquele meio.
Deste modo, como o conceito deste aplicativo é o reconhecimento de determinado ponto
turístico e acrescenta‐lo informações, o uso da AR é crucial. A ferramenta escolhida para a fase
inicial de desenvolvimento foi SDK Vuforia, que disponibiliza aos usuários a biblioteca libQCAR
para o reconhecimento à partir da câmera dos dispositivos móveis.
Os marcadores utilizados pelo Vuforia, diferente de códigos como o Data Matrix e o QR ‐
Quick Response, não necessitam de áreas pretas e brancas ou códigos para serem reconhecidos,
ele utiliza as metas de imagem com algoritmos próprios que encontram os recursos na imagem
naturalmente.
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O alvo é reconhecido a partir da comparação com os recursos naturais presentes na base
de dados, conhecido como Alvo de Recursos (target resource database). Uma vez que o alvo da
imagem é detectado, o SDK trabalha em cima da imagem desde que esteja parcialmente no
campo de visualização da câmera[s].
O SDK Vuforia possui três tipos de marcadores, sendo eles o ImageTargets, FrameMarkers
e os Buttons.
O marcador utilizado para desenvolver a aplicação descrita neste artigo foi o
ImageTargets que é quem justamente utiliza‐se de imagens para sua finalidade, como mostra as
Fig 2 e Fig 3.

Fig 2: Foto do Memorial Câmara Cascudo, Natal - RN.

Fig 3: Marcador gerado a partir da foto mostrada na Fig 2

A Fig 2 exibe uma das imagem do Memorial Câmara cascudo utilizada para o
reconhecimento deste local, e a Fig 3 mostra o marcador gerado a partir desta imagem.
SIGHTSEEING
Envolvendo praticidade e usuabilidade com a tecnologia presente nos dispositivos móveis,
que estão possibilitando a implantação de aplicações de diferentes áreas, a ferramenta
Sighseeing será de grande valia no que se refere no setor turístico da capital do Rio Grande do
Norte. Dentre as áreas disponíveis foi escolhida, para este trabalho, a área da CG (Computação
Gráfica), com linha de pesquisa em RA.
Sightseeing é uma ferramenta que auxilia na identificação de determinados patrimônios
histórico‐culturais da cidade de Natal, com isso facilitando o turismo local, onde tanto o visitante
quando o próprio guia turístico poderão usufruir de suas funcionalidades.
O sistema contará com banco de dados interno, que armazena os alvos utilizados dentro
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da própria aplicação, eliminando a necessidade de acesso a internet nesta seção, entretanto em
outros blocos da aplicação, não cruciais, o uso da Internet e GPS são indispensáveis.
As telas da aplicação estão dispostas de forma simples e intuitiva, na primeira tela o
usuário poderá encontrar um menu (Fig 4) de funções auto‐explicativas sendo elas: “Identificar”,
“Roteiro”, “ajuda”, “Informações” e “Sair”.

Fig 4: Tela inicial do Sightseeing

No menu identificar (Fig 5) o usuário poderá selecionar de que forma gostaria se conhecer
um patrimônio, se gostaria de reconhecê‐lo pela câmera ou simplesmente gostaria de obter
informações através do leque de patrimônios.

Fig 5: Tela Identificar

Ao optar pelo método de busca através da câmera, esta será ativada e aguardar até que
um patrimônio seja identificado, para isso basta o usuário direcionar a câmera para tal
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monumento.
Após o reconhecimento o aplicativo retornará todas as informações conhecidas sobre o
patrimônio observado.
Caso o usuário venha a optar pelo reconhecimento através de consulta, um novo menu
será exibido(Fig 6), mas desta vez com os nomes dos patrimónios conhecidos que quando clicado
exibe as informações e dá a possibilidade de uma visita através do Google Street View.

Fig 6: Identificar através do nome

Voltando ao menu inicial, a opção “Roteiro” disponibiliza um Google maps dispondo da
localização do usuário e os pontos turísticos próximos a ele (Fig 7).

Fig 7: Tela de roteiro

As opções “Ajuda”, “Informações” e “Sair” como a própria descrição deixa a intuir,
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fornecem ajuda ao usuário através de um vídeo disponível no YouTube, disponibiliza informações
sobre o aplicativo e quais os requisitos mínimos para a utilização do aplicativo e sair deste,
respectivamente.
A Fig 8 mostra um mapa do aplicativo:

Fig 8: Mapa do aplicativo

CONCLUSÃO
O aplicativo pode ser visto como uma ferramenta complementar para a visita de um
turista na cidade do natal, bem como auxiliar qualquer um que deseje saber mais sobre os
patrimônios encontrados em natal.
Como trabalhos futuros, pretende‐se o desenvolvimento de uma nova versão, contendo
mais monumentos, não só de Natal mas sim do Rio Grande do Norte inteiro, e talvez até do pais
inteiro, pretende‐se também a modelagem 3D, para mesmo se o usuário não possa visitar
pessoalmente possa ter uma ideia de como o local é em si.
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RESUMO
A televisão é considerada um dos mais importantes
meios de comunicação presentes na maioria dos lares
brasileiros e alcançou em um novo estágio evolutivo
denominado TV Digital. É um novo tipo de
conhecimento, que possibilita uma alfabetização
digital para todos os cidadãos, independente da
classe social. Esse novo modelo pode atender aos
diferentes anseios da sociedade em diferentes
regiões do país.
A nova tecnologia preza pela qualidade de imagem e
som, mobilidade e interatividade, ou seja, ela

proporciona uma interação entre telespectador e
emissora. Logo, esse artigo visa apresentar o ALD‐TV,
um aplicativo de Localização de Desaparecidos para a
TV Digital desenvolvido na linguagem declarativa NCL
com scripts em Lua, que visa o auxilio e divulgação de
pessoas desaparecidas. O objetivo principal é que o
aplicativo sirva como uma ferramenta que integre
todos os telespectadores em torno de um ponto em
comum, que seria a busca dos desaparecidos.

PALAVRAS‐CHAVE: TV Digital, Aplicativo, Interatividade, Utilidade Pública, Desaparecidos.

ALD‐TV: A PROPOSAL FOR AN APPLICATION FOR DIGITAL TV DEVOTED TO PUBLIC UTILITY
ABSTRACT
Television is considered one of the most important
means of communication present in most Brazilian
homes and reached a new evolutionary stage called
Digital TV. It's a new kind of knowledge, which
enables a digital literacy for all citizens, regardless of
social class. This new model can meet the different
expectations of society in different regions of the
country.
The new technology values the quality of picture and
sound, mobility and interactivity, in the words, it

provides an interaction between viewer and
broadcaster. Therefore, this article presents the ALD‐
TV, an application to Location of Missing people to
Digital TV developed at NCL declarative language with
Lua scripts, which seeks the assistance and
dissemination of missing persons. The main objective
is that the application serves as a tool that integrates
all viewers around a common point, which would be
the search of the missing.

KEY‐WORDS: Digital TV, Application, Interactive, Public Utility, Disappeared.
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ALD‐TV: UMA PROPOSTA DE UM APLICATIVO PARA TV DIGITAL VOLTADO A UTILIDADE
PÚBLICA
1. INTRODUÇÃO
Ao longo do tempo, todo segmento tecnológico tende a sofrer mudanças para que agregue
mais valor, praticidade, e ao mesmo tempo, comodidade aos seus usuários. Com a televisão
não foi diferente, após diversos estudos hoje nos encontramos no processo de migração da
TV analógica para a TV Digital. O desenvolvimento da tecnologia de televisão digital oferece
vantagens que revolucionam o mercado televisual no mundo, como por exemplo, a alta
definição de imagem, qualidade de som e ampliação do número de canais. Mas a ferramenta
que é considerada o grande diferencial para o sucesso da TV Digital é a interatividade
(FEITOSA; ALVES; NETO, 2007). Segundo FERREIRA (2011), a TV Digital tem uma grande
vantagem que é a interatividade, permitindo ao usuário interagir com o conteúdo não apenas
para consumir produtos, mas também para colocar‐se enquanto cidadão atuante na
sociedade. A TV Digital é, na verdade, uma convergência de mídias ─ o computador e a
televisão. Essa convergência possibilita novas aplicações, impensáveis com a televisão
analógica, pois os sujeitos podem agora ser também atores e autores do processo de
produção.
De acordo com PALÁCIOS (2000), atualmente quase tudo que é vendido, da publicidade aos
eletrônicos, busca pela presença da interatividade, promovendo uma crescente demanda
nesta indústria. Entretanto, segundo BARRETO (2011), para que a interatividade realmente
funcione a emissora precisa ofertar o aplicativo e há também a necessidade do Set‐Top‐Box,
que nada mais é do que um aparelho conversor que recebe o sinal digital e converte para
analógico, integrando as televisões convencionais para o padrão digital ou um aparelho
televisor com conversor digital integrado.
As aplicações para TV Digital trazem para a televisão um pouco do teor computacional
proporcionado por um computador. Diversos grupos e empresas já estão desenvolvendo suas
aplicações, que geralmente são gratuitas e que podem ser baixadas e instaladas no Sep‐Top‐
Box. Um serviço que está adquirindo fundamental importância no país é o governo
eletrônico, ou no caso da TV digital, o governo televisivo (t‐governo). O t‐governo consiste em
oferecer serviços governamentais pela TV, tornando o acesso mais fácil, evitando
deslocamentos a cartórios, prefeituras ou postos de informação. Com esse aplicativo toda
sociedade poderia acompanhar a liberação e administração dos recursos, os dados cadastrais
das prefeituras, os requisitos para receber os benefícios diretamente de casa, ou até fazer
doações usando apenas o controle remoto da TV, sem precisar usar o telefone, ou, como
acontece na maioria dos casos, sem precisar se deslocar e enfrentar filas nos postos de
informação.
É mais um exemplo singelo de como a TV digital pode oferecer melhores condições de vida
para as classes sociais historicamente desfavorecidas (MONTEZ; BECKER, 2005). Sendo assim
a interatividade na TV é considerada por muitos especialistas como a forma mais eficiente de
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inclusão. Ao disponibilizar pela TV as informações antes acessíveis somente pela internet, ou
em estabelecimentos oficiais, o conhecimento torna‐se mais democrático, reduzindo também
a burocracia.
A evolução cada vez mais acelerada da tecnologia, mais especificamente dos celulares e
computadores, nem sempre está ligado ao fácil acesso e inclusão de todas as classes da
sociedade. Dificultando assim, iniciativas voltadas ao bem da população e que foram
desenvolvidas para plataformas que devido ao alto valor de mercado, são facilmente
adquiridas por pessoas de classe alta e médias, mas está pouco presente na população de
baixa renda. Um exemplo seria o Find People, uma aplicação móvel capaz de cadastrar e
buscar pessoas desaparecidas, disponível em versões para Android, iOS, Windows Phone e
para a plataforma web, ele recebe o cadastro de pessoas desaparecidas que pode ser criado
por qualquer usuário (CANALTECH, 2013).
Por outro lado, temos a TV que seria uma tecnologia de mais fácil acesso e que podem ser
comprovadas com as palavras de SCHIEFLER (2008), onde o aparelho de televisão está
presente em mais de 90% dos domicílios brasileiros, no qual a nova transmissão digital vem a
ser a principal ferramenta governamental para a inclusão. O progressivo processo de
substituição da tecnologia analógica pela digital deve vir acompanhado de uma adequação
social ao novo aparelho, possibilitando a efetiva inserção e alfabetização digital dos cidadãos
brasileiros. Os países em que os cidadãos estão inseridos no âmbito virtual das relações
humanas, em que a tecnologia e a informação são aliadas, são os mesmos que possuem uma
elevada qualidade de vida.
Tendo em vista os benefícios que a TV Digital juntamente com as suas aplicações podem
promover para a sociedade, esta pesquisa justifica‐se, levando a construção de um software
interativo que visa auxiliar as famílias que possuem entes desaparecidos, na busca e
identificação, por meio da divulgação dentro de um aplicativo desenvolvido para a TV Digital,
contribuindo assim para o bem e a utilidade pública.
2. TV DIGITAL
Com o avanço da tecnologia digital, surge um novo sistema para difusão e recepção do sinal
de TV, denominado de TV Digital Interativa ‐ TVDI, que apresenta novos recursos, como a
flexibilidade para oferecer multiprogramação, alta qualidade de imagem e som, acesso à
Internet e principalmente a possibilidade de execução de aplicativos interativos. Um dos
principais avanços da TVDI é a mudança de comportamento do usuário com relação ao modo
como este assiste TV. Neste novo cenário, de forma similar como ocorre na WWW (World
Wide Web), o usuário tem agora a possibilidade de usar seu dispositivo de acesso fixo, portátil
ou móvel para interagir com conteúdos, o que representa uma evolução na forma como o
conteúdo é produzido, distribuído e consumido.
Em 1999 deu‐se início ao processo de avaliação técnica e econômica para a tomada de
decisão quanto ao padrão de transmissão digital a ser aplicado no Brasil. O Sistema Brasileiro

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

de TV Digital Terrestre (SBTVD) foi desenvolvido com base no sistema japonês, o Integrated
Services Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB‐T) e tecnicamente conhecido como ISDB‐TB.
Esse padrão é formado por um conjunto de documentos que definem as medidas adotadas
em relação ao meio de transmissão, transporte, codificação e middleware, camada de
comunicação entre o software e hardware.
Do ponto de vista de tecnologia e desempenho, o padrão japonês pode ser considerado o
mais avançado, pois teve a mobilidade e flexibilidade como principal pré‐requisito durante o
seu desenvolvimento, sendo assim adequado para recepção portátil de dados e imagens.
Além deste fato, este padrão tem uma intensa convergência, suporta modulação digital de
alta qualidade e ainda engloba os conceitos de televisão de alta definição (ISDB, 1998). Outro
grande diferencial do ISDB é a segmentação de canais. Isto significa que o canal digital é
subdividido em vários sub‐canais que permite assim a transmissão paralela de vários serviços.
Enfim, o ISDB utilizou as qualidades do padrão de TV Digital europeu já existente (DVB) e
incrementou novos e poderosos conceitos que tornaram este padrão o mais robusto da
atualidade (RÉGIS; FECHINE, 2005).
O governo brasileiro se preocupou ainda com a divulgação e popularização da televisão digital
brasileira, cujo processo foi baseado em quatro componentes: mobilidade, conversor
integrado, conversor digital e interatividade.
O conversor em si é responsável apenas pela conversão do sinal digital em imagem e som,
entretanto é possível que ele tenha suporte a interatividade através de um software
produzido aqui mesmo no país, com parceria entre a Universidade Federal da Paraíba – UFPB
e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC‐Rio, denominado Ginga. Por meio
deste software é possível executar e gerenciar as aplicações fornecidas pelas emissoras de
televisão. O Ginga pode estar presente tanto em conversores embutidos quanto externos.
A interatividade, por sua vez, oferece ao telespectador uma experiência muito mais rica e
agradável (BRAVA iTV, 2011), tornando‐se assim uma das grandes novidades da TV Digital,
que proporciona uma aproximação entre telespectador e emissora, podendo promover desde
enquetes a resumos semanais da novela, tudo isso em tempo real e com acesso rápido pelo
próprio controle da televisão.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
O aplicativo terá seu foco na divulgação e auxílio aos desaparecidos, mantendo uma base de
dados própria que será utilizada no software proposto e no site.
A metodologia para desenvolvimento deste trabalho consiste em duas etapas:
 O aplicativo exibirá informações dos desaparecidos, assim como fotos, informações de
apoio, perguntas frequentes, informações sobre cadastro e uma tela a parte onde será
mostrada a programação em tempo real para que o usuário não deixe de assistir. Assim, esta
etapa será desenvolvida através de ferramentas gratuitas onde será utilizada a linguagem
declarativa NCL que permite o desenvolvimento de aplicações multimídia com sincronismo
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entre objetos de mídia. O ambiente de desenvolvimento de software que será utilizado é o
Eclipse, por possuir um plugin chamado NCLECLIPSE que é voltado para a implementação de
aplicações interativas NCL, um Emulador Ginga NCL que seria uma ferramenta no qual se
executará o arquivo NCL. Além disso, será utilizada uma máquina virtual para que possamos
virtualizar o ambiente do ginga.
 Será desenvolvido um site que contenha informações sobre o software e sirva como um
meio de coleta de dados das pessoas desaparecidas. Esta etapa contará com a utilização da
linguagem de marcação HTML 5, CSS 3, scripts com a linguagem JavaScript e a implementação
de um banco no MySQL.
4. PROPOSTA E DISCUSSÃO
A televisão corresponde ao meio mais eficaz de disseminação de informação no Brasil, ela é
considerada como o meio que possui abrangência social majoritária. A TV Digital resume‐se
em um novo modelo de comunicação fundamentado em tecnologia digital de transmissão de
informação (SCHIEFLER, 2008). Por isso, mesmo que este trabalho ainda se encontre em fase
inicial, percebe‐se a necessidade e utilidade da aplicação comentada anteriormente sendo de
grande utilidade a dois grupos da sociedade, o primeiro grupo, seriam aquelas pessoas que
estejam em busca de um ente desaparecido. Servindo assim como um mecanismo de
divulgação, e o segundo grupo, seriam as pessoas que queiram se manter atualizadas e
sintam‐se interessadas em unir e a reforçar esta causa nobre, acessando o aplicativo a
qualquer momento e ajudando na identificação dos cidadãos desaparecidos que se
encontrem cadastrados na base de dados.
Para que as melhores tecnologias e ferramentas sejam utilizadas, foi realizada uma pesquisa
sobre as linguagens que podem ser utilizadas na implementação do software interativo e logo
após foi realizado um comparativo entre Java e NCL.
A linguagem escolhida foi a NCL, pois foi formulada para desenvolvimento declarativo. Faz
parte de um conjunto de configurações em XML, para exibição de conteúdo e manipulação de
mídias. Por ser declarativo, quando há a necessidade de programação algorítmica, é
necessário o uso de outra linguagem. O NCL conta com o Lua para atender a essa necessidade
(INFOQ BRASIL, 2012).
O modelo da linguagem NCL visa não apenas o suporte declarativo à interação do usuário,
mas ao sincronismo espacial e temporal em sua forma mais geral, tratando a interação do
usuário como um caso particular. NCL visa também o suporte declarativo a adaptações de
conteúdo e de formas de apresentação de conteúdo; o suporte declarativo a múltiplos
dispositivos de exibição, interligados através de redes residenciais (HAN – Home Area
Networks) ou mesmo em área mais abrangente; e a edição/produção da aplicação em tempo
de exibição, ou seja, ao vivo. Como esses são os focos da maioria das aplicações para TV
digital, NCL se torna a opção preferencial no desenvolvimento da maioria de tais aplicações
(NCL).
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Lua é a linguagem de script de NCL. É uma linguagem de programação imperativa eficiente,
rápida e leve, projetada para estender aplicações. Lua combina uma sintaxe simples para
programação imperativa com construções poderosa para descrição de dados baseadas em
tabelas associativas e em semântica extensível. Essa linguagem é tipada dinamicamente, é
interpretada e tem gerenciamento automático de memória, com coleta de lixo incremental.
Essas características fazem de Lua uma linguagem ideal para configuração, automação
(scripting) e prototipagem rápida (geração rápida de aplicações) (NCL).
O software proposto neste trabalho possuirá um site, como pode ser observado na Figura 1,
que visa à divulgação da ferramenta.

Figura 01 ‐ Página de desaparecidos do site
Fonte ‐ Próprio autor
Ao mesmo tempo, esse site serve como mecanismo de recolhimento de dados dos cidadãos
desaparecidos através de um formulário, mostrado na Figura 2, no qual o parente ou a pessoa
que deseja efetuar o cadastro deve informar dados como: nome, naturalidade, idade e
informações adicionais.

Figura 02 ‐ Página de cadastro no site de pessoas desaparecidas
Fonte ‐ Próprio autor
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A aplicação em si contará com uma tela inicial padrão, observada na Figura 3, por meio do
qual existe um menu de navegação que conterá como tópicos: Desaparecidos; Perguntas
Frequentes; Informações de Apoio e Cadastro. Nestes links estarão presentes
respectivamente algumas informações como: telefone da emissora que estiver transmitindo a
programação juntamente com o ALD TV e informações de cadastro, onde existe o link do site
para que o usuário a partir de um computador ou quaisquer outros dispositivos com acesso a
Internet possa efetuar o cadastro. Esta opção não estará disponível na versão inicial do
programa devido ao fato da TV Digital ser uma tecnologia nova e ainda não contar com canal
de retorno na maioria dos sistemas finais.

Figura 3 ‐ Tela Inicial do ADL‐TV
Fonte ‐ Próprio autor
A Figura 4 apresenta a tela do aplicativo onde serão exibidas as fotos dos desaparecidos com
uma legenda contendo nome e data do desaparecimento.

Figura 04 ‐ Tela do ADL‐TV na qual mostra a foto dos desaparecidos
Fonte ‐ Próprio autor
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A tela mostrada na Figura 5 traz as opções onde o telespectador seleciona a foto desejada e
abrirá uma nova tela específica com informações mais detalhadas sobre o dia do
desaparecimento.

Figura 06 ‐ Tela do ADL‐TV com as informações detalhadas do desaparecido
Fonte ‐ Próprio autor
5. CONCLUSÃO
Os aparelhos tecnológicos estão sofrendo constantes modificações e com a televisão não foi
diferente, sendo um importante instrumento na promoção da inclusão digital e na formação
dos cidadãos. Com o seu rápido avanço e a sua eminente facilidade de acesso, é preciso
também reconhecer e usufruir dos seus recursos modernos a serviço da informação. Tendo
como base a facilidade de manuseio por parte do telespectador, até mesmo para aqueles que
nunca tiveram contato com outras tecnologias antes, é possível verificar a utilidade dos
aplicativos interativos e as suas mais variadas formas de promover auxilio e comodidade as
pessoas.
Desta forma, este trabalho apresentou a TV Digital como o mais novo e revolucionário
mecanismo de promoção da inclusão digital, mostrando também uma aplicação interativa
que tem um objetivo voltado para a utilidade pública, com o intuito de contribuir para a
divulgação e servir como mecanismo facilitador na busca às pessoas desaparecidas no Brasil.
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RESUMO
Este projeto propõe um novo método
de segmentação de pulmões em imagens de
Tomografia
Computadorizada
(TC),
denominado LIFC, que utiliza a técnica
cvFindContours da biblioteca OpenCV para a
detecção da região pulmonar. Realiza‐se uma
comparação do resultado da aplicação de
vários outros métodos, inclusive o proposto,

com o resultado de uma segmentação feita por
um médico pneumologista do Hospital
Universitário Walter Cantídio da Universidade
Federal do Ceará, a fim de expor a eficácia do
método proposto. Conclui‐se, ao final da
comparação, que o LIFC possui o potencial
necessário para fazer parte de sistemas que
auxiliem diagnósticos médicos.

PALAVRAS‐CHAVE: Segmentação, Tomografia Computadorizada, OpenCV, Pulmão, DICOM.

METHOD FOR LUNG SEGMENTATION IN CT IMAGES OF THE THORAX OF HEALTHY PATIENTS
USING EDGE DETECTION: LIFC
ABSTRACT
This project proposes a new
segmentation of lungs method in computed
tomography (CT) images, called LIFC, which
uses the technique of cvFindContours the
OpenCV library for the detection of pulmonary
region. A comparison is made of the result of
application of several other methods, including
the proposed, is performed with the result of a

segmentation done by a pulmonologist at
University Hospital Walter Cantídio of Federal
University of Ceará, in order to expose the
effectiveness of the proposed method. In
conclusion, at the end of the comparison, the
LIFC has the potential to be part of systems
that help medical diagnosis.

KEY‐WORDS: Segmentation, Computed Tomography, OpenCV, Lung, DICOM.
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MÉTODO DE SEGMENTAÇÃO PULMONAR EM IMAGENS DE TC DO TÓRAX DE PACIENTES SADIOS
UTILIZANDO DETECÇÃO DE CONTORNOS: LIFC
INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de ferramentas que auxiliam diagnósticos médicos tem sido de suma
importância para o aumento da precisão dos mesmos. Dentre essas ferramentas destacam‐se as
que se aplicam à segmentação pulmonar em imagens de tomografia computadorizada (TC)
visando à aceleração e melhoria desta etapa. Muitas dessas ferramentas utilizam técnicas de
visão computacional (VC) aplicadas sobre imagens médicas.
Pode‐se resumir a segmentação como uma etapa que tem por o objetivo, a obtenção das regiões
de interesse de uma determinada imagem.
Uma imagem de TC dos pulmões representa uma fatia da caixa torácica onde encontra‐se
diversas estruturas, como vasos, artérias, vias aéreas, pleura e parênquima pulmonar, possuindo
cada uma, informações específicas. Assim, para a análise e o auxílio ao diagnóstico de doenças
pulmonares, é necessária a segmentação dos pulmões como ponto de partida (REBOUÇAS FILHO,
2013).
Considerando um sistema de VC na área de Pneumologia, constata‐se que a etapa de
segmentação é essencial para o auxílio ao diagnóstico médico correto e preciso, visto que esta
etapa delimita a área dos pulmões em imagens de TC do tórax que deve ser analisada pelo
sistema ou pelo médico especialista (REBOUÇAS FILHO, 2013).
Neste sentido, o desenvolvimento de técnicas de segmentação dos pulmões em imagens de TC
pode acelerar e melhorar a eficácia da análise destes pelo médico pneumologista visto que
atualmente este processo é subjetivo e envolve uma grande variabilidade intra e inter individual
(REBOUÇAS FILHO; CORTEZ; HOLANDA, 2011).
No processo de segmentação dos pulmões é importante que esta seja precisa, não podendo
conter erros, pois estes podem resultar em diagnósticos imprecisos. Vale ressaltar que a
segmentação manual demanda muito tempo, e é um processo enfadonho (REBOUÇAS FILHO;
CORTEZ; HOLANDA, 2011).
Com essas informações, percebe‐se a importância da etapa de segmentação no processo de
análise de imagens de tomografia computadorizada e a necessidade do desenvolvimento de um
método preciso e eficaz capaz de realizá‐la de forma automática.
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Visto que já existem técnicas de segmentação pulmonar, esta pesquisa tem como objetivo o
desenvolvimento de um novo método capaz de superar os resultados das aplicações dessas
outras técnicas.
A pesquisa também realizará uma comparação dos resultados da aplicação de onze métodos,
além do proposto com os resultados de uma segmentação realizada por um médico
pneumologista do Hospital Universitário Walter Cantídio, denominada “Padrão Ouro”.
MATERIAIS E METODOLOGIA
Nesta pesquisa, foram utilizadas onze imagens provenientes de um exame de tomografia
computadorizada realizada em um paciente sadio, as quais podem ser visualizadas na figura
abaixo (Figura 1). Elas possuem um tamanho de 512x512 pixels, 0,5 mm de espessura entre fatias
e 16 bits de resolução em cada pixel.

Figura 1 – Imagens de TC de um pulmão sadio
Essas imagens foram obtidas em parceria com o Hospital Walter Cantídio da Universidade
Federal do Ceará. Essas imagens haviam sido utilizadas em um estudo anterior (FORTALEZA,
2006; WINKELER, 2006) que foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFC –
COMEPE (Protocolo nº 35/06) e incorporado às exigências da Resolução nº 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde, a respeito de pesquisas em seres humanos (REBOUÇAS FILHO; CORTEZ;
HOLANDA, 2011).
A pesquisa se dividiu nas seguintes etapas:
 ABERTURA DA IMAGEM DICOM – Após a realização de um exame de tomografia
computadorizada, as imagens resultantes são salvas em um arquivo, o qual possui o
formato DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).
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Para a leitura destas imagens é utilizada a biblioteca livre DCMTK (Dicom ToolKit)
fornecida pela OFFIS. Esta biblioteca é compatível com a linguagem de programação C++,
a mesma utilizada neste projeto (REBOUÇAS FILHO; CORTEZ; HOLANDA, 2011).
Após a leitura dessas imagens, elas serão submetidas a uma conversão, na qual os pixels
de 16 bits passarão a ser de 8 bits, a fim de facilitar e acelerar a manipulação dessas
imagens. Com pixels de 8 bits, cada pixel pode assumir um valor de 0 a 255.
 BINARIZAÇÃO – Essa etapa consiste em transformar uma imagem que está em tons de
cinza, em uma imagem com apenas dois valores de cores.
A transformação ocorre da seguinte maneira: Faz‐se uma varredura em todos os pixels da
imagem, analisando os valores de cada um. Esses valores serão comparados a um valor
mínimo e, caso o valor do pixel seja menor que o mínimo, o mesmo é substituído por
zero. Caso contrário, o valor do pixel será alterado para um valor máximo.
Os valores utilizados como mínimo e máximo nesta pesquisa foram cem (100) e duzentos
e cinquenta e cinco (255), respectivamente. Dessa forma, foi garantido que as imagens
resultantes possuiriam apenas dois valores de cores (preto e branco), onde os pulmões
estariam em branco e contornados por preto (restante da caixa torácica), como podemos
ver abaixo na Figura 2.

Figura 2 – Imagens de TC binarizadas
 DETECÇÃO DE ELEMENTOS UTILIZANDO FindContours – Essa etapa consiste em detectar
todos os objetos presentes na imagem, através da função cvFindContours, da biblioteca
OpenCv. Essa função faz uma varredura em toda a imagem à procura de objetos da cor
branca (255). Ao encontrar um objeto branco, todo o seu contorno é percorrido e as
coordenas de todos os pontos do contorno são armazenadas em uma sequência de
pontos [x, y], que por sua vez é armazenada em uma estrutura de sequências chamada de
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cvSeq. Tal estrutura é responsável por armazenar todas as sequências de pontos de todos
os contornos encontrados na imagem.
 DETECÇÃO DOS PULMÕES – Para diferenciar os contornos dos pulmões dentre todos os
outros contornos encontrados na imagem, utilizou‐se dois conjuntos de regras, um para o
pulmão esquerdo e outro para o direito, onde certas caracteristicas do contorno teriam
que seguir. Se todas as regras fossem seguidas, o contorno analisado seria considerado
como um dos pulmões.
Regras para o pulmão esquerdo: nenhum dos pontos do contorno podiam tocar as bordas
da imagem, seu centroide deveria estar localizado no segundo ou terceiro quadrante da
imagem e sua área deveria ser maior que a do contorno analisado anteriormente (no caso
do primeiro contorno analisado, sua área deveria ser maior que zero).
Regras para o pulmão direito: foram aplicadas as mesmas regras para se encontrar o
pulmão esquerdo, com exceção de que o centroide do contorno deveria estar localizado
no primeiro ou quarto quadrante da imagem.
Após definidas as regras de detecção, percorreu‐se toda a sequência de contornos onde
cada contorno tinha sua área, centroide e extremidades calculadas e as regras de
detecção aplicadas. Ao final da análise tinha‐se encontrado os contornos dos pulomões
esquerdo e direito. Todos os pontos dos contornos dos pulmões foram armazenados para
posteriormente serem desenhados e pintados em uma nova imagem.
 GERANDO IMAGENS DOS CONTORNOS – Nessa etapa, novas imagens com as mesmas
dimensões das imagens de TC (512x512 pixels) são geradas, a fim de se desenhar os
pulmões nas mesmas.
Utilizando‐se das coordenadas dos pontos pertencentes ao contorno dos pulmões,
desenham‐se linhas ligando pixel a pixel até que todos os pontos estejam conectados,
formando assim, o desenho respectivo ao contorno dos pulmões.
Esse processo foi aplicado aos dois pulmões e a todas as imagens. Após o desenho do
contorno, realizou‐se a pintura da região interna dos contornos. Todo pixel de cor branca
que se encontra na região interna do contorno tem sua cor alterada para preto, gerando
uma imagem de fundo branco com os pulmões em preto. A pintura dos pulmões fez‐se
necessária, pois a etapa de comparação, abordada posteriormente, necessitava que todo
o pulmão fosse preenchido com uma cor diferente de branca, e não apenas seu contorno.
 RESULTADOS SALVOS – As imagens geradas pela etapa descrita anteriormente, foram
salvas em um diretório específico e possuindo o formato PNG. Dessa maneira, o acesso
aos resultados teve seu acesso facilitado, estando disponíveis para o uso do profissional
especializando, auxiliando‐o em seus diagnósticos.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
O método de avaliação utilizado nesta pesquisa foi a realização de uma comparação dos
resultados da aplicação de onze métodos (inclusive o proposto) com os resultados de uma
segmentação realizada por um médico pneumologista do Hospital Walter Cantídio da
Universidade Federal do Ceará, que utiliza a métrica de ajuste de forma proposta por Delves
(1992), em que o padrão ouro (Figura 3) é utilizado como referência do resultado desejado.

Figura 3 – Imagens segmentadas manualmente por um pneumologista
Os dez métodos aplicados além do proposto foram: Fluxo de vetor gradiente (GVF) (amarelo),
Transformada de Hilbert Radial Bidirecional (THRbi) (rosa), Transformada de Hilbert Radial
Generalizada Bidirecional (THRGDbi) (amarelo queimado), Transformada de Hilbert Radial
Generalizada Discreta Muldirecional Modular (THRGDmod) (azul), Transformada de Hilbert Radial
Generalizada Discreta Muldirecional (THRGDmult) (verde limao), Transformada de Hilbert Radial
Muldirecional Modular (THRMod) (azul claro), Transformada de Hilbert Radial Muldirecional
(THRmult) (verde escuro), Convolução de Campo de Vetor (VFC) (azul piscina), Crisp (vermelho) e
Crisp Adaptativo (dourado). Abaixo são demonstradas partes dos resultados das aplicações deles
nas imagens de TC apresentadas na Figura 1.
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Figura 4 – Resultados dos métodos aplicados
A métrica utilizada para comparação consiste em determinar a quantidade de pixels em comum
entre as regiões pulmonares, podendo ser chamada de interseção das regiões, e determinar
também a região a qualquer uma das regiões comparadas, também chamada de união das
regiões. A taxa de acerto é o resultado da intersecção dividida pela união, dada em percentual
(Delves 1992). Sendo assim, a Figura 5 contém o gráfico que indica a taxa de acerto para cada
uma das onze imagens segmentadas para os métodos citados anteriormente que obtiveram os
melhores resultados.
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Figura 5 – Gráfico: Porcentagem de acerto por Imagem
Foi realizado o cálculo de média e desvio padrão em cima dos valores obtidos no cálculo
realizado para montagem do gráfico. Os dados da Tabela 1 mostram que o método LIFC, além de
possuir uma das maiores médias em relação aos outros resultados, possui também o menor
desvio padrão, o que comprova a eficácia do método.
Tabela 1. Média, Mediana e Desvio padrão dos resultados
Resultados
01 ‐ GVF
02 ‐ THRbi
03 ‐ THRGDbi
04 ‐ THRGDmod
05 ‐ THRGDmult
06 ‐ THRmod
07 ‐ THRmult
08 ‐ VFC
09 ‐ Crisp
10 ‐ Crisp Adaptativo
11 ‐ LIFC

Média
87.934
86.660
85.565
85.897
86.829
86.873
85.769
88.247
89.829
94.147
94.873

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

Mediana
87.653
85.987
84.769
86.134
87.223
87.122
86.100
87.905
88.083
94.935
94.983

Desv. Padrão
3.402
3.532
4.465
4.294
1.492
1.715
3.400
3.136
3.754
2.787
1.058
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CONCLUSÃO
Analisados os valores obtidos na média e desvio padrão e com o auxílio do gráfico da
porcentagem de acerto por imagem, percebe‐se que o método LIFC possui um nível de acerto
considerado alto, superior aos demais métodos, tornando sua aplicação possível em sistemas
que possuem o objetivo de auxiliar diagnósticos médicos.
Para trabalhos futuros, têm‐se como objetivo: Aprimorar o método LIFC para que o
mesmo possa segmentar todas as imagens de um exame de TC de uma forma ainda mais eficaz,
sendo aplicado não somente a exames sadios, mas também, a exames de pacientes com doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e fibrose. Dessa forma, auxiliando ainda mais o diagnóstico
médico em detecção de doenças.
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RESUMO
Cada vez mais a tecnologia vem invadindo e ganhando
espaço na sociedade atual, inclusive nos ambientes
escolares. Este trabalho tem como proposta enfrentar
um dos grandes desafios mundiais, a acessibilidade
digital, na qual aponta alternativas para que as pessoas
com deficiência possam ter acesso a mecanismos de
comunicação e informação. O presente artigo evidência
os discentes com necessidades educacionais específicas
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Amapá, câmpus Macapá, como foco de estudos para
a realização de pesquisas, que viabilize a utilização e
disponibilidade de ambientes comuns a todos os alunos

como forma de inclusão social e a garantia ao direito de
acessibilidade às demais dependências da instituição.
Fornecendo assim, espaços adaptados de acordo com
suas limitações específicas, sugerindo a eles
equipamentos de acessibilidade ao computador, sendo
hardwares ou softwares que auxiliem na interação e no
processo de aprendizagem. Demonstrando a utilização
de tais tecnologias como ferramentas de auxílio no
processo de ensino‐aprendizagem destes alunos.

PALAVRAS‐CHAVE: acessibilidade digital, tecnologia, necessidades educacionais específicas.

A PROPOSAL OF TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS TO SPECIFIC EDUCATIONAL NEEDS OF
FEDERAL INSTITUTE OF AMAPÁ
ABSTRACT
Ever more technology is invading and gaining ground in
society today, including in school environments. This
paper aims at addressing one of the major global
challenges, the digital accessibility, in which he identifies
alternatives for people with disabilities to have access to
means of communication and information. This article
highlighted the students with specific educational needs
of the Federal Institute of Education, Science and
Technology of Amapá, Macapá campus, as the focus of
studies to conduct research, that makes possible the use

and availability of environments common to all students
as a means of inclusion social and guarantee the right of
access to the other dependencies of the institute. Thus
providing suitable spaces according to their specific
constraints, suggesting to them to accessibility
equipment to the computer, and hardware or software
to assist in the interaction and learning process.
Demonstrating the use of such technologies as tools aid
in the teaching‐learning process of these students.

KEY‐WORDS: digital accessibility, technology, special educational needs.
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UMA PROPOSTA DE MELHORIAS TECNOLÓGICAS PARA NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECÍFICAS DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ
1– INTRODUÇÃO
Define‐se como pessoa com necessidades educacionais específicas aquela/aquele
indivíduo que apresenta necessidades em decorrência de uma elevada capacidade ou dificuldade
de aprendizagem (UNITAU, 2010). Ou seja, esse conceito não se limita somente ao vinculo com
as deficiências, mas principalmente as dificuldades apresentadas no processo de aprendizagem.
Tais necessidades podem ser classificadas segundo Sonza (2012) como: deficiência intelectual,
deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, surdocegueira, deficiência múltipla,
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, dificuldade de aprendizagem, outros
transtornos e perda de memória. Sendo essas as principais necessidades educacionais específicas
encontradas nas escolas.
Em contra partida, o Decreto nº 5.296 (BRASIL, 2004), Capítulo II, parágrafo 1º, define
como pessoa com deficiência os indivíduos que possuem algum tipo de limitação ou
incapacidade de desempenhar determinada atividade, os quais se enquadram nas seguintes
categorias: deficiência física, auditiva, visual, mental e deficiência múltipla. As pessoas com
mobilidade reduzida, não se encaixam como pessoas com deficiência, no entanto, apresentam,
por algum motivo, dificuldades de locomoção, permanente ou temporária, gerando assim
redução efetiva em suas atividades de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e
percepção, que acabam sendo inseridas nesse conceito, bem como as com idade igual ou
superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo.
O objetivo deste trabalho é realizar um levantamento do quantitativo dos alunos e suas
necessidades específicas em busca de propor melhorias de acesso a equipamentos eletrônicos
dentro do câmpus Macapá do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá
(IFAP). Dentre os equipamentos propostos serão considerados a sugestão de softwares
(programas de computador) e hardwares (equipamentos e periféricos que constituem a parte
física dos computadores). Adaptados de acordo com as necessidades dos discentes ingressantes,
agindo como facilitador no processo de aprendizagem e tornando o ambiente escolar mais
acessível para as necessidades desses educandos, fazendo assim valer o direito à educação para
todos.
Com base nas premissas acimas, o enfoque será direcionado às seguintes características:
deficiência intelectual (DI), deficiência física (DF), deficiência visual (DV) e os transtornos globais
do desenvolvimento (TGD), identificados pelo Núcleo de Atendimento as Pessoas com
Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) (BRASIL, 2011). Neste contexto, faz‐se necessário
propor a inclusão e acessibilidade digital destes alunos nos diversos locais de acesso comum do
câmpus, no qual estão inseridos os aparelhos eletrônicos (no caso os computadores): biblioteca e
laboratórios de informática. Assegurando o direito de que a escola deve estar preparada para
receber e atender esses educandos efetivando a inclusão a esses ambientes de aprendizagem
(BRASIL, 2004).
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Além desta seção introdutória, o trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2
são evidenciadas as deficiências das pessoas com necessidades educacionais específicas de
acordo com as restrições supracitadas; na Seção 3 são sugeridas tecnologias assistivas para uso
no instituto citado anteriormente; na Seção 4 destaca‐se a estrutura física do câmpus; na Seção 5
apresenta‐se os resultados com base nas recomendações propostas; e por fim, a Seção 6
apresentará as conclusões obtidas com base na pesquisa.
2 ‐ DEFICIÊNCIAS APRESENTADAS PELOS ALUNOS
O IFAP câmpus Macapá, instituição de ensino de formação técnico e acadêmica, possui
em seu quadro, pessoas com necessidades educacionais específicas. Levando a instituição
atentar para a acessibilidade e inclusão das mesmas ao acesso dos equipamentos disponíveis em
seu ambiente institucional.
As limitações físicas apresentadas por estes indivíduos, requer o uso de equipamentos
especiais que possam suprir suas necessidades. Tendo em vista que a instituição ao recepcionar
acadêmicos com essas dificuldades, automaticamente se responsabiliza em fornecer ambientes
de estudo e trabalho, para que possam atender suas carências implantando soluções
operacionais que venham a minimizar o grau de dificuldade enfrentado no ambiente
institucional.
Dentre tais limitações apresentadas pelos alunos, estão listadas abaixo segundo
levantamento realizado pelo NAPNE do IFAP, câmpus Macapá, o quantitativo de alunos e suas
respectivas deficiências conforme por ser visto na Tabela 1.
Tabela 1 – Quantitativo dos alunos que apresentam alguma deficiência.
Tipo de
deficiência

Quantidade de
alunos

DI
DF
DV
TGD
TOTAL

1
5
3
1
10

Fonte –Criado pelos autores com dados extraídos do NAPNE, IFAP Câmpus Macapá.

2. 1 – DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
A deficiência mental, atualmente denominada como DI devido recomendações da
Organização das Nações Unidas (ONU) tem sua definição perante o Decreto nº 5.296 como sendo
um funcionamento intelectual significativamente inferior à média e limitações associadas a duas
ou mais áreas de habilidades adaptativas, manifestado antes da maior idade, tais como:
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde
e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. (BRASIL, 2004)
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2.2 – DEFICIÊNCIA FÍSICA
Conforme o Decreto nº 5.296, o termo DF refere‐se a uma alteração completa ou parcial
de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando‐se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto
as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
(BRASIL, 2004).
Nota‐se, que tal deficiência não se apresenta apenas como a limitação de movimento dos
membros, mas também de casos de pessoas que por algum motivo, como acidentes ou doenças
tiveram que amputá‐los. Assim como, pode ser definida com a implicação da falha em funções
motoras, sendo preservada a inteligência com restrição aos casos em que as células da área de
inteligência são atingidas pelo cérebro (MACIEL, 1998), logo pessoas com plenas condições de
aprendizagem, e socialização.
2.3 – DEFICIÊNCIA VISUAL
Segundo Vanderheinden (1992) a deficiência visual abrange pessoas que possuem visão
fraca (ou baixa visão), passando por aquelas que conseguem distinguir luzes, mas não formas, até
aquelas que não conseguem distinguir sequer a luz. Sendo divididas em: visão subnormal e
cegueira.
A baixa visão ou visão subnormal é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
como acuidade visual no melhor olho, com a melhor correção óptica, menor do que 20/60 (0,3) e
maior ou igual a 20/400 (0,05), sendo a acuidade visual a nitidez da visão; ao passo que diminui, a
visão torna‐se cada vez mais confusa (BENGALA LEGAL, 2010). No contexto da cegueira,
conforme o Decreto nº 5.296 (BRASIL, 2004) o caso de cegueira ocorre quando a acuidade visual
fica igualada ou abaixo de 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.
2.4 – TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (TGD)
De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (BRASIL, 2008) define‐se pessoas com TGD aquelas que apresentam modificações
qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, possuindo um repertório de
interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo, como autismo, síndromes do espectro
do autismo e psicose infantil.
3 – TECNOLOGIA ASSISTIVA: RECURSOS DE ACESSIBILIDADE AO COMPUTADOR
O Comitê de Ajudas Técnicas ‐ CAT, instituído pela Portaria N° 142, de 16 de novembro de
2006 (BRASIL, 2004) define Tecnologia Assistiva como sendo uma área do conhecimento, de
caráter interdisciplinar, com propósito de promover a funcionalidade, relacionada à atividade e
participação de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, visando
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autonomia, qualidade de vida e inclusão social, através de produtos, recursos, metodologias,
estratégias, práticas e serviços.
Estes ajustes são de extrema importância, havendo uma necessidade de adaptações
referentes às tecnologias da informação e comunicação para garantir o acesso a essas
ferramentas sempre visando à independência de quem as utiliza.
Este artigo dará ênfase em acessibilidade virtual (SONZA, 2012) com base nas categorias
citadas a seguir (SARTORETTO, 2014): adaptações físicas ou órteses (ajuste ou troca de partes do
corpo, faltantes ou de funcionamento comprometido); adaptações de hardware através de
equipamentos adaptados de acordo com as necessidades dos usuários; e softwares especiais de
acessibilidade, que buscam adaptar os equipamentos habitualmente utilizados às necessidades
da pessoa com determinada deficiência.
3.1 ‐ ADAPTAÇÕES FÍSICAS OU ÓRTESES
São aparelhos ou adaptações inseridas no corpo da pessoa que visa facilitar a interação
com o computador, seja através dos periféricos existentes ou de adaptações/construções
especiais (SONZA, 2012). Por exemplo, pessoas com paralisia cerebral lidam com ação de
movimentos involuntários, o que dificulta a digitação, para reduzir a ação desses movimentos
pode ser utilizada a pulseira de pesos. Há também o estabilizador de punho e abdutor de polegar
com ponteira para digitação, que atendem as necessidades para uso das pessoas com essa
deficiência. Outros exemplos são os ponteiros de cabeça ou hastes fixadas na boca ou queixo,
entre outros.
3.2 ‐ ADAPTAÇÕES DE HARDWARE
São aparelhos ou adaptações presentes nos componentes físicos do computador, nos
periféricos, ou mesmo, quando os próprios periféricos, em suas concepções e construções, são
especiais e adaptados (DOSVOX, 2002). Estas adaptações são realizadas nos dispositivos físicos
(hardware) do computador para que a pessoa possa ter mais facilidade e comodidade para
utilizar estes equipamentos. Um exemplo de adaptações de hardware é o teclado com colmeia
de acrílico que facilita a digitação, pois as teclas possuem furos que garantem que o usuário não
digite várias teclas ao mesmo tempo. Existem mouses adaptados, telas sensíveis ao toque,
impressoras que convertem textos no formato de leitura para o braile.
3.3 ‐ SOFTWARE ESPECIAIS DE ACESSIBILIDADE
São programas específicos voltados para pessoas com necessidades especiais que facilita
sua interação com a máquina (SARTORETTO, 2014). O sistema operacional Windows
(MICROSOFT, 2014) apresenta alguns recursos de acessibilidade. Na versão Windows 7 estas
funções podem ser encontradas na “Central de Facilidade de Acesso”.
Para as pessoas com deficiência visual existem os softwares DOSVOX (DOSVOX, 2002),
Virtual Vision (VIRTUAL VISION, 2014) e o Jaws (FREEDOM SCIENTIFIC, 2014) que são softwares
leitores de tela, que permitem a leitura, escrita e navegação na internet. Há ainda simuladores de
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mouse e teclado para pessoas com comprometimento motor de moderado a severo, softwares
para comunicação alternativa que possibilitam a comunicação por meio de símbolos, imagens,
textos ou síntese de voz, no computador.
4 – ESTRUTURA FÍSICA DO CÂMPUS
O IFAP atua como um centro acadêmico profissional, que a cada ano formará técnicos
com o gabarito científico para ser engajado no mercado de trabalho regional e nacional (BRASIL,
2008). Todavia, por ser uma instituição recém‐criada, a cada dia se depara com situações
operacionais que exigem uma atenção especial.
Na formação de seu quadro de docentes e discentes, bem como na estrutura do quadro
dos demais colaboradores do IFAP, encontra‐se pessoas com necessidades específicas de
dedicação e convívio exemplar, que naturalmente desenvolvem suas tarefas na mesma
modalidade de eficiência dos demais colaboradores.
A estrutura física das áreas comuns pertinentes para o escopo do presente trabalho é
composto de dois pavimentos (térreo setor administrativo, andar superior com salas de aula e
laboratórios) que embora não tenha rampa para os deficientes, possui elevador adaptado,
conforme apresentado na Tabela 2 o quantitativo. Laboratórios e biblioteca (térreo) com
máquinas disponíveis para acesso dos alunos, com a presença do programa NVDA (leitor de tela)
em três dos laboratórios.
Tabela 2 – Quantitativo de equipamentos nas áreas de acesso abordadas.
Esboço

Laboratórios (04)
Biblioteca
Elevador de acesso

Máquinas disponíveis

40 máquinas aproximadamente (em
cada laboratório)
18 máquinas
1

Fonte – IFAP ‐ Câmpus Macapá.

5 ‐ RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa realizada evidenciou a utilização de tecnologias como uma possibilidade de
favorecimento à pessoa com deficiência, visando a independência, qualidade de vida e inclusão
social, por intermédio da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente,
habilidades de aprendizagem, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade.
(SARTORETTO, 2014).
Diante deste cenário, buscou‐se alternativas de baixo custo para suprir as necessidades
destes alunos. Para tal ação foram analisadas as necessidades vivenciadas pelos alunos. O IFAP já
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dispõe de alguns mecanismos que auxiliam o convívio destes alunos no ambiente escolar, como
exemplo podemos citar os banheiros adaptados para deficientes, assim como o elevador
específico para atender esses alunos. Em âmbito de tecnologia assistiva, o Instituto possui 4
laboratórios com aproximadamente 40 computadores em cada, sendo 03 laboratórios de
informática, com o software NVDA (NonVisual Desktop Access). Uma espécie de leitor de tela
com licença freeware (livre para uso) que permite que pessoas com deficiência visual, utilizem o
computador. Funciona com a leitura dinâmica dos textos na tela do computador (NVDA ACESS,
2014).

No ambiente da biblioteca, estão dispostas 45 bancadas, sendo estas com 20
computadores disponíveis para o uso dos alunos. Neste ambiente 18 podem auxiliar com
pesquisas e 2 são somente para a consulta de acervo. As demais bancadas são destinadas a
estudos individuais. Esses computadores não possuem nenhum tipo de acessibilidade aos alunos.
Contudo, foi feito o levantamento de possíveis soluções de acordo com as necessidades
especificas dos discentes que atuam no IFAP câmpus Macapá, considerando soluções com custo
reduzido e que atenda especificamente os alunos ingressos (Como pode ser visualizado na Tabela
3).
Tabela 3 – Deficiências identificadas e soluções tecnológicas propostas.
Deficiência
Triplegia
Monoplegia
Baixa visão
Cego

Deficiência intelectual

Autismo

Definição
Perda total das funções motoras em
três membros do corpo.
Perda total de um só membro (inferior
ou superior)
Acuidade visual inferior a 30% no
melhor olho
Apresenta desde ausência total de
visão até a perda da percepção
luminosa.
Apresenta certas limitações no seu
funcionamento
mental
e
no
desempenho de tarefas como as de
comunicação, cuidado pessoal e de
relacionamento social.
Distúrbios nas interações sociais.

Produto recomendável
Pulseiras de pesos (equipamento)
Pulseira de pesos (equipamento)
Teclado ampliado (hardware)
NVDA (software)

Participar (software)

Aproximar (software)

Fonte – Dados gerados pelos próprios autores

A pulseira de pesos é recomendada aos alunos que possuem alguma DF, neste caso, a
triplegia e monoplegia devido alguns destes apresentarem dificuldades motoras em um dos
membros superiores fazendo com que facilite a digitação. É uma órtese adaptado ao braço da
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pessoa que vai utilizar. Tais pesos podem ser ajustáveis de acordo com a característica e
necessidade de cada aluno (GALVÃO FILHO, 2002).
Para os alunos com baixa visão, foi sugerido a utilização de um teclado ampliado, pois
este equipamento proporciona um maior contraste e teclas com letras grandes facilitando o
acesso motor e visual do usuário. Além de serem teclados normais que não vão interferir na
utilização do mesmo computador para os demais alunos (ATARAXIA, 2014).
Já para os alunos DV, recomenda‐se a utilização de leitores de tela, que embora já seja
utilizado em alguns laboratórios da instituição, não estão presentes nos computadores do
ambiente da biblioteca. É imprescindível que este aluno tenha acesso a esse ambiente de
pesquisa e que o ambiente esteja preparado para atendê‐lo.
Além da sugestão de que haja os teclados ampliados e o software NVDA instalado nas
máquinas, é importante que no mínimo duas máquinas sejam reservadas para o uso desses
alunos e que estejam devidamente identificadas com o Símbolo Internacional de Acesso (SAI)
conforme determinado pela Lei nº 7.405, Art 1º que torna obrigatório a colocação do SAI de
forma visível, em todos os locais que possibilitem o acesso, circulação e utilização por pessoas
com deficiência (BRASIL, 1985).
Para os alunos com DI, a sugestão é a utilização de softwares educativos como o Participar
(MOVIMENTO DOWN, 2013) que é um software gratuito recomendado como ferramenta de
apoio ao professor que atua no processo de alfabetização de jovens e adultos, que possuem tal
dificuldade. Tendo como foco possibilitar ao educando a capacidade de comunicação por meio
de computadores, com enfoque para as redes sociais como uma comunicação alternativa (USINA
DA INCLUSÃO, 2013).
E por fim, aos alunos que apresentam o TGD (nesse caso o autismo), o software
Aproximar (PROJETO PARTICIPAR, 2014) é adquirido através de licença freeware e requer a
utilização de um sensor kinect (MICROSOFT, 2014) para o sistema operacional Windows. Seu
propósito é detectar os movimentos realizados pelo aluno, que possa chamar vídeos de estímulo
ou de motivação para os acertos do educando. Tem como objetivo aproximar o mesmo das
pessoas nos diversos locais que ele frequenta, promovendo a ampliação da convivência social.

6 ‐ CONCLUSÃO
O uso da tecnologia é uma ferramenta bastante essencial nos dias atuais para o
aprendizado dos alunos, possibilita a interação com as demais pessoas, além de ser um meio de
pesquisa que auxilia no desenvolvimento das atividades educacionais. As pessoas com
necessidades educacionais específicas possuem diversas limitações, e uma das possíveis soluções
é a utilização de tecnologias que permitem reduzir as dificuldades enfrentadas durante o ensino.
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Através da análise de estudos realizados na estrutura do IFAP, especificamente acerca de
tecnologias para estas pessoas, observou‐se que o câmpus não possui uma estrutura ideal para o
acesso dessas pessoas com deficiência, entretanto, apresenta uma iniciativa para sanar estes
problemas. A partir desta pesquisa inicial pretende‐se implantar algumas dessas soluções no
câmpus e viabilizar novas soluções a fim de facilitar e garantir o ensino para todos.
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RESUMO
Este trabalho apresenta os elementos que
constituem a proposta de um novo sistema para gestão
de inscrição, avaliação e acompanhamento de projetos
de pesquisa e inovação, denominado Sistema de Gestão
de Pesquisa e Inovação (SIGEPI). Hoje, esse
gerenciamento é realizado através de formulários do

Google Drive, geridos e mantidos pela Pró‐Reitoria de
Pesquisa e Inovação (PROPI), do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN). O sistema também pretende auxiliar a obtenção
de indicadores de desempenho dos projetos inscritos
por Edital ou por campi, por exemplo.

PALAVRAS‐CHAVE: Pesquisa, Inovação, Projetos, Submissão, Avaliação.

Research and Innovation: Proposing a New System For Projects Management
ABSTRACT
This work presents the elements that make up the
proposal for a new system for registration, management,
evaluation and monitoring of projects of research and
innovation, called System of Management of Research and
Innovation (SIGEPI). Today, this management is done
through Google Drive forms, managed and maintained by

the Office of the Dean of research and innovation (PROPI),
the Federal Institute of Education, Science and Technology
of the State of Rio Grande do Norte (IFRN). The system also
intends to assist the achievement of performance
indicators of the projects entered by Invitation or by
campuses, for example.

KEY‐WORDS: Research, Innovation, Projects, Submission, Avaliaction.
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Pesquisa e Inovação: Propondo Um Novo Sistema Para a Gestão de Projetos
INTRODUÇÃO
Com a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
promovida pelo governo federal, os gestores das instituições que compõem a rede passaram a
manipular um volume crescente de informações relacionadas às diversas dimensões da atuação
institucional. Além do aumento na quantidade de dados necessários à tomada de decisões, a
expansão da rede (INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014) promoveu uma
descentralização das informações, que agora permeiam os diversos campi que compõem cada
Instituto Federal.
No âmbito de uma Pró‐reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPI, 2014), por exemplo, é
necessário administrar as diversas atividades promovidas pela inovação institucional, como:
lançamento de editais, avaliação de projetos inscritos, seleção de avaliadores, acompanhamento
de projetos aprovados, dentre outras. Além dessas atividades principais, indicadores como a
pontuação geral dos projetos submetidos por Campus, por Edital ou por Área de Conhecimento,
são importantes para uma Pró‐reitoria mensurar a participação de servidores e alunos nas
atividades de pesquisa e inovação desenvolvidas, podendo servir como parâmetros para a
definição de políticas e ações institucionais para estender os benefícios da produção do
conhecimento à sociedade.
A estrutura de Tecnologia da Informação disponível na Pró‐Reitoria provê acesso à
internet e a computadores para todos os setores administrativos e de ensino. Entretanto, não há
um sistema de informações específico para o gerenciamento da pesquisa e inovação. As
informações a respeito de bolsistas, professores, e processos administrativos, ficam organizadas
e gerenciadas através de planilhas eletrônicas.
A realidade exposta dificulta os processos de tomada de decisão e retardam a emissão de
relatórios específicos em cada área de conhecimento. Segundo JÚNIOR (2006), com o advento da
globalização, a competitividade entre as empresas no mundo dos negócios vem aumentando
intensamente nos últimos anos. As empresas contemporâneas, cientes da necessidade de
adaptação a este cenário, têm investido na captação, armazenamento, tratamento e aplicação da
informação em sistemas de gestão (LAUDON e TRAVER, 2011) como diferencial estratégico e
competitivo na condução dos negócios. As organizações que não investem em tal sentido,
tendem a evoluir de forma mais lenta, devido à baixa eficácia de análise dos processos
pertinentes à sua realidade. Por consequência, perdem oportunidade de corrigir falhas e de
implantar projetos e medidas que viabilizem o próprio crescimento.
Neste panorama, o presente artigo apresenta um sistema de gestão desenvolvido para as
Pró‐reitorias de Pesquisa e Inovação (PROPI) dos Institutos Federais. O sistema, denominado de
Sistema de Gestão de Pesquisa e Inovação (SIGEPI), permite o gerenciamento das atividades de
pesquisa e inovação realizadas nos diversos campi das Instituições. Utilizando a internet como
meio, o sistema possibilita que uma PROPI divulgue editais, contemple e acompanhe projetos,
além de avaliar as atividades realizadas em cada campi dos Institutos Federais, tendo acesso às
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pontuações dos projetos, quantidade de projetos inscritos e quantidade de projetos aprovados
de cada unidade do Instituto. Este artigo faz parte de um projeto de pesquisa do curso de
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Instituto Federal do Rio Grande do
Norte (IFRN) e também se coloca como item motivador para que os alunos envolvidos despertem
novas habilidades e o interesse para a área tecnológica, especificamente relacionada com a
programação, ao mesmo tempo em que estimula o interesse pelo meio acadêmico através da
aplicação de técnicas de pesquisa e de escrita de documentos formais para publicação em
eventos relacionados com a área.
Na próxima sessão, apresenta‐se Material e Métodos, abordando as entrevistas realizadas
com a Pró‐Reitoria do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a modelagem de dados e o
desenvolvimento do banco de dados. Em seguida, são mostrados os resultados obtidos com o
desenvolvimento do trabalho. Posteriormente, são feitas as conclusões relativas aos resultados e
perspectivas de continuidade do trabalho. Por fim, se faz os devidos agradecimentos e
referências.
ENTREVISTAS
A primeira etapa do desenvolvimento deste trabalho foi a realização de entrevistas na
Pró‐Reitoria de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (PROPI). A
PROPI é a responsável por controlar todos os projetos de pesquisa e inovação da instituição, bem
como os bolsistas e os seus orientadores. A PROPI faz o controle via planilhas eletrônicas,
dificultando, assim, tarefas rotineiras como consultas e emissão de relatórios.
Ao final das entrevistas, foram coletados modelos de formulários utilizados nos
cadastros dos projetos de pesquisa e modelo de alguns Editais. A partir da análise de tais
documentos, foi feita a modelagem de dados para o desenvolvimento de um sistema de banco
de dados.
PROJETO DO SISTEMA
A partir da compilação das informações adquiridas com as entrevistas realizadas com a
Pró‐Reitoria, foi desenvolvido um Diagrama de Modelo Relacional de um sistema de banco de
dados para armazenamento das informações e alguns diagramas de projeto, como a UML (UML,
2013) (Unified Modeling Language), por exemplo.
Um papel importante no sistema são os usuários que atuam como administradores. Este
usuário é responsável por realizar tarefas de suporte ao sistema, como controle de usuários,
avaliação, gerência de editais, gerência de campus, gerência de áreas de conhecimento, dentre
outros. Cada usuário em particular é associado a um campus, de acordo com sua lotação
funcional.
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Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso de Professores e dos Coordenadores.
A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso para o professor e os coordenadores
de pesquisa. Estes usuários são responsáveis por realizar as tarefas alvo do sistema: submeter
projetos, visualizar editais e também avaliar projetos mandados pelo administrador. Enquanto o
professor é capaz de acessar apenas as informações de submissão de projetos, área de avaliação
e área de visualização de editais, os coordenadores, além de herdar todas as funções do
professor, poderão cadastrar as informações relativas aos bolsistas do campus de sua lotação.
Uma vez definidas as funcionalidades requeridas para o sistema, o software é projetado
e implementado, utilizando os princípios científicos e tecnológicos da área de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.
Para atender de forma mais adequada às necessidades requeridas para o sistema, foi
desenvolvido um sistema para a Web, um Desktop e um Mobile, permitindo que as informações
possam ser manipuladas entre as três plataformas através de um serviço web (PLAY, 2013), capaz
de transmitir os dados pelo protocolo de internet HTTP, que são recuperadas utilizando a rede.
Todas as informações são então armazenadas em um banco de dados.
MODELAGEM DE DADOS
O modelo de dados utilizado foi o relacional. De acordo com SILBERSCHATZ et al (2006),
este é o principal modelo de dados para aplicações comerciais de processamento de dados. Ele
conquistou sua posição de destaque devido à sua simplicidade, que facilita o trabalho do
programador, comparado com outros modelos de dados, como o modelo de rede ou o modelo
hierárquico.
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A fim de organizar o trabalho e facilitar atividades de manutenção e atualização do
banco de dados utilizou‐se o diagrama de modelo relacional. Em tal diagrama, podem‐se
visualizar todas as tabelas, seus campos e tipos de dados, índices, chaves e relacionamentos.
Para a construção do Diagrama de Modelo Relacional foi utilizada a ferramenta
administrativa MySQL Workbench 5.2, a qual, segundo MYSQL (2013) é uma ferramenta
unificada para projetistas de banco de dados, desenvolvedores e administradores de banco de
dados. A ferramenta provê suporte para modelagem de dados, desenvolvimento SQL (Structured
Query Language), ferramentas administrativas para configuração de servidores, administração de
usuários, entre outros. O software está disponível para os sistemas operacionais Windows, Linux
e Mac OS. Trata‐se de uma aplicação de uso livre e de código aberto, disponibilizado sob a
Licença GPL (General Public License).
Um diagrama parcial do banco de dados do sistema é apresentado na Figura 2. A tabela
denominada Projeto é responsável por armazenar as informações do projeto de pesquisa, em
que os professores os submetem a fim de solicitar bolsas de pesquisa aos seus bolsistas da
Instituição.

Figura 2 – Diagrama Parcial do Banco de Dados.
Cada projeto possui várias relações de envolvidos: os professores, responsáveis por
submeter o projeto; o administrador, que gerencia os editais e os campi, além de selecionar e
aprovar ou não os projetos; e, por fim, os avaliadores desse projeto, que armazenarão os dados
na tabela de Projeto Avaliado (projeto_avaliado).
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A tabela de usuários (usuario) é utilizada para controlar o acesso ao sistema. Conforme
visto na figura, cada usuário é associado a um campus.

RESULTADOS
O software abordado neste trabalho teve o projeto (classes de domínio) completamente
desenvolvido de acordo com as ideias apresentadas na seção anterior. Esta camada, composta
por nove classes, foi desenvolvida de maneira independente da interface com o usuário (IU),
sendo que sua execução também foi verificada através de testes unitários. O sistema foi
desenvolvido em três plataformas: Web para realizar submissão de projetos, Desktop para
gerenciar os usuários e editais, campus, e a plataforma para Dispositivos Móveis para realizar
consulta dos editais e dos projetos de pesquisa, vide Figura 3.

Figura 3 – Tela de Visualização de Editais Disponíveis.
A Figura 4 apresenta o cadastro de um edital. Os editais são lançados contendo as
informações necessárias para as propostas de submissão de bolsas de pesquisa.
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Figura 4 – Página de Cadastro de Edital.
A Figura 5 mostra o processo de submissão de um projeto à PROPI. Cada projeto é
composto por um professor coordenador e um candidato a bolsista, além de ser regido por um
edital. No momento da submissão, é possível anexar um arquivo que contenha informações
suplementares ao projeto.

Figura 5 – Página de Submissões de Projetos.
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CONCLUSÕES
Neste artigo, foi apresentado um sistema de gestão desenvolvido primeiramente para a
Pró‐Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFRN. Espera‐se que o sistema possa também ser utilizado
por outros institutos federais do Brasil e que possa viabilizar o processo de realização das tarefas
das Pró‐Reitorias, substituindo os dados atuais, que muitas vezes são realizados por planilhas
eletrônicas.
Nessa fase do sistema, ficou claro que a execução de todas as tarefas propostas pelo
cliente ocorreria com dificuldades sem um sistema integrado como o descrito nesse trabalho. São
muitas as informações e o acompanhamento da evolução dos projetos pela Pró‐Reitoria será
prejudicado caso não haja um ponto único de acesso para todos os envolvidos. Por exemplo, há
uma conexão entre os projetos já cadastrados e os que podem solicitar renovação. Graças a um
sistema integrado, é possível manter esse vínculo e todos poderão acompanhar a evolução das
atividades através desse sistema.
Como trabalhos futuros, pretende‐se desenvolver novos módulos como, por exemplo, o
módulo do Bolsista, que utilizaria o sistema para enviar os seus relatórios da pesquisa realizada à
Pró‐Reitoria do seu campus, como também um módulo que possibilite a submissão de Artigos
para conferências.
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RESUMO
É notório que vivemos na era tecnológica em que estamos
sempre em busca de novas formas e meios que facilitem as
nossas atividades. Observando o funcionamento das
atividades da biblioteca do IFRN Campus Nova Cruz,
percebemos a ausência de uma tecnologia mais avançada,
que proporcionasse melhor eficácia no dia a dia das
atividades realizadas pelos servidores e alunos, que
necessitam utilizar os serviços do setor em questão. Diante
disto, este artigo tem como objetivo propor a utilização da
tecnologia RFID na biblioteca do IFRN Campus Nova Cruz,
mostrando o que é necessário para a implantação da
mesma e quais seriam as vantagens que irão surgir com a
sua utilização. Pois a tecnologia de identificação por rádio
frequência - RFID, apresenta uma forma inovadora de
identificação automática através de sinais de rádio,

recuperando e armazenando dados remotamente através
de dispositivos denominados etiquetas ou tags RFID. Assim
com o RFID, o próprio leitor pode colocar o livro em uma
das prateleiras da biblioteca que a reativação da
proteção do livro será processada automaticamente de
forma rápida e pratica. Diferente da tecnologia existente
na qual os livros emprestados ou devolvidos
necessariamente precisam passar por um ou mais
funcionários da biblioteca que desativam e reativam os
sistemas de segurança e os devolvem às estantes.

[F1] Comentário: Reestruturação do
resumo. O parágrafo sobre RFID deve
aparecer antes de citar a tecnologia no
artigo.

PALAVRAS-CHAVE: Biblioteca, Implantação, Tecnologia RFID.

STUDY ON THE APPLICATION OF RFID TECHNOLOGY IN THE LIBRARY OF NEW CROSS CAMPUS
IFRN
ABSTRACT
It is notorious that we live in the technological age we're
always looking for new ways and means to facilitate our
activities. Observing the operation of the activities of the
Campus IFRN New Cross library, we noticed the absence
of a more advanced technology , which would provide
greater efficiency in daily activities performed by servers
and students who need to use the services of the sector
in question . Thus, this paper aims to propose the use of
RFID technology in the IFRN New Cross Campus Library,
showing what is needed to implement the same and
what are the benefits that will arise with their use. For
the technology of radio frequency identification - RFID,

presents an innovative form of automatic identification
through radio signals, retrieving and storing data
remotely using devices called RFID tags or labels. So with
the RFID reader itself can put the book on one of the
shelves of the library that reactivation of protecting the
book will automatically be processed quickly and
practice. Unlike the existing technology in which the
borrowed books returned or necessarily need to go
through one or more library staff that deactivate and
reactivate the security systems and return them to the
shelves.

KEY-WORDS: Library, Implementation, RFID Technology.
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[F2] Comentário: Não traduzir o nome
da cidade

[F3] Comentário: Idem

ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA RFID NA BIBLIOTECA DO IFRN CAMPUS NOVA
CRUZ
INTRODUÇÃO
Atualmente vivemos na era da tecnologia em que estamos sempre em busca de novas
formas e meios que facilitem as nossas atividades. Entre estas podemos citar a tecnologia de
identificação por rádio frequência - RFID, ela apresenta uma forma inovadora de identificação
automática através de sinais de rádio, recuperando e armazenando dados remotamente através
de dispositivos denominados etiquetas ou tags RFID. Estas etiquetas apresentam um micro chip
que trabalham transmitindo uma variedade de informação, com a finalidade de executar a
captura automática de características e identidade de diversos objetos, como: veículos,
documentos, caixas, produtos, animais e até pessoas.
Diante disto, este artigo tem como objetivo propor a utilização da tecnologia RFID na
biblioteca do IFRN Campus Nova Cruz, mostrando o que é necessário para a implantação da
mesma e quais seriam as vantagens que irão surgir com a sua utilização. Pois percebemos que a
implantação desta tecnologia poderá trazer benefícios para o local citado, proporcionando mais
praticidade para a identificação dos pontos onde se encontram os livros que os usuários estejam
procurando, como também na organização dos mesmos.
É válido salientar que a utilização do RFID não é restrita e sim diversificada. Podemos
encontra-la em diversos locais e de diversas formas, desde o rastreamento de bagagens em
aeroportos até em identificadores dos cartões de crédito de ônibus urbanos. Como também a
encontramos em supermercados com a finalidade de identificar produtos com código de barras,
método este que usamos até os dias atuais e possibilitou um grande avanço na forma de
contabilizar os produtos que são vendidos.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa é constituída de observações, com o intuito de analisar a necessidade da
implantação da tecnologia RFID, suas vantagens, materiais necessários e sua viabilidade para a
biblioteca do IFRN Campus Nova Cruz. Para isso foi necessário observar como é a rotina deste
setor supracitado e de que forma são realizadas as atividades, para assim poder identificar o que
é preciso melhorar para se obter maior praticidade, eficácia e rapidez neste local que é muito
utilizado por alunos e servidores.
Segundo FINKENZELLER (2003), todo sistema de captura de dados por RFID possui o
seguinte conjunto de componentes:
•

Leitores / Gravadores
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[F4] Comentário: trabalha

[F5] Comentário: Esta frase deveria
estar no início do parágrafo.

•

Antenas

•

Etiquetas RFID

•

Software para gerenciamento do sistema de leitura

•

Infra-estrutura de instalação

Para compreendermos de forma mais clara de como seria esse sistema, podemos observar
a seguir uma representação do sistema citado.

Figura 1 – Representação dos componentes do RFID - RASTEIRO 2009.

[F6] Comentário: Fonte?

O objetivo do tag é associar dados a um objeto físico. Os tags individualmente apresentam
um mecanismo para comunicar e armazenar esses dados. Existem duas particularidades que são
comuns para todos os tags: eles são implantados para identificar produtos e são capazes de
transmitir informações através de ondas de rádio.
Existem várias faixas de operação, em que as frequências dos tags são utilizadas de acordo
com sua finalidade para se comunicar com os interrogadores. Encontramos abaixo as faixas de
operações dos tags:
•

Baixa freqüência (LF): na maioria das vezes é usada para controle de acesso e
rastreamento de itens, seu alcance é de aproximadamente 50 cm;
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•
•
•

Alta freqüência (HF): implantado onde necessita-se de taxas de leituras e distâncias
mínimas, seu alcance médio é em torno de 3 metros;
Freqüência Ultra Alta (UHF): apresenta progenitores taxas de leitura e distância, abrange
uma extensão de 9 metros;
Microondas: é utilizado para identificar veículos e seu alcance é o maior com relação às
faixas anteriores, acima de 10 metros.

Encontramos uma figura abaixo na qual nos mostra de forma detalhada como é constituída
uma etiqueta RFID.

Figura 2 – Imagem de um tag - RASTEIRO 2009.
As etiquetas RFID apresentam seus componentes acoplados em sua estrutura, nos quais
estão citados abaixo:
•
•
•
•

Sensor: responsável pela obtenção da grandeza física determinada pela aplicação
(temperatura, luminosidade, etc).
Antena: tem a função de receber o sinal para haver a comunicação entre o chip e o leitor.
Processador ou chip: executa os protocolos de comunicação e organiza os dados que
estão armazenados em sua memória.
Encapsulamento: invólucro externo no qual o chip, a antena e o sensor são acoplados.

Existem dois tipos de etiquetas, as ativas e as passivas, elas apresentam componentes
diferentes entre si que fazem com que uma obtenha maior desempenho que à outra, para
podermos compreender melhor, está disposto abaixo à imagem desses tags com suas
características.
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Figura 3 – RFID Ativo versus Passivo - RASTEIRO 2009.
O interrogador ou leitor como é mais conhecido tem a responsabilidade de transmitir
energia de suas antenas para um tag através de ondas eletromagnéticas convertendo que são
convertidas em energia. E, esta energia é utilizada para transmitir sua identidade na qual que
esta armazenada internamente. A, as antenas do leitor captam a identificação e mandam para os
subsistemas.
O leitor é o ponto de transmissão entre o tag e a rede, sua responsabilidade é comunicarse com a etiqueta e transmitir assim o sinal adiante. Ele apresenta em seu corpo outros
componentes que o completam como: a antena, o controlador e a interface de rede. Uma das
partes mais importante dele é a antena, pois comunica-se com os tags utilizando o RFID. S, sua
função pode variar dependendo de qual seja sua utilização e do fornecedor, pois alguns utilizam
uma antena para receber e outra para enviar, mas alguns e outros utilizam usam apenas uma
para realizar as duas funções.
Podemos encontrar diferentes tipos de interrogadores que usam diversos tipos de
protocolos, nos quais destacam-se o Electronic Product Code - EPC e a International Organization
for Standardization - ISO, pois estes conseguem trabalhar e se destacarem com relação a outros,
mesmo em locais hostis.
É válido salientar que o desempenho do leitor está diretamente relacionado com sua
disposição física na qual se encontra. Sabemos que cada disposição varia de acordo com a sua
finalidade, porém podemos destacar as que são utilizadas com mais frequência, elas estão
dispostas abaixo.
•

Prateleira inteligente: apresenta antenas embutidas em seu corpo, ela destaca-se por ter
a capacidade de identificar objetos que possuam os tags, tanto na entrada como na saída
desses objetos;

•

Portal: nada mais é do que uma entrada ou saída de um determinado local, possui
antenas que identificam o sinal dos tags por uma entrada.

•

Túnel: é um cercado na qual encontram-se as antenas, sua diferença é que na maioria das
vezes apresentam isolamento eletromagnético, que possibilita a implantação de outras
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antenas por perto sem que estas causem interferências de sinais;
•

Portátil: é utilizado em locais onde não é possível a movimentação dos objetos até os
leitores, nesse caso é necessário à intervenção de um operador;

•

Embarcado: possibilita a reunião de leitores que permitem a integração durante a
execução do processo dos eventos de leitura com os sistemas presentes.

RESULTADOS E DISCURSSÕES
A pesquisa baseia-se em observações in loco, na qual foi percebidopercebida por nós a
ausência de uma tecnologia mais avançada, que proporcionasse melhor eficácia no dia a dia das
atividades realizadas pelos servidores e alunos que necessitam utilizar os serviços do setor em
questão. Com isso a busca pelo conhecimento nos levou a buscar uma solução para melhorar a
forma de realização dessas atividades.
Diante do que foi citado anteriormente, percebemos que a implantação da tecnologia RFID
possibilita resultados favoráveis, tendo em vista que a mesma dispõe uma forma inovadora de
obtenção de dados, controle e confiabilidade. Por isso em conversa com o bibliotecário do setor
em questão, mostrando toda a pesquisa que fizemos, ele argumentou que a implantação dessa
tecnologia seria algo bem vindo, pois iria melhorar bastante o serviço realizado por ele e demais
servidores, ficando assim favorável a nossa proposta.
O sistema utilizado na biblioteca do IFRN Campus Nova Cruz funciona da seguinte forma:
Os livros emprestados ou devolvidos necessariamente precisam passar por um ou mais
funcionários da biblioteca que desativam e reativam os sistemas de segurança e os devolvem às
estantes. Mas com o RFID é diferente, o próprio leitor pode colocar o livro em uma das
prateleiras que a reativação da proteção do livro será processada automaticamente.
Isso se dará através da prateleira inteligente, na qualque possui antenas embutidas em seu
corpo, de forma que elas identificam as tags. Também será utilizado E também com o auxilio do
RFID passivo, pois ele é mais adequado para a situação em questão, devido em função de suas
características. Dessa forma, acreditamos que Conseguindo assim atingir nossos objetivos serão
atingidos, ou seja, que é especificadamente automatizar algumas rotinas da biblioteca.
CONCLUSÃO
Com tudoContudo, é nítido que serão percebidos resultados satisfatórios com a
implantação do RFID serão percebidos, por todos que utilizam os serviços prestados na
biblioteca. A facilidade de organização, controle e confiabilidade são questões que promovem,
sem nenhuma dúvida, uma maior eficácia do trabalho realizado pelos funcionários, como
também lhe proporcionam facilidade na execução de suas atividades.
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Almeja-se que esta pesquisa seja colocada em prática e que possamos futuramente
mostrar de forma mais clara os resultados obtidos. Assim poderemos sanar os problemas
encontrados, para que seja um meiovisando de beneficiar as próprias pessoasos usuários da
biblioteca, passando-lhes maior praticidade e segurança na devolução de livroso que estão
utilizando.
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RESUMO
O Processamento Digital de Sinais (Digital Signal
Processing ‐ DSP) representa um amplo e importante
campo de estudo, uma vez que os sinais estão presentes
nas mais diversas situações do dia‐a‐dia do ser humano
na forma de som, imagem e vídeo, por exemplo. As
técnicas de DSP procuram unir portabilidade e facilidade
de manuseio, simplificando a interface com o usuário.
Este trabalho tem como objetivo apresentar as
perspectivas e possibilidades que permeiam a
importância da implementação de métodos de

tratamento de sinais aplicados a áudio em dispositivos
programáveis como FPGA (Field Programmable Gate
Array), com o intuito de demonstrar as vantagens e as
possibilidades de exploração das ferramentas trazidas
pela linguagem VHDL (Very High Speed Integrated
Circuits
Hardware
Description
Language),
proporcionando desempenhos mais viáveis e a
formação de conhecimentos na área da computação
reconfigurável.

PALAVRAS‐CHAVE: Processamento Digital de Sinais, FPGA, VHDL.

PROCESSING TECHNIQUES FOR DIGITAL AUDIO SIGNALS IMPLEMENTED IN FPGA
ABSTRACT
The Digital Signal Processing (Digital Signal Processing ‐
DSP) it represents a wide and important study field,
once the signs are present in the most several situations
of the human being day‐to‐day in the sound form,
image and video, for example. The techniques of DSP
try to unite portability and easiness of I handle,
simplifying the interface with the user. This work has as
objective to present the perspectives and possibilities
that permeate the importance of the implementation of
methods of treatment of signs applied to audio and in

programmable devices like FPGA (Field Programmable
Gate Array), with intention of demonstrating the
advantages and the possibilities of exploration of the
tools brought by the language VHDL (Very High Speed
Integrated Circuits Hardware Description Language),
providing viable actings and the formation of
knowledge in computation reconfigurable.

KEY‐WORDS: Digital Signal Processing, FPGA, VHDL.
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TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS DE ÁUDIO IMPLEMENTADAS EM FPGA
INTRODUÇÃO
Os sinais estão presentes em diversas situações do dia a dia do ser humano, carregando
inúmeras informações importantes, a exemplo disso, a forma mais comum para nós é a
comunicação por sinal de voz. Inegavelmente, toda a nossa vida se baseia em sinais analógicos,
que são medidos, processados e analisados, dando origem a diversos processos e decisões. O
som, a temperatura e a luz são exemplos de sinais que utilizamos diariamente MATUCK (2005).
Na sua forma analógica o sinal é um fenômeno mensurável, uma quantidade física que
varia com o tempo. Assim como processamos sinais analógicos para falar e ouvir, podemos
processar estes e outros sinais para serem utilizados em diversas áreas, isso se dá por meio do
Processamento Digital de Sinais, feito por um computador ou microprocessadores.
As técnicas que utilizam processamento digital de sinais vêm ganhando cada vez mais
espaço em diversas áreas de aplicações, tais como: processamento de voz, áudio, imagem e
vídeo, comunicações, automação e controle de processos, robótica, visão computacional,
sismologia, meteorologia, finanças, economia, sistemas embarcados, instrumentação,
reconhecimento e identificação de padrões, sistemas especialistas, navegação aeroespacial,
medicina e todas as áreas onde informações são manipuladas ou controladas por um
processador digital.
Com o aumento do mercado de sistemas computacionais e eletrônicos mais robustos e
menores, o FPGA1 (Field Programmable Gate Array) vem apresentando performance
considerável no que se trata de quantidade de recursos disponibilizados ao projetista. Fatores
como o aumento da densidade lógica, memórias e multiplicadores fizeram com que os FPGAs
passassem de simples blocos construtores para plataformas de implementação (DESSBESELL,
2008) (DAVIS, 2005) (FLETCHER, 2005). Dessa forma, o desempenho e a flexibilidade oferecidos
por tais dispositivos, bem como pelo VHDL2 (VHSIC3 Hardware Description Language) que é a
linguagem de descrição de alto nível utilizada, fornecem um cenário ideal e se mostram
adequados para implementar protótipos para a pesquisa e o desenvolvimento de projetos na
área de Processamento Digital de Sinais, justificando‐se em virtude do seu bom desempenho e
versatilidade.
Visando utilizar um recurso altamente versátil, e ao mesmo tempo robusto, e ainda pouco
explorado para determinados tipos de aplicações na área de desenvolvimento de hardware, este
estudo utilizou um chip FPGA para o processamento dos blocos criados. A escolha desse
dispositivo deu‐se em virtude do mesmo apresentar uma grande capacidade devido ao
paralelismo das operações por ele realizadas, ou seja, possuem uma maior velocidade de
processamento por terem a capacidade de executar diversas operações em paralelo. Os
resultados obtidos mostram a viabilidade da criação de sistemas com VHDL sintetizados em
Hardware programável, evidenciando que a metodologia aqui defendida pode ser empregada
1

FPGA (Field Programmable Gate Array) é um conjunto de Circuitos Integrados conectados por uma matriz de
células lógicas programáveis.
2
VHDL (VHSIC Hardware Description Language ou Linguagem de Descrição de Hardware de Circuitos Integrados de
Alta Velocidade) é uma linguagem para programar os devidos códigos de configuração de hardware.
3
VHSIC (Very High Speed Integrated Circuits) trata‐se de Circuitos Integrados de Altíssima Velocidade.
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como uma ferramenta adicional em diversos tipos de projetos com PDS4, dos mais simples aos
mais complexos, uma vez que este estudo explora para tal técnica, novas plataformas que
proporcionam mais rapidez ao sistema, ao mesmo tempo em que reduz o consumo de memória
e dimensões do projeto criado, gerenciando os recursos computacionais exigidos pelas técnicas
de PDS em um único chip, o que representa uma excelente ferramenta de estudo sobre esse
importante campo em expansão.
Todos os módulos que foram desenvolvidos neste trabalho estão intimamente ligados à
técnicas de tratamento de sinais, sendo fundamentais e indispensáveis em projetos dessa
envergadura. Alguns blocos de outros módulos também foram desenvolvidos para garantir que
interfaces que usufruem de som funcionem para o sistema usado. Vale salientar que este
trabalho não finaliza um sistema ou protótipo, existindo a possibilidade de desenvolvimento de
outros blocos de programas a serem implementados em trabalhos futuros de forma mais
aprofundada, oferecendo um apoio sólido e uma rica fonte de atualização para os profissionais
da área e ainda vantagens e flexibilidade em relação às metodologias tradicionais de tratamento
de sinais analógicos que utilizam equipamentos especializados, complexos e caros.
Os resultados obtidos nesta pesquisa mostram a relevância da criação de sistemas com
VHDL sintetizados em dispositivos programáveis, evidenciando que a metodologia aqui defendida
pode ser empregada como uma ferramenta adicional na área de Processamento de áudio para
um desempenho mais significativo, bem como para uma plataforma mais robusta e completa.
PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS E DISPOSITIVOS RECONFIGURÁVEIS
Um sinal analógico, isto é contínuo (do mundo real), se diferencia do sinal digital, que
possui valores discretos. Um sinal digital pode ser obtido por meio de um sinal analógico. Para
que esse procedimento seja efetuado é preciso realizar um processo denominado amostragem
(sampling), no qual os valores são devidamente medidos (amostrados) em intervalos regulares e
armazenados. Mediante todo esse processamento, o sinal contínuo é quantificado no tempo, ou
seja, os valores dos sinais estão dispostos em momentos específicos (WEEKS, 2012). Assim, para
se trabalhar com os dados digitalizados é preciso desenvolver alguns métodos para tratar e
conhecer os valores que compõem o sinal.
O processamento Digital de Sinais engloba as técnicas e os algoritmos utilizados para
manipular os sinais analógicos, após estes terem sido convertidos para a forma digital. Conceitos
estudados e indispensáveis para essa abordagem tais como o da Transformada de Fourier,
amostragem, filtragem adaptativa, conversores A/D5, filtros digitais, memórias, buffers de
memória, filtros wavelets, entre outros, mostram‐se aplicáveis tanto em sistemas de
processamento Digital de imagens quanto de áudio.
Existe uma crescente e forte necessidade de melhoramento das técnicas de PDS, pois há
uma grande demanda por novos dispositivos eletrônicos em virtude dos avanços nas áreas de
telecomunicações e tecnologia digital. Estudiosos afirmam que a grande maioria dos
4

PDS (Processamento Digital de Sinais) trata‐se da representação, transformação e manipulação de um sinal
analógico e da informação que ele contém.
5
A/D (conversor Analógico para Digital) é um dispositivo que gera uma representação digital a partir de uma
amostra analógica.
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processamentos de sinais “envolve processar um sinal para obter outro. Isso é conseguido por
um processo chamado filtragem” (MELLO, 2013 p. 6). Assim, nas últimas décadas o mercado
exige dos projetistas estratégias auxiliares que possam dar suporte aos métodos vigentes.
Projetos dessa envergadura exigem o atendimento de certas restrições para que se tenha
em tempo real um desempenho melhor, menor área, maior capacidade de processamento,
armazenamento e menor consumo de potência, requisitos esses, facilmente atendidos com a
utilização da computação reconfigurável.
Segundo as concepções de Compton e Hauck (2002), devido o fato de oferecer equilíbrio
entre o desempenho e a flexibilidade do software e do hardware respectivamente, a computação
reconfigurável, que é um novo paradigma com inclusão de arquiteturas, algoritmos e aplicações,
está sendo utilizada em larga escala, com destaque para a utilização dos FPGAs na construção de
sistemas embarcados. Uma das principais vantagens é a possibilidade de modificar a
funcionalidade de um determinado sistema por meio apenas dos ajustes no software.
Tais componentes contém hardware configurável que pode ser reprogramado para que a
aplicação seja executada, tornando possível a obtenção de desempenho comparável a
implementações feitas diretamente em silício. As principais vantagens dessa tecnologia são o
baixo custo de desenvolvimento, ciclos de projetos mais curtos e hardware configurável. Outro
fator que contribui para a aceleração e simplificação dos projetos de hardware é a utilização de
ferramentas EDA6 (Electronic Design Automation), juntamente com linguagens de descrição de
hardware HDL7 (Hardware Description Language) que permitem descrever os circuitos e observar
seu comportamento por meio de simulação. A sintaxe e a semântica dessas linguagens permitem
modelar o paralelismo do hardware.
Os atuais componentes utilizados para sistemas com PDS, apresentam desempenho e
capacidade cada vez maior, mas ainda assim a complexidade que reside na implementação dos
algoritmos exige um número maior de processadores, fato esse que aumenta o custo dessas
soluções. Para solucionar tal problemática na configuração desses métodos, a alternativa mais
viável e disponível hoje é a utilização de FPGAs, que apresentam muitas vantagens e permite que
o projeto seja modificado em praticamente qualquer momento durante seu uso, além ter um
custo muito menor e maior potencialidade se comparado com os recursos convencionais. Neste
caso, existe a flexibilidade, pela qual se pode implementar diferentes operações tais como
amostragem, filtragem, tratamento, reconhecimento, extração de parâmetros e características
do sinal em um único chip.
MATERIAIS E MÉTODOS
Todo o procedimento metodológico do trabalho constituiu‐se inicialmente de uma
revisão dos principais conceitos e métodos utilizados em Processamento Digital de Sinais,
programação de hardware com a linguagem de descrição VHDL, uma abordagem e treinamento
do software Quartus II, que é um ambiente de desenvolvimento que possibilita a escrita do
código, compilação e a programação do chip e o estudo do FPGA EP2C35F672C6 da família
6

EDA (Eletronic Design Automation) são softwares apropriados para a especificação, edição e elaboração de
circuitos.
7
HDL (Hardware Description Language) é uma Linguagem de Descrição de Hardware.
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Cyclone II que está presente no kit de desenvolvimento didático utilizado neste estudo, a placa
DE2 da Altera.
A placa utilizada possui muitos periféricos para a configuração e teste dos blocos criados.
Neste projeto, especificamente, por se tratar de técnicas para se trabalhar com som, enfatizamos
em especial o CODEC8 de áudio (entrada e saída de som e entrada para microfone), os displays de
sete segmentos, LEDs9, chaves e botões, porém, é importante salientar que o kit apresenta
inúmeros outros componentes como recursos auxiliares para os mais variados tipos de projetos.
A figura 1, a seguir, representa o fluxo do projeto.

Figura 1 – Fluxo do Projeto
Como está representado na figura 1, a ferramenta utilizada no trabalho foi o Quartus II
Web edition, versão 7.2. Neste software foi realizado todo o desenvolvimento do sistema, desde
a descrição em VHDL até a implementação no FPGA. Esta ferramenta permite a descrição do
código, validação, síntese, geração de netlist (as células são convertidas para serem
configuradas), mapeamento e roteamento, além da geração do bitstream, que consiste na etapa
de transformação do modelo conceitual em um circuito digital pronto para ser descarregado no
FPGA.
Para que um sinal possa ser tratado é preciso realizar a discretização, ou seja, obtém‐se
do sinal analógico uma sequência de amostras. Assim, faz‐se necessário elaborar a conversão de
8
9

CODEC Codificador/Decodificador.
LED (Light Emitting Diode), Diodo Emissor de Luz.
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analógico para digital, por meio dos conversores A/D, neste caso, descritos com VHDL, como
mostra o esquema da figura 2.

Figura 2 – Bloco que executa a conversão A/D
O princípio de funcionamento do algoritmo representado na figura 2 consiste na
discretização do sinal de áudio de entrada, representado no código por A2D_1_12_Bit_Signed,
gerando a partir da tensão aplicada a sua entrada um valor proporcional, relativo à precisão e
digitalização do mesmo. A saída do conversor descrito (A2D_1_14_Bit_Unsigned), retorna o sinal
digital, isto é, o sinal contínuo passa a ser uma sequencia de Bits (0’ e 1’), tal sequência será
devidamente armazenada para posterior utilização nas demais etapas do projeto, para tanto,
utilizou‐se um conhecido teorema da amostragem, o Teorema de Nyquist, uma vez que para
preservar toda a informação contida no sinal original e entrada é necessário que a taxa de
amostragem seja superior ao dobro da maior frequência presente no sinal analógico.

Figura 3 – Bloco que executa a memória FIFO
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Nas aplicações deste estudo, algumas amostras de sinais foram armazenadas para uso
posterior, para isso sintetizou‐se uma memória FIFO (First In First Out) no FPGA, como está
ilustrado na figura 3, acima. O bloco da figura 3, além de armazenar os sinais, é responsável por
três tarefas principais: fazer o endereçamento através de cálculos realizados, para que as
amostras sejam alocadas corretamente (ADDR_W, DATA_W, data_count); controle do
preenchimento realizado após a amostragem do sinal (data_in, data_out); Limpar a memória
quando uma nova captura de sinal é solicitada (n_reset).
Com os sinais amostrados, é preciso garantir que a informação contida no sinal analógico
foi preservada. Dessa forma, é necessário amostrar o sinal com uma taxa de amostragem
superior ao dobro da maior frequência presente no sinal original. Para isso utiliza‐se o Teorema
da amostragem, onde a frequência de amostragem mínima é baseada na largura de banda. O
Teorema da Amostragem é de grande importância para o desenvolvimento de codificadores de
sinais analógicos em digitais, já que estabelece o critério adequado para se fazer amostragem dos
sinais. O mesmo mostra que se um sinal aleatório qualquer for transmitido através de um canal
de largura de banda B Hz, o sinal resultante da filtragem poderá ser completamente reconstruído
pelo receptor através da amostragem do sinal transmitido, a uma frequência igual a, no mínimo
2B vezes por segundo. Esta frequência, denominada Frequência de Nyquist, é a frequência de
amostragem requerida para a reconstrução adequada do sinal.
Em processamento Digital de Sinais, aliado ao conversor, é preciso realizar a filtragem do
sinal, ou seja, é necessária a descrição e programação de um filtro digital para captar o sinal do
conversor A/D e gerar um sinal filtrado, servindo para manipular o sinal e alterá‐lo da forma mais
conveniente. Optou‐se por implementar um Filtro digital passa‐baixas (deixa passar as
componentes e frequência mais baixa, atenuando as mais altas) do tipo FIR10. O bloco de
descrição do filtro está representado na figura 4.

Figura 4 – Bloco de Descrição do filtro

10

FIR (Finite Impulse Response) são filtros digitais cuja resposta ao impulso apresenta duração finita.
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Como mostra a figura 4, o algoritmo em VHDL para a filtragem do sinal foi baseado em
uma máquina de estados, em outras palavras pode‐se sintetizar a funcionalidade do código da
seguinte forma: inicialmente há um estado de espera da frequência de amostragem para iniciar a
filtragem e habilitar o ADC, a partir daí configura o endereço para gravar amostras na memória,
atraso para gravar amostra na memória, desabilita ADC e aguarde o retorno de que a amostra
está pronta, habilita a memória para gravar amostra recebida, processa resultado e habilita DAC
para converter resultado de saída, multiplica saída pelos coeficientes e se os mesmos não forem
totalmente lidos retorna ao estado anterior para ler novas amostras, inicia variáveis para
controle de saída, limpa memória e desabilita DAC para voltar ao estado inicial de espera. De
uma maneira geral, o bloco conversor A/D converte o sinal contínuo em uma sequência de bits
0’s e 1’s. O filtro digital processa os dados, resultando em outra sequência de bits, que
representa o sinal na forma digital. Este sinal é então convertido novamente para analógico
através de um conversor D/A11 e reconstruído através de um filtro passa‐baixas, cuja saída
representa o sinal analógico original filtrado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise dos resultados priorizou a funcionalidade de cada técnica no que se refere ao
processamento de sinais de áudio carregados em FPGA. Para a avaliação dos blocos criados,
foram feitos testes, com o intuito de verificar o perfeito funcionamento para a correção de
possíveis erros de implementação. Assim inegavelmente este estudo deixa como principal
resultado, plataformas reconfiguráveis que servirão de base para trabalhos futuros na área de
PDS. No contexto deste trabalho, para testar o funcionamento do filtro, pequenos intervalos de
sons gravados e salvos em um arquivo ( .WAV), foram armazenados na memória do sistema para
serem processados. Após passarem pelo filtro, os sinais foram reconstruídos.
Percebeu‐se que após a reprodução do sinal filtrado e reconstrução, o som se
apresentava mais grave e abafado. Tais resultados são os esperados para o bloco de filtragem,
visto que o filtro escolhido para o projeto foi do tipo FIR (Finite Impulse Response) e do tipo
passa‐baixas, comprovando que esse tipo de filtro atenua as altas frequências, permitindo a
passagem frequências mais baixas do sinal, no caso um sinal de áudio. Todos os testes foram
realizados aplicando‐se um sinal de áudio na entrada do sistema e lendo‐se a saída de áudio. Os
arquivos .WAV foram, em todos os casos, importados para o sistema. O sistema operou como
esperado.
No desenvolvimento do filtro e sua implementação em hardware, a estrutura foi
adaptada para utilizar diretamente o sinal digital proveniente do conversor. Uma parte
importante durante a escrita do código de testes consistiu em assegurar que a frequência de
clock gerada no arquivo, correspondia à frequência do sistema e dos sinais amostrados, pois
diversos erros estruturais podem ocorrer caso esse aspecto não seja considerado.
O fator dominante para esse tipo de sistema é a restrição do tempo envolvido, de tal
forma que o processamento de uma amostra do sinal, deve ser realizado antes da chegada da
amostra seguinte. O grande desafio ao configurar os filtros no projeto reside nas exigências do
11

D/A (conversor Digital para Analógico) é um dispositivo que converte um sinal Digital em um sinal Analógico.
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algoritmo utilizado, que por padrão, deve possuir complexidade adequada com a possibilidade de
implementação em tempo real, necessitando ainda, de adaptação dos coeficientes em uma
escala temporal compatível com as exigências da aplicação desejada.
Diante das ferramentas de análise de simulação disponibilizadas pelo Quartus II, pode‐se
levar em consideração que uma boa técnica para projetos consiste em, primeiramente, realizar
uma simulação funcional para determinar o correto funcionamento do circuito, seguida de sua
verificação temporal e, finalmente, verificar a sua funcionalidade completa, testando‐a no kit de
desenvolvimento, no caso, a DE2, junto com outros dispositivos físicos.
A computação reconfigurável é capaz de introduzir novos paradigmas aos modelos de PDS
atuais, tanto em nível de software quanto de hardware. Em muitos sistemas digitais como,
ambientes de tempo real, as técnicas tradicionais não apresentam um desempenho satisfatório.
No entanto, os recursos alternativos oriundos dos chips FPGAs, juntamente com a programação
em VHDL, melhoram a performance e desempenho destes sistemas.
CONCLUSÃO
Este trabalho denotou algumas técnicas de Processamento Digital de Sinais que podem
ser aplicadas a sinais de Áudio. A pesquisa enquadra‐se nas áreas de análises de sinais com a
utilização de novos métodos e ferramentas, podendo assim realizar transformações ou extrair
parâmetros desses sinais. Um dos principais desafios do trabalho consistiu em desenvolver
projetos que representem, com eficiência, novos métodos de estudo que façam uso das
vantagens dos dispositivos reconfiguráveis operando em tempo real, necessitando de recursos
reduzidos no âmbito de processamento, memória e alimentação, além de aspectos relacionados
à previsibilidade, a confiabilidade e ao desempenho.
A análise da pesquisa feita neste estudo, apoiada pelos resultados das simulações dos
códigos em VHDL para técnicas de Processamento Digital de Sinais e posterior configuração em
dispositivos lógicos programáveis, representa uma metodologia otimizada para o contexto
embarcado, sendo importante para atender aos requisitos de consumo, armazenamento,
desempenho e confiabilidade da nova geração de equipamentos eletrônicos. Assim, com base
nos experimentos realizados, pode‐se concluir que o uso de arquiteturas reconfiguráveis
apresenta‐se como uma alternativa viável, robusta e de baixo custo para a implementação de um
sistema de processamento e tratamento de sinais prontamente preciso.
Este estudo é apenas o início de um projeto que promete ter contribuições significativas,
pois os artefatos tecnológicos aqui explanados apresentam a capacidade de aumentar a
velocidade de execução do programa, além de contar com a possibilidade de simulação para
verificar o comportamento do sistema digital criado, obtendo resultados mais apurados. Dessa
forma, impede que os projetos sofram com as pressões do mercado que não tolera erros e
atrasos de execução, logo, o método aqui defendido está em conformidade com as metodologias
de desenvolvimento que apresentam taxas de sucesso elevadas.
O FPGA, sem dúvida, se mostra como uma ferramenta de prototipagem rápida para
hardware de efeitos de áudio digital e imagem, além de proporcionar uma arquitetura mais
barata e menos complexa de utilizar que os componentes discretos tradicionais utilizados em
projetos como esse.
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Como ainda não existem muitas pesquisas voltadas para a difusão desse procedimento
elementar, é necessária a elaboração de estudos a serem utilizados em campo. Como sugestão
para novos trabalhos, bem como prosseguimento deste, propõe‐se estudar aspectos como a
possibilidade de desenvolvimento de novas técnicas como a transformada contínua de Wavelet,
na qual o sinal é integrado a uma função especial utilizada e executada com muita redundância
pelo computador, as aplicações dessa transformada com sons e imagens, amostragem de
frequência e espectro, reconstrução dos sinais, compressão dos sinais e outras análises que não
foram previamente expostas e investigadas neste trabalho, mas que dão suporte ao PDS, com
ênfase à sua flexibilidade.
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RESUMO
A robótica móvel é uma área que apresenta uma
diversificação de modelos de robôs, cada modelo
projetado para atender a uma necessidade especifica.
Mas para que essa necessidade seja atendida é
necessário que o robô obedeça a um comportamento,
ou seja, a forma de atuação para tal necessidade. Este
trabalho tem como objetivo apresentar o uso de uma
arquitetura de comportamento do tipo deliberativo em
um robô explorador de labirinto, a arquitetura referida

trata‐se da Nested Hierarchical Controller (NHC) onde a
partir dos comportamentos obtidos desta arquitetura
será gerado um código que posteriormente será usando
na plataforma de programação Arduino para que
através desta o robô se torne autônomo.

PALAVRAS‐CHAVE: robótica móvel, arquitetura, comportamento, NHC Nested Hierarchical Controlle, Arduino.

USE OF ARCHITECTURE NHC ‐ NESTED HIERARCHICAL CONTROLLER IN A MAZE ROBOT
EXPLORER.
ABSTRACT
The mobile robotics is an area that presents a
diversification of robot models, each model designed to
meet a specific need. But that this need is met is
necessary that the robot observes a behavior, ie, their
conduct to such a need. This work aims to present the
use of an architecture of the deliberative kind of
behavior in a maze explorer robot architecture that it is

the Nested Hierarchical Controller (NHC) where
obtained from the behavior of this architecture is
generated code that subsequently will be using the
Arduino programming platform that through this the
robot becomes autonomous.

KEY‐WORDS: mobile robotics, architecture, behavior, NHC Nested Hierarchical Controlle, Arduino.
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USO DA ARQUITETURA NHC ‐ NESTED HIERARCHICAL CONTROLLER EM UM ROBÔ EXPLORADOR
DE LABIRINTO.
1. INTRODUÇÃO
A robótica pode ser classificada em duas áreas distintas, industrial e móvel. De acordo
com a Norma ISO 10218 os robôs industriais como uma máquina manipuladora, com vários graus
de liberdade, controlada automaticamente, reprogramável, multifuncional, que pode ter base
fixa ou móvel para utilização em aplicações de automação industrial. (ROMANO, 2002). A
robótica móvel se caracteriza por apresentar robôs com capacidade de se deslocarem de forma
autônoma, ou seja, andar em um ambiente desconhecido sem que haja total ou parcial a
intervenção humana.
Segundo Ribeiro, Costa e Romero (2001), robôs móveis inteligentes são agentes artificiais
ativos, com capacidade de locomoção, imersos no mundo físico real. Agentes por atuarem de
forma racional; artificiais por serem máquinas e não entidades criadas pela natureza; ativos por
atuarem no ambiente de forma propositada, não passiva; com capacidade de locomoção por
poderem se mover no ambiente.
Beket (2005, apud SANTOS, 2009) diz que um robô móvel é um dispositivo mecânico
montado sobre uma base não fixa, que age sob o controle de um sistema computacional,
equipado com sensores e atuadores que o permitem interagir com o ambiente
Este artigo apresenta um estudo sobre um robô móvel, que utiliza uma arquitetura de
comportamento para definir seu próprio trajeto em um labirinto de paredes ortogonais,
ambiente no qual o robô terá que explorar até encontrar a saída, o qual é o único ponto distinto
reconhecido pelo robô. Apresenta ainda a plataforma Arduino como ferramenta para que o robô
através de uma codificação seja autônomo.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Fundamenta‐se em quatro tópicos: (i) Robô explorador de labirinto, (ii) Comportamento
do robô, (iii) Arquitetura NHC e (iv) Divisão das camadas da arquitetura NHC.
2.1 ROBÔ EXPLORADOR DE LABIRINTO
O robô explorador de labirinto é um AVG (Veículo Guiado Automaticamente). Dietsch e
Torrens (2007, tradução nossa) cita que um AVG é essencialmente um robô móvel utilizado em
áreas industriais para mover materiais de um ponto a outro. Dietsch e Torrens (2007, tradução
nossa) dizem ainda que há uma tendência para o desenvolvimento de robôs que possuem um
maior grau de autonomia, para que eles possam executar tarefas de forma mais eficaz em um
ambiente desestruturado sem orientação humana contínua ou intervenção.
O robô explorador de labirinto por ser autônomo usa sua percepção através dos sensores
que estão distribuídos em seu chassi para percorrer um caminho intrincado (labirinto) criado
intencionalmente para desorientar quem o percorre. A figura 1 abaixo ilustra o robô com a
disposição dos sensores, atuadores e a plataforma Arduino.
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Figura 1 – Ilustração do robô com a disposição dos sensores, atuadores e a plataforma Arduino.
2.2 COMPORTAMENTO DO ROBÔ
Existem dois tipos de comportamento em robôs móveis, que são: Reatividade e
Deliberação. Conforme Ribeiro, Costa e Romero (2001), reatividade corresponde a mapeamentos
simples, ligando estímulos sensoriais a respostas (ações), enquanto que deliberação implica em
um estágio intermediário de planejamento, baseado em modelo do ambiente no qual o robô
atua.
Para o robô explorador de labirinto o comportamento é do tipo deliberativo. De acordo
com Ribeiro, Costa e Romero (2001), as arquiteturas deliberativas incorporam um estágio
intermediário de planejamento, quebrando a ligação direta entre sensoriamento e atuação e
forçando a execução de plano antes da seleção de qualquer ação. Neste tipo de arquitetura, as
informações sensoriais são fundidas numa estrutura de dados global, chamada modelo do
mundo, a qual é acessada pelo estágio de planejamento.
2.3 ARQUITETURA NHC – NESTED HIERARCHICAL CONTROLLER.
Existem vários paradigmas de arquiteturas deliberativas, uma das principais é a
arquitetura NHC – Nested Hierarchical Controller em tradução livre Arquitetura de Controle
Aninhado. Conforme Júnior (2006), nesta arquitetura o robô coleta informações sensoriais e
combina estas informações em uma estrutura de dados que representa o modelo do mundo.
Santos (2012), afirma que através deste modelo o planejamento das suas ações pode ser
realizado.
2.4 DIVISÃO DE CAMADAS DA ARQUITETURA NHC
Nesta arquitetura o planejamento é composto por três níveis hierárquicos ou níveis de
abstração, que são: Planejador da missão, Navegador, e Piloto.
O Planejador de missão tem como função enviar trechos da missão para o Navegador, e
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este, envia trechos de uma trajetória de navegação para o Piloto, que então, determina ações
que devem ser enviadas ao controlador de baixo nível para que o robô percorra o trecho da
trajetória. Quando o robô se move, o modelo de mundo é atualizado, mas o ciclo de
planejamento não é repetido. Se necessário, o Piloto realiza a correção do movimento local do
robô contornando obstáculos percebidos pelo mesmo. Caso isto não seja suficiente o Navegador
gera outra trajetória, e apenas como última alternativa, o Planejador da missão replaneja a
missão. (SANTOS, 2012).
A Arquitetura NHC é representada através do diagrama da figura 2 logo abaixo:

Figura 2 – Diagrama da arquitetura NHC
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Fundamenta‐se em quatro tópicos: (i) Análise de domínio, (ii) Descrição comportamental
do robô, (iii) Plano de teste e (iv) Plataforma Arduino.
3.1 ANÁLISE DO DOMÍNIO
A análise de domínio pode ser considerada como um planejamento de caminhos no qual
robô poderá encontrar. Na análise de domínio é definido um conjunto de características que
descrevem problemas para os quais uma determinada aplicação pretende dar solução. Abaixo
está listado o domínio que o robô deverá ter ao percorrer o labirinto.
1. Sem obstáculo;
2. Com obstáculo a sua frente;
3. Com obstáculo a sua direita;
4. Com obstáculo a sua esquerda;
5. Com obstáculo a sua frete e a direita;
6. Com obstáculo a sua frente e a esquerda;
7. Com obstáculo a sua direita e a sua esquerda;
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8. Com obstáculo a sua frente a sua direita e sua esquerda;
9. Sobre uma faixa preta (saída);
A figura 3 abaixo exemplifica melhor cada situação listada acima:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Figura 3 – Representação da análise de domínio
3.2 DESCRIÇÃO COMPORTAMENTAL DO ROBÔ
A descrição comportamental obedece a uma complexidade como mostra a figura 4, esta
complexidade relaciona comportamentos reativos que são mais simples e comportamentos
deliberativos que são mais complexos.

Figura 4 – Comportamentos: Escala de Complexidade
Um comportamento relaciona estímulos sensoriais a ações produzidas sobre os atuadores
do robô, de acordo com um plano realizado a partir de um modelo interno do ambiente:
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(RIBEIRO; COSTA; ROMERO, 2001).
a = c (s, p)

equação (1)

Onde: a: ação que o robô realizará; c: comportamento; s: sensores; p: plano de ação.
Cada comportamento implementado no robô corresponde a uma função obtida na
análise de domínio, para isso tem‐se:
 O robô quando não detectar nenhum obstáculo deverá andar para frente com uma distancia
de 10 cm:
a = ([ ], p1 (10,F))

equação (2)

 Quando o robô detectar obstáculo a sua frente girar 90° graus para sua direita:
a = ([s1], p2(90°, D))

equação (3)

 Se ocorrer a possibilidade do robô detectar obstáculo a sua frente novamente, então:
Virar a direita se D1 = 1, W = 0, D = 0;
Virar a esquerda se D = 0, W = 1, D = 1.

equação (4)

 Quando o robô detectar obstáculo a sua esquerda o mesmo deverá andar para frente
com uma distancia de 10 cm:
a = ([s3], p1 (10, F))

equação (5)

 Quando o robô detectar obstáculo a sua frete e a direita girar 90° graus para sua direita:
a = ([s1, s2], p2 (90°, D))

equação (6)

 Quando o robô detectar obstáculo a sua frente e a esquerda girar 90° graus para sua
direita:
a = ([s1, s3], p2 (90º,D))

equação (8)

 Quando o robô detectar obstáculo a sua direita e a sua esquerda andar para frente com
uma distancia de 10 cm:
a = ([s2, s3], p1 (10, F))

equação (9)

 Quando o robô detectar obstáculo a sua frente a sua direita e sua esquerda girar 180°
graus para trás:
a = ([s1, s2, s3], p2 (180°, T))

equação (10)

 Quando detectar linha preta o robô deverá parar:
a = ([s4], p1 (0, F))

equação (11)

Onde:
p1: gera uma ação de andar em cm;
p2: gera uma ação de girar 90° para direita ou esquerda (D, E) ou 180° graus para trás (T).
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3.3 PLANO DE TESTE
O plano de teste trata‐se de uma modelagem detalhada de como o robô atuará durante o
seu funcionamento, se o mesmo realizará ou não o que lhe foi proposto, para isso o plano de
teste tem como referência a analise de domínio já descrito neste trabalho.
 Teste 1: Posicionar o robô sem obstáculos, acioná‐lo, verificar se a missão foi atingida;
 Teste 2: Posicionar o robô com obstáculo a sua frente e acioná‐lo, verificar se a missão foi
atingida;
 Teste 3: Posicionar o robô com obstáculo a sua direita e acioná‐lo, verificar se a missão foi
atingida;
 Teste 4: Posicionar o robô com obstáculo a sua esquerda e acioná‐lo, verificar se a missão foi
atingida;
 Teste 5: Posicionar o robô com obstáculo a sua frente e esquerda, acioná‐lo, verificar se a
missão foi atingida;
 Teste 6: Posicionar o robô com obstáculo a sua frente e direita e acioná‐lo, verificar se a
missão foi atingida;
 Teste 7: Posicionar o robô com obstáculo a sua direita e a esquerda, acioná‐lo, verificar se a
missão foi atingida;
 Teste 8: Posicionar o robô com obstáculo a sua frente, esquerda e direita, acioná‐lo, verificar
se a missão foi atingida;
 Teste 9: Posicionar o robô sobre uma faixa preta, acioná‐lo, verificar se a missão foi atingida.
3.4 PLATAFORMA ARDUINO
Como citado anteriormente, a plataforma Arduino é apresentada neste artigo como uma
ferramenta para que o robô através de uma codificação seja autônomo.
De acordo com Hardware (2014), o Arduino é uma ferramenta que torna os
computadores capazes de detectar e controlar elementos do mundo físico. É uma plataforma
open‐source de computação física baseada em um microcontrolador a bordo de uma placa
simples, além de um ambiente de desenvolvimento para escrever softwares para a placa.
Tecnicamente, podemos dizer que o Arduino é tanto um software quanto um item básico
de hardware. Ao mesmo tempo em que ele é um SDK (kit de desenvolvimento de software), é
também um ADK (kit de desenvolvimento de acessório). (TECMUNDO, 2014).
Na figura 5 encontra‐se a plataforma para codificação ‐ Arduino modelo “Uno”.
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Figura 5 – Arduino UNO.
5. CONCLUSÃO
O estudo da robótica móvel é bastante amplo o que possibilita uma diversificação em
modelos de robôs e a sua forma de atuação, assim como os tipos de arquiteturas e
comportamentos que podem ser desenvolvidos. Este trabalho mostrou o uso da arquitetura NHC
‐ Nested Hierarchical Controller em um robô explorador de labirinto, onde é fundamentado em se
utilizar a plataforma de programação Arduino para que o robô seja autônomo. Sugere‐se para
trabalhos futuros um estudo mais detalhado, mostrando a codificação a ser programada no
Arduino com base nos resultados obtidos neste trabalho, assim como o funcionamento
detalhado do robô.
REFERÊNCIAS
1. DIETSCH, J.; TORRENS, B. Self‐Guided Vehicle with Enhanced Control System. Disponível em:
<http://www.growthconsulting.frost.com/web/images.nsf/0/40254B68ACBF00CF652572BF00
405F85/$File/TI%20Alert%20NA.htm> Acesso: 19 de março de 2014.
2. HARDWARE. Arduino. Disponível em: <http://www.hardware.com.br/artigos/arduino/>
Acesso: 22 de março de 2014.
3. JÚNIOR, V. G. Arquitetura Hibrida para Robôs Móveis Baseada em Funções de Navegação com
Intervenção Humana. Tese (Doutor em Engenharia) – Universidade de São Paulo. São Paulo,
2006.
4. RIBEIRO, C. H. C.; COSTA, A. H. R.; ROMERO, R. A. F. Robôs Móveis Inteligentes: Princípios e
Técnicas. 2001.
5. ROMANO, V. F. Robótica Industrial – Aplicações na Indústria de Manufatura e de Processos.
Edgard Blücher Ltda, 2002.
6. SANTOS, K. R. S. Sistema de Navegação Autônoma para Robôs Móveis Baseado em Arquitetura
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

Híbrida: Teoria e Aplicação. 2009. Dissertação (Pós‐Graduação em Engenharia Elétrica) –
Universidade Federal de Itajubá. Minas Gerais, 2009.
7. TECMUNDO. Arduino: A plataforma que vai automatizar a sua vida. Disponível em:
<http://www.tecmundo.com.br/android/10098‐arduino‐a‐plataforma‐open‐source‐que‐vai‐
automatizar‐a‐sua‐vida.htm> Acesso: 23 de março de 2014.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

CARACTERIZAÇÃO DE CARGA DE TRABALHO DE STREAMING DE VÍDEO
M.T.G. Santos (IC)¹; R.M. Pereira (IC)¹; L.L. Lima (IC)¹; E.G.A. Farias (IC)¹; D.C. M. Maia (PQ)¹
1
Instituto Federal da Paraíba (IFPB) ‐ Campus Campina Grande
E‐mail: david.maia@ifpb.edu.br
(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador

RESUMO
O artigo apresenta o resultado dos estudos realizados
sobre caracterização de carga de trabalho para
serviços de Computação na Nuvem. Analisando a
literatura, os serviços de streaming de vídeo têm
ganhado notório destaque, sobretudo pelo número
de usuários, e, portanto, está recorrentemente
presente na literatura sobre caracterização de carga
de trabalho de serviços de Computação na Nuvem. A
análise da literatura permitiu a obtenção de dados
importantes sobre o serviço de streaming de vídeo,

como tamanho médio/padrão dos vídeos, frequência
de acessos, padrão de acessos e tráfego de dados,
relacionados em sua maioria ao site Youtube. A
análise da utilização do processador para serviços de
streaming de vídeo foi feita a partir de experimentos
realizados com a ferramenta Wowza Media Server,
através dos quais foi possível observar a variação da
taxa de utilização de acordo com as características
dos vídeos, sobretudo, a resolução.

PALAVRAS‐CHAVE: Carga de trabalho, streaming de vídeo, Youtube, Computação na Nuvem.

VIDEO STREAMING WORKLOAD CHARACTERIZATION
ABSTRACT
The article presents the result of a study about
workload characterization for Cloud Computing
Services. Our analysis of the literature pointed that
video streaming services has gained notorious
prominence, especially because the number of users,
and therefore is constantly present in the literature
about workload characterization of Cloud Computing
services. The analysis of the literature has allowed to
obtain important information about video streaming

services, such as average size/standard of the videos,
access frequency, access patterns and bit‐rate, mostly
related to Youtube. In order to analyze the processor
utilization for video streaming services we carried
some experiments using the Wowza Media Server
tool, through which we could observe utilization
variation according to video characteristics, especially
the resolution.

KEY‐WORDS: Workload characterization, video streaming, Youtube, Cloud Computing.
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CARACTERIZAÇÃO DE CARGA DE TRABALHO DE STREAMING DE VÍDEO
1. INTRODUÇÃO
A difusão da Tecnologia da Informação (TI) a partir da década de 1990 trouxe no decorrer
dos anos, importantes e progressivas transformações no âmbito dos negócios. Nesse sentido,
sistemas de comércio eletrônico, redes sociais, streaming de áudio e vídeo, entre outros, foram
inicialmente oferecid,os como os tradicionais Sistemas Web e mais recentemente, como
Sistemas de Software como Serviço (SaaS) (ARMBRUST, 2009) (VAQUERO, 2008). A boa
funcionalidade destes sistemas depende de um eficiente gerenciamento de infraestrutura de TI.
O gerenciamento de infraestrutura de TI envolve duas atividades que visam estimar a
quantidade de recursos computacionais necessários para que um sistema computacional
funcione e atenda às expectativas dos usuários. Estas atividades envolvem análises de longo
prazo e de curto prazo, sendo respectivamente: planejamento de capacidade e provisão
dinâmica de recursos.
Os estudos realizados dessas atividades são fortemente voltados para o comércio
eletrônico. Dessa forma, surge a necessidade de compreender se as técnicas de planejamento de
capacidade e provisão dinâmica podem ser utilizadas para outros sistemas com a mesma eficácia
de quando são utilizadas para o comércio eletrônico. Para isso, faz‐se necessário primeiramente
estudar e caracterizar o comportamento dos demais sistemas existentes.
O presente artigo tem como foco caracterizar sistemas de streaming de vídeo podendo,
posteriormente, verificar se as técnicas já propostas podem ser aplicadas à esse sistema assim
como são aplicadas aos sistemas de comércio eletrônico.
Primeiramente, foi realizado um levantamento bibliográfico de forma a permitir um maior
embasamento teórico relacionado às aplicações SaaS e às atividades que otimizam sistemas
desse tipo (Seção 2). Uma busca na literatura voltada para cargas de streaming de vídeo (Seção
3) e uma análise dos dados encontrados juntamente com os dados obtidos dos experimentos
realizados são apresentados (Seção 4). Por fim, são expostas as conclusões da pesquisa e as
perspectivas de trabalhos futuros (Seção 5).
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No universo da Tecnologia da Informação (TI) tornou‐se extremamente importante a
realização de uma boa gerência de infraestrutura. Essa possibilita que o sistema computacional
oferecido possa atender eficazmente ao cliente (CHERKASOVA, TANG & SINGHAL, 2004)
(JANAKIRAMAN, SANTOS & TUNER, 2003) (MENASCÉ, BARBARÁ & DODGE, 2001), e/ou favorecer
o lucro das empresas (WU & BUYYA, 2011) (SHARMA, 2013).
Nesse sentido existem duas atividades essenciais que contribuem para a realização da
gerência de infraestrutura de TI. Essas atividades são denominadas: planejamento de capacidade
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(SHARMA, 2013) e provisão dinâmica (WU & BUYYA, 2011) (SHARMA, 2013). Ambas buscam
avaliar a quantidade de recursos computacionais necessários à um sistema computacional. O
planejamento de capacidade busca estimar a quantidade de recursos computacionais necessária
em longos intervalos de tempo ‐ período na ordem de anos ‐ enquanto a provisão dinâmica
estima a quantidade de recursos necessária em curtos intervalos de tempo ‐ período na ordem
de horas.
Para exercer o planejamento de capacidade e a provisão dinâmica de forma eficiente é
comum a análise do sistema computacional, de forma a compreender principalmente o
comportamento do usuário, avaliando, por exemplo, quesitos como a quantidade de requisições
feitas ao sistema e a variação do número de requisições, dando atenção à períodos em que essas
atingem picos maiores. Nesse sentido, podemos entender a carga de trabalho a qual um sistema
de computação é submetido como sendo a quantidade de trabalho que a interação dos usuários
com o sistema requisita do mesmo.
Dessa forma, as caracterizações de cargas de trabalho são estudadas (ABHARI & SORAYA,
2010) (BENEVENUTO et al., 2010) com o intuito de permitir que a gerência de infraestrutura de TI
possa estimar uma carga de trabalho futura, não dispondo assim de recursos computacionais
desnecessários e, do mesmo modo, não deixando de atender à demanda, proporcionando menor
custo e maior lucro para as empresas.
Considerando a necessidade de se estimar uma carga de trabalho para uma posterior
aquisição de recursos computacionais, o advento da Computação na Nuvem trouxe uma maior
flexibilidade ao oferecer recursos sob demanda. Três serviços principais são ofertados nesse novo
mercado (ARMBRUST, 2009) (VAQUERO, 2008): Infraestrutura como Serviço (IaaS), onde são
oferecidos recursos computacionais (e.g., processamento e armazenamento); Plataforma como
Serviço (PaaS), onde são oferecidas plataformas para desenvolvimentos e execução de
aplicações; e Software como Serviço (SaaS), onde sistemas computacionais completos são
oferecidos (e.g., sistemas de streaming, redes sociais, sistemas de escritório, sistemas de CRM).
3. METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO DE CARGA DE TRABALHO
Inicialmente foi realizada uma busca na literatura visando a caracterização de cargas de
trabalho de sistemas de streaming de vídeo. Foram selecionados 6 artigos para uma análise
crítica e comparativa dos dados, nos quais as principais características encontradas foram
relacionadas: às requisições e tipos de requisições submetidas pelos usuários; ao tempo entre
requisições; à quantidade de usuários em um determinado período de tempo (BENEVENUTO et
al., 2010), (GILL et al., 2007); às características dos vídeos do YouTube (ABHARI & SORAYA, 2010);
ao tamanho e à taxa de bits dos vídeos (CHENG, 2008) (ABHARI & SORAYA, 2010); às categorias
dos vídeos, de forma a entender o comportamento do usuário em relação às diferentes
categorias e à popularidade de acessos de mídia (CHENG, 2008) (TANG et al., 2003) entre outros.
Não foram encontrados estudos com uma ampla caracterização da carga de processamento, bem
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como artigos que abrangessem todas as características de uma carga de trabalho. Uma
caracterização dos principais artigos é apresentada na sequência.
O artigo Characterization and Analysis of User Profiles in Online Video Sharing Systems
(BENEVENUTO et al., 2010) analisou o serviço de vídeo do UOL apresentando informações como:
a quantidade de requisições (por hora, e durante todo o tempo de coleta); os tipos de
requisições; a duração da sessão e o tempo entre requisições. O artigo apresenta análises de
picos de requisições em determinado período de tempo, os diferentes usuários de acordo com o
número de requisições enviadas ao servidor e o perfil de navegação dos variados grupos de
usuários.
O artigo YouTube Traffic Characterization: A View from the Edge (GILL et al., 2007)
realizou um estudo do tráfego do serviço de compartilhamento de vídeo YouTube. O uso do
Youtube foi monitorado em um período de três meses na rede local do campus de uma
universidade (University of Calgary). Foram observadas as transações entre usuários, incluindo os
downloads de vídeo. O artigo também apresenta as estatísticas monitoradas para os 100 vídeos
mais populares do dia, semana e mês.
O artigo Statistics and social networks of YouTube videos (CHENG, 2008), apresenta um
estudo de medição sistemática e aprofundada das estatísticas de vídeos do YouTube. Para esse
fim, o site do YouTube foi analisado durante quatro meses, coletando dados de mais de 3
milhões de vídeos. O artigo apresenta características como: categoria do vídeo; comprimento do
vídeo; tamanho e taxa de bits e comportamento do usuário.
O artigo Workload Generation for YouTube (ABHARI & SORAYA, 2010) analisou cerca de
250.000 vídeos de forma a entender o tráfego dessa rede social. Foram avaliadas características
relacionadas: à duração, principalmente de vídeos populares; aos tamanhos dos vídeos regulares,
resultando em uma média utilizada para estimar quanto de espaço em disco era necessário para
armazenar todos os vídeos do YouTube na época; à classificação dos vídeos pelos usuários, de
forma a entender o comportamento (interação com o usuário) desses na rede.
4. RESULTADOS
4.1 Dados da literatura
A análise da literatura revelou dados importantes sobre a carga de trabalho de sistemas
de streaming de vídeo, e os principais artigos considerados avaliaram o serviço de streaming de
vídeo do site Youtube (ABHARI & SORAYA, 2010) (GILL et al., 2007) (CHENG, 2008).
Foi observada a existência da proporcionalidade entre a frequência de execução dos
vídeos do Youtube e a sua faixa de duração (ABHARI & SORAYA, 2010) (Figura 1). Os vídeos com
duração em torno de 1 minuto, constituindo o primeiro pico de acesso, representam cerca de
20% dos vídeos do Youtube. Os vídeos com duração entre 3 e 4 minutos apresentaram a maior
frequência de acesso, representando cerca de 16,7% dos vídeos e caracterizando, em geral, a
duração dos vídeos da categoria Música. O terceiro pico observado é dos vídeos com duração em
torno de 10 minutos, influenciado, sobretudo, pelo limite de duração para upload estabelecido
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pelo Youtube até 2010. Dos vídeos do Youtube analisados, 97,8% apresentam até 600 segundos
de duração e 99,1% apresentam uma duração inferior a 700 segundos (CHENG, 2008).
A imagem v inculada não pode ser exibida. Talv ez o arquiv o tenha sido mov ido, renomeado ou excluído. Verifique se o v ínculo aponta para o arquiv o e o local corretos.

Figura 1 ‐ Frequência de acesso dos vídeos de acordo com a duração.
Das 12 categorias que podem ser atribuídas aos vídeos no Youtube, três categorias
representam a maior quantidade de vídeos, também caracterizando os vídeos mais populares,
segundo avaliação dos usuários. As categorias populares são: Música (22,9% dos vídeos),
Entretenimento (17,8% dos vídeos) e Comédia (12,1% dos vídeos).
Segundo (ABHARI & SORAYA, 2010), 90% dos vídeos regulares do Youtube são menores
que 19,2 MB e apenas 0,1% são maiores que 100 MB (Figura 2). O tamanho médio de um vídeo
foi estimado em cerca de 8,4 MB. Considerando o valor médio para um vídeo regular e a
existência de aproximadamente 83,4 milhões de vídeos nos servidores do Youtube, em 9 de Abril
de 2008, estimou‐se que o espaço em disco necessário para armazenar todos os vídeos do
Youtube seria de aproximadamente 817 TB para o período (ABHARI & SORAYA, 2010).
A imagem v inculada não pode ser exibida. Talv ez o arquiv o tenha sido mov ido, renomeado ou excluído. Verifique se o v ínculo aponta para o arquiv o e o local corretos.

Figura 2 ‐ Tamanho dos arquivos de vídeo regulares do YouTube
Os vídeos do Youtube apresentam uma taxa de bits com três picos, sendo o maior em
torno de 330 Kbps e os picos subsequentes em torno de 285 Kbps e 200 Kbps. Esses valores
levam à estabelecer que a taxa de bits do Youtube é equilibrada quanto à qualidade e largura de
banda, apresentando uma taxa de bits moderada (CHENG, 2008). Um relatório de 2006 revela
que o Youtube possuía uma banda de saída de cerca de 20 Gbps, com um crescimento médio de
20% ao mês. Considerando o custo de tráfego de rede US$ 10,00 por Mbps no período, o custo
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estimado do tráfego de dados no Youtube seria de US$ 11 milhões ao mês (CHENG, 2008).
Segundo estimativas, são realizadas aproximadamente 100 milhões de visualizações de vídeos
por dia no Youtube, representando cerca de 60% dos vídeos assistidos na Internet. A estimativa
de uploads é de 65 mil vídeos diários.
4.2 Experimentos realizados para caracterização da carga de processamento
Tendo em vista a carência de dados na literatura sobre a caracterização de carga de
processamento para sistemas de streaming de vídeo, foram realizados alguns experimentos,
utilizando a ferramenta Wowza Media Server1, para observar a taxa de utilização do
processador.
A taxa de utilização do processador (Figura 3) foi coletada durante a geração do streaming
vídeo. Foram utilizados dois grupos de vídeos, um grupo de 10 vídeos com a resolução de 640 x
360 e o outro grupo de 10 vídeos com a resolução de 1280 x 720. Também foi analisada a taxa de
utilização do processador na geração de mais de um streaming de vídeo simultaneamente. Cada
vídeo teve seu streaming replicado três vezes para coleta dos dados.
Os vídeos de maior resolução apresentaram uma taxa média de utilização do processador
de 91,97%, enquanto os vídeos de menor resolução apresentaram uma taxa média de 57,77%.
Dessa forma, constatou‐se que nos cenários investigados a taxa de utilização do processador
para geração do streaming de vídeo cresce de acordo com a resolução do arquivo de vídeo.
Os experimentos de geração com mais de um streaming simultaneamente foram
realizados com os vídeos de maior resolução (1280 x 720). Para o primeiro caso, foram gerados 2
streamings de vídeo simultaneamente e para o segundo caso foram gerados 4 streamings
simultaneamente. A taxa de utilização do processador mostrou‐se proporcional ao número de
streamings de vídeo gerados nos cenários investigados. Para o primeiro caso a taxa média de
utilização do processador foi de 149,28% e para segundo caso a taxa média de utilização do
processador foi de 256,40%.

Figura 3 ‐ Taxa média de utilização do processador com um streaming: vídeos com maior
resolução (esquerda) e vídeos com menor resolução (direita).
1

http://www.wowza.com/
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Os experimentos supracitados foram realizados em um computador com processador
Intel Core i3 e 4 GB de RAM. Para avaliar a influência da configuração da máquina na taxa de
utilização do processador os mesmos experimentos foram realizados em uma máquina de
configuração inferior (Intel Pentium Inside e 2 GB de RAM). A análise dos dados demonstrou que
a taxa de utilização do processador, apesar de diferente, não sofreu grandes alterações em
decorrência da configuração da máquina, de forma que as taxas de utilização do processador
obtidas nas duas máquinas mostraram‐se próximas (Figura 4). Para os vídeos de maior resolução
a taxa média de utilização do processador obtida foi de 79,67%, enquanto para os vídeos de
menor resolução a taxa média obtida foi de 52,54%.

Figura 4 ‐ Taxa média de utilização do processador com streamings simultâneos: vídeos
com maior resolução (esquerda) e vídeos com menor resolução (direita).
5. FERRAMENTAS DE APOIO
Buscando fomentar estudos que utilizem a caracterização de aplicações de streaming de
vídeo na Web, foi feita uma pesquisa e avaliação de ferramentas geradoras de carga de trabalho.
5.1. MediSyn
Gerador de carga de trabalho de meio sintético que pode produzir rastros com alvos
definidos, parâmetros controláveis e distribuições desejadas para experimentos de desempenho
em estudos de streaming de mídias. O objetivo da ferramenta é gerar um rastro sintético
representando uma sequência de acessos (sessões) em um conjunto de arquivos de mídia. Cada
arquivo tem sua própria popularidade, duração e taxa de bits de codificação. No geral, o processo
de geração consiste em duas etapas: geração de propriedade dos arquivos e geração de acesso
ao arquivo (TANG et al., 2003).
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5.2. GISMO
Gerador de carga de trabalho de acesso de streaming sintético realista que considera as
implicações das características observadas no desempenho de vários protocolos, incluindo o
armazenamento em cache e pré‐busca. A ferramenta permite a especificação de um número de
características de acesso de streaming de mídia, incluindo a popularidade do objeto, a correlação
temporal do pedido, os padrões de acesso sazonais, as durações de sessão do usuário, os tempos
de interatividade com o usuário, a taxa de bits variável (VBR), a auto‐similaridade e as
distribuições marginais (JIN & BESTAVROS, 2001).
5.3. GlobeTraff
Um gerador de carga de tráfego da Web que visa facilitar a geração de cargas sintéticas. O
gerador de carga de trabalho possui cinco características de carga de trabalho consideradas
relevantes para o desempenho de cache: a referência de uma só vez, a popularidade do arquivo,
a distribuição de tamanho do arquivo, a correlação entre tamanho do arquivo e popularidade e a
localidade temporal. (KATSAROS, XYLOMENOS & POLYZOS, 2012)
5.4. Server Workload Generator
O artigo (ABHARI & SORAYA, 2010) faz uma análise de vídeos do Youtube buscando
entender suas características e assim levantar pontos que possam levar à criação de um gerador
de carga confiável. Uma versão inicial de um gerador é utilizada considerando as seguintes
características dos vídeos: tamanho do arquivo, duração do vídeo, quantidade de acessos,
avaliação média e vídeos relacionados. A ferramenta considera como base para geração das
características dos vídeos as distribuições Weibull e Lognormal.
5.5. TPC‐W
A carga de trabalho é gerada para um ambiente de comércio eletrônico que simula as
atividades de um servidor Web transacional orientado a negócio. Por tratar‐se de uma
ferramenta exclusiva para sites de leilão, não foi analisada em detalhes. A ferramenta simula três
perfis diferentes, variando a proporção de procura para compras: compras efetivas, navegação e
ordenação baseado na Web (MENASCÉ & MASON, 2002).
5.6. ProWGen
ProWGen é um gerador de carga de trabalho de proxy sintético desenvolvido no
Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Saskatchewan. O principal objetivo
da ferramenta é permitir a síntese de cargas de trabalho de proxy com flexibilidade para
avaliação de estratégias de caching (BUSARI & WILLIAMSON, 2002).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS
O foco deste artigo é caracterizar sistemas de streaming de vídeo de modo a permitir um
posterior estudo de técnicas de planejamento de capacidade e provisão dinâmica de recursos
para esse tipo de sistema. Foram coletadas importantes observações acerca da caracterização da
carga de trabalho de streaming de vídeo por meio da literatura, tais como: a frequência de
acesso dos vídeos; o tempo entre requisições; o tamanho e taxa de bits dos vídeos; os tipos de
requisições submetidas pelos usuários; a quantidade de usuários em um determinado período de
tempo; a duração de sessão, dentre outros. Foram realizados alguns experimentos para
complementar os dados encontrados na literatura sobre a taxa de utilização do processador
(demanda de processamento). Os experimentos consideraram a variação na resolução do vídeo,
na configuração da máquina e na quantidade de streamings simultâneos. A análise dos
resultados demonstrou que, para os cenários investigados, a resolução do vídeo e a quantidade
de streamings simultâneos influenciam a taxa de utilização do processador.
As simplificações consideradas conduzem à algumas ameaças de validade que podem ser
investigadas em trabalhos futuros. Para a caracterização da taxa de utilização do processador
foram realizados experimentos iniciais, sendo necessários experimentos com mais vídeos,
fazendo uso de máquinas com configurações distintas e com outros softwares de streaming de
vídeo além do usado neste artigo. Para validar a caracterização elaborada, pode‐se coletar dados
de uma aplicação de streaming de vídeo em funcionamento e comparar com os dados
encontrados durante esta pesquisa. Como trabalho futuro, propõem‐se ainda, a utilização de
máquinas virtuais para a realização de medições da taxa de processamento de streamings de
vídeo, a partir da alocação de instâncias na plataforma Amazon EC22. A alocação de instâncias na
Amazon EC2 permitirá a realização de testes em ambientes pré‐configurados, auxiliando na
observação da influência de variáveis como capacidade de processamento, sistema operacional
utilizado e largura de banda de rede no processo de geração dos streamings de vídeo.
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RESUMO
Este artigo visa apresentar a utilização da virtualização
de servidores, bem como os benefícios da sua
implantação. É demonstrado desde a configuração de
hardware, software e serviços, utilizados anteriormente,
até a nova solução, em que se faz uso do Citrix
XenServer e do Aplicativo Citrix XenCenter para auxiliar
na administração e manutenção das máquinas virtuais

instaladas. O estudo foi realizado no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará ‐ IFCE, no
Campus de Tianguá.

PALAVRAS‐CHAVE: Virtualização, XenServer, Máquina Virtual, Servidor, Sustentabilidade

THE BENEFITS OF VIRTUALIZATION DEPLOYMENT ON A SERVER IFCE TIANGUÁ CAMPUS WITH
XEN SERVER
ABSTRACT
This article presents the use of server
virtualization and the benefits of its implementation. It
is demonstrated from the hardware configuration,
software and services, previously used, to the new
solution, which makes use of Citrix XenServer and Citrix
XenCenter Application to assist in the administration

and maintenance of the installed virtual machines. The
study was conducted at the Federal Institute of
Education, Science and Technology of Ceara ‐ IFCE in
Campus Tianguá.

KEY‐WORDS: Virtualization, XenServer, Virtual Machine, Server, Sustainability
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OS BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DA VIRTUALIZAÇÃO EM UM SERVIDOR DO IFCE CAMPUS
TIANGUÁ COM O XEN SERVER

INTRODUÇÃO

Atualmente as organizações públicas e privadas, precisam alinhar as necessidades
corporativas com suas estratégias de tecnologia da informação (TI). A definição de ferramentas ou
softwares para o bom desempenho do negócio é crucial, pois as organizações sentem cada vez mais
necessidade de alcançar seus objetivos com menos gastos ou esforços. A utilização de recursos
computacionais está em crescente ascensão, sendo necessário que aja um planejamento correto
para identificar quais tecnologias devem ser aplicadas para a geração de bons resultados (BURGER,
2012; MICROSOFT, 2012).
Com o crescimento da utilização dos servidores nas empresas nos últimos anos, tem obrigado os
servidores a desempenhar diversas funções diferentes, trazendo consigo mais gastos na aquisição de
máquinas, peças, energia e manutenção, além de necessitar de um espaço físico maior. Desta
maneira o setor de TI depara‐se com um ambiente cada vez mais complexo, dificultando atender as
necessidades dos usuários e da organização. Para dirimir este percalço, as empresas estão
implantando a virtualização, o qual necessita de investimento em hardware e software, mas a curto
prazo, estes investimentos são contornados por conta da diminuição na manutenção dos servidores
físicos, melhor aproveitamento dos recursos computacionais e uma série de economias, em especial
a energia e espaço. Portanto, a virtualização de servidores faz um melhor uso dos recursos,
racionalizando os serviços de manutenção e obtendo uma maior eficiência (MICROSOFT, 2012).
Uma pesquisa realizada em 2013, que entrevistou mais de 750 executivos de todo o mundo,
revelou que cerca de 40% das empresas devem virtualizar entre 51% e 75% de seus servidores ao
longo dos próximos 24 meses. Isso mostra que apesar da empresa ter um custo maior para
implantar a técnica de virtualização, ao analisar o custo‐benefício dos anos que se seguem, a
curto prazo fica claro o retorno economicamente positivo à empresa e o aumento da eficiência
(CANALTECH, 2013).
Analisando mais a fundo chega‐se a definição que, segundo Tanembaum (2010), a virtualização
consiste em uma técnica de combinar ou dividir recursos de uma máquina para executar um ou
mais sistemas, ocultando as características de hardware e como as aplicações utilizam estes
recursos computacionais. Esta ocultação ou abstração é possível através do provimento de um
hardware virtual para cada um dos sistemas, que são instalados em máquinas virtuais. Assim
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uma máquina real pode realizar o trabalho de várias outras, de forma transparente ao usuário,
ocupando menos espaço físico, promovendo redução do consumo de energia e de refrigeração.
Neste trabalho será discutido o processo de implantação da virtualização nos servidores do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) no Campus de Tianguá e
apresentar os benefícios apresentados depois da implantação da técnica de virtualização.
REFERENCIAL TEÓRICO
Segundo Carissimi (2008), a virtualização de servidores nada mais é do que uma
tecnologia que auxilia sistemas operacionais (SOs) de plataformas diferentes a beneficiar‐se do
mesmo hardware e com capacidade de executar vários SOs simultaneamente, de forma
independente, ou seja, sem que um SO interfira no funcionamento do outro.
Para fazer a virtualização é necessário haver a Virtual Machine Monitor (VMM), mais conhecido
como hypervisor, que age como um intermediário entre as máquinas virtuais e o hardware real.
A VMM tem o controle dos recursos da máquina real, os quais são compartilhados pelas
máquinas virtuais, tais como: processadores, dispositivos de entrada/saída, memória e
armazenamento (MATTOS, 2008).
A implementação de monitores de máquinas virtuais (Virtual Machine Monitor ‐ VMM) pode ser
realizada através de duas formas: virtualização total e paravirtualização. Na virtualização total a
VMM cria uma cópia virtual do hardware, fazendo com que os SO's “pensem” que estão sendo
executados diretamente no hardware real. Já na paravirtualização, para que o SO possa ser
executado, é necessário modificá‐lo, obrigando‐o a acessar os dispositivos de hardware através
de drivers da VMM (CARISSIMI, 2008).
A motivação para utilizar VMs, reside na possibilidade delas trabalharem de maneira
independente, permitindo a execução de forma simultânea vários SOs diferentes na mesma
máquina real, cada um com suas aplicações e serviços particulares (TOSADORE, 2012).
Existem vários tipos de VMM no mercado. O XenServer é uma VMM criada em 2003 pela
Universidade de Cambridge e adquirida pela empresa Citrix em 2007. O XenServer é uma VMM
do tipo híbrida, funcionando como uma fina camada entre o hardware e o SO, com suporte a
virtualização total e a paravirtualização. Na virtualização total a máquina real deve possuir
processador compatível com a tecnologia de virtualização, já na paravirtualização, é necessário
que o SO permita a modificação do seu núcleo (kernel), para que possa usufruir dos serviços
fornecidos pelo XenServer (CARDOSO, FERREIRA, SANTOS, 2010; FRANCO, 2010).
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O XenServer pode ser acessado diretamente do servidor, através da rede interna ou através da
internet (se houver IP público). Quando o acesso é realizado pela rede, é utilizado o aplicativo
XenCenter, que pode ser instalado em um computador com o SO Windows. O XenCenter solicita
o endereço IP, login e senha, para fazer a conexão com o servidor (SILVA, 2014). Todo o
procedimento de criação e gerenciamento das VMs é feito por interface gráfica com o
XenCenter. Também é possível, com o XenCenter, obter informações das VMs como:
processador, memória utilizada, disco rígido, interfaces de rede, tempo de atividade do servidor;
além de acessar funções de backup, restauração, ligar, desligar, reiniciar, e acessar a interface da
máquina virtual (BRUMATE, 2010; MATHEWS et al, 2008).
AMBIENTE SEM VIRTUALIZAÇÃO
No contexto inicial, o IFCE campus de Tianguá possuía uma infraestrutura composta por
duas máquinas (PCs) que proviam os serviços de proxy, DHCP, DNS, compartilhamento de
arquivos (SAMBA) e Servidor de aplicação (Apache, MySQL, PHP), de acordo com a Tabela 1.
Tabela 1 – Configurações de Hardware e Software das máquinas antes da virtualização.
VCPUs

Memória RAM

Disco Rígido (HD)

Serviços

2

2048 MB

500 GB

2

2048 MB

500 GB

Proxy, Samba, cache de
pacotes .deb, DNS, DHCP
Samba, LAMP (Linux, Apache,
MySQL e PHP), cache de
pacotes .deb, DNS, DHCP

Sistema
Operacional

Debian 6 ‐
Discentes
Debian 6 ‐
Docentes

Fonte – Setor de TI – IFCE‐Campus Tianguá.

Essa disposição de hardware e serviços atendia de certa forma as necessidades da instituição,
porém havia alguns pontos falhos. Dos quais podemos ressaltar: ocupação de espaço físico,
consumo de energia, manutenção, desempenho de hardware (processamento e
armazenamento), tolerância a falhas, backup e recuperação, centralização de servidores.

IMPLANTAÇÃO DA VIRTUALIZAÇÃO
Para o estudo e implantação de um servidor virtualizado, foi utilizado o servidor do IFCE
Campus Tianguá. A máquina cedida para o procedimento tem como função gerenciar toda a rede
e aplicativos do Campus, e possui as seguintes configurações:
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Marca: HP
Modelo: Proliant ML350p Gen8
Processador: 1 x Intel(R) Xeon(R) CPU ES‐2620 2.0GHz
Núcleos de Processamento: 12
Memória RAM: 16 GB DDR3
Disco Rígido: 1 x HD de 500 GB

No servidor foi instalado a ferramenta de virtualização XenServer 6.1.0, da Citrix Systems, Inc., e
criadas três máquinas virtuais, para prover os mesmos serviços que eram oferecidos antes da
virtualização. O XenServer foi implantado através da paravirtualização. A descrição de cada VM é
detalhada na Tabela 2.
Tabela 2 – Configurações de Hardware e Software das VMs após a virtualização.
VCPUs

Memória RAM

Disco Rígido (HD)

Serviços

3

3072 MB

25 GB

Debian 7
4
Ubuntu 12.04 2

2048 MB
2048 MB

200 GB
15 GB

Total

7168 MB

240 GB

Proxy, Firewall, DHCP, DNS,
Captive Portal
Samba
LAMP (Linux, Apache, MySQL
e PHP)
‐

Sistema
Operacional

pfSense 4.1

9

Fonte – Setor de TI – IFCE‐Campus Tianguá.

Ainda de acordo com a Tabela 2, as VMs provém serviços diferentes e foi instalado um SO
diferente em cada VM.
Na primeira máquina virtual foi instalado o pfSense, baseado no FreeBSD, que tem a função de
gerenciar toda a rede do Campus com serviços de Proxy, Firewall, DHCP, DNS, controle de
usuários (Captive Portal), etc.
A VM com o Debian utiliza o Samba para compartilhamento dos arquivos do setor de TI e dos
professores, que ficam disponíveis na rede interna e na internet. Os arquivos da TI são essenciais
no suporte e manutenção dos computadores do Campus. Os professores usam o servidor para
disponibilizar arquivos para os alunos, referentes às disciplinas lecionadas.
A máquina virtual com o Ubuntu instalado, mantém um servidor web (LAMP), com o Apache,
MySQL e PHP, que são necessários para rodar dois sistemas web desenvolvidos no próprio
Campus na linguagem PHP (Sistema de Almoxarifado e o Sistema de Ordem de Serviço).
A Figura 1 apresenta a disposição das máquinas virtuais através do XenCenter que está
acessando o servidor em estudo.
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Figura 1 – XenServer sendo acessado pelo XenCenter e mostrando as VMs instaladas

METODOLOGIA
Este artigo foi escrito a partir de uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem do tipo
quali‐quantitativa, partindo de um estudo de caso. O estudo de caso foi realizado no IFCE
Campus Tianguá, concentrando‐se nos aparelhos e sistemas utilizados para gerenciar a rede do
Campus, no período de 23 de setembro a 13 de dezembro de 2013.
Para a coleta dos dados foram realizadas entrevistas com os servidores técnico‐administrativos
do Setor de TI do Campus e análises dos sistemas utilizados pela TI.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Essa nova disposição da utilização dos recursos de hardware e software do campus,
culminou na diminuição significativa no consumo de energia, refrigeração e redução do espaço
físico ocupado. Esta economia foi possível porque o servidor adquirido substitui as duas
máquinas utilizadas anteriormente, oferecendo os mesmos serviços.
Outros benefícios observados envolve a recuperação de desastres e envolve a redução de
manutenção, tolerância a falhas, backup e recuperação. As máquinas virtuais gerenciadas pelo
XenServer possuem features, que permitem backup e recuperação em minutos. Isso é possível
através do uso de snapshots, que são arquivos de estado, dados de disco e configuração de uma
máquina virtual em um ponto especifico do tempo. Dessa forma, ao haver uma falha por causa
de atualização ou perda de dados, por exemplo, pode ser revertido para uma versão previamente
salva, sem afetar as outras máquinas virtuais em funcionamento.
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A virtualização também proporcionou um melhor uso dos recursos de hardware, pois é possível
configurar a quantidade de núcleos de processamento, quantidade de memória RAM e tamanho
do disco rígido para cada VM. Estas configurações podem ser facilmente modificadas, de acordo
com a necessidade de cada máquina, proporcionando um ambiente computacional adaptável,
sem a necessidade de aquisição de novas máquinas. Também possibilita separar serviços em
várias máquinas virtuais, como exemplo o Samba, que antes concorria por uso de processamento
e memória com outros serviços e agora detém uma máquina própria.
A flexibilidade de alocação dos recursos de hardware permite com que a equipe de TI possa
defini‐los de uma forma mais eficiente. Desta forma serão alocados apenas os recursos que são
realmente necessários para cada máquina, permitindo com que sejam deixados recursos de
reserva, para serem utilizados quando as máquinas já criadas precisarem ou para implantação de
novas máquinas virtuais.
A tabela 3 mostra os principais recursos de hardware do servidor, que são as unidades de
processamento (VCPUs), memória RAM e HD. Ainda na tabela tem as informações da quantidade
de cada recurso foi alocado para as máquinas virtuais e quanto ficou ocioso. É claramente visível
que para manter as três máquinas funcionando, é necessário um pouco mais da metade dos
recursos disponíveis, possibilitando com que o servidor disponha de recursos para ampliação dos
serviços oferecidos e de serviços que possam ser implementados a partir das necessidades da
Instituição, sem que aja a necessidade de aquisição de novos equipamentos. A memória RAM foi
o hardware menos utilizado, já que as aplicações utilizadas no servidor não demandam grandes
quantidades de memória RAM.
Tabela 3 – Configurações de Hardware e Software do Servidor
Máquina

VCPUs

Memória RAM

Disco Rígido (HD)

Servidor (Máquina Real)
Máquinas Virtuais
Não utilizado

12
7
5

16349 MB
7168 MB
9181 MB

457,7 GB
240,0 GB
217,7 GB

Fonte – Setor de TI – IFCE‐Campus Tianguá.

A máquina virtual com o pfSense instalado é a mais utilizada, pois fornece a internet para todo o
Campus e mantém serviços como o DHCP, DNS, Proxy e relatórios de acessos. Mesmo utilizando
um pouco mais da metade dos recursos de hardware, estes ainda não são totalmente utilizados.
Conforme a figura 2, apenas 17% da capacidade das CPUs está sendo utilizada. A VM com o
pfSense está usando 68% das 3 CPUs alocadas, enquanto que as outras duas VMs tem uma
utilização esporádica, ficando na maioria do tempo com 0%.
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Figura 2 – Utilização dos recursos de hardware pelas três VMs instaladas no Servidor
A centralização das máquinas virtuais também facilita a manutenção do servidor, seja em
hardware ou software, e está entre um dos maiores benefícios, de acordo com os profissionais
de TI do IFCE Campus Tianguá.

CONCLUSÃO
Muitas vezes as empresas detêm equipamentos subutilizados e ocupando grandes
porções da infraestrutura física, e a virtualização surgiu como um importante meio para otimizar
os recursos disponíveis e reduzir custos. Dessa forma, a virtualização de servidores busca
intensificar o uso de máquinas potentes, que muitas vezes estão ociosas, e exigir o máximo de
desempenho destas, combinando ou dividindo seus recursos para executar um ou mais sistemas
operacionais e seus serviços.
A implantação da virtualização no IFCE Campus Tianguá resultou em vários impactos positivos,
principalmente em relação à economia de energia elétrica e aquisição de novas máquinas,
melhor utilização dos recursos, centralização dos servidores, tolerância a falhas e melhor
manutenção. O XenServer mostrou‐se uma ferramenta fundamental para a implantação da
virtualização, pois é de fácil instalação e auxilia no gerenciamento do servidor, através do
aplicativo XenCenter. A capacidade de executar vários SOs de plataformas diferentes, ao mesmo
tempo, consolida a implantação da virtualização em ambientes corporativos, em especial nas
Instituições Públicas de Ensino.
Este trabalho é de grande valia para Instituições de Ensino que necessitam de diversos serviços,
instalados em ambientes diferentes e que desejam mantê‐los de forma sustentável. Recomenda‐
se testes com outros softwares e com ferramentas de desempenho para trabalhos futuros,
chegando a um resultado mais preciso sobre os benefícios e vantagens das principais
ferramentas de virtualização disponíveis no mercado, livres ou não.
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RESUMO
Este artigo relata a experiência de um Projeto de
Iniciação a Pesquisa que teve por objetivos investigar a
viabilidade do desenvolvimento de noções básicas do
raciocínio lógico, algoritmos e linguagem de
programação. Para facilitar o ensino e aprendizagem
adotamos a metodologia da Taxonomia de Bloom cuja
finalidade foi empregada na estrutura do planejamento
pedagógico e dos conteúdos auxiliando objetivos ligados
ao desenvolvimento cognitivo que no contexto do
projeto, engloba a aquisição do conhecimento,

compreensão, aplicação, análise e avaliação. Pesquisa
realizada em uma escola publica a estudante do ensino
médio, tendo também como fator motivacional o
incentivo à participação nas Olimpíadas Brasileira de
Informática, objetivando desperta para as áreas
tecnológicas. Neste contexto, este artigo tem como foco
principal apresentar um estudo sobre a viabilidade do
ensino básico de lógica no ensino médio utilizando do
feramente Scratch no ambiente introdutório de ensino
da
disciplina
de
Lógica
de
Programação.

PALAVRAS‐CHAVE: Raciocínio lógico, Algoritmo, Linguagem de programação, Linguagem Scratch.

Teaching Logic Programming for High School for the Logical Reasoning Development and
Discipline
ABSTRACT
This article describes the experience of a University
Extension Project that aims to investigate the feasibility
of developing the basics of logical reasoning, algorithms
and programming language. To facilitate the teaching
and learning have adopted the methodology of Bloom's
Taxonomy whose purpose was used in the structure of
the planning and development of content assisting
linked to cognitive development goals in the context of
the project includes the acquisition of knowledge,
comprehension, application, analysis and evaluation.

Research conducted in a public school to high school
student, taking also as a motivational factor to
encourage participation in the Brazilian Olympics of
Informatics, aiming to awaken to technological areas. In
this context, this article focuses primarily on presenting
a study on the feasibility of teaching basic logic in high
school using the Scratch feramente the introductory
teaching environment of the discipline of Logic
Programming.

KEY‐WORDS: Logical reasoning, algorithm, programming language, language Scratch.
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1. INTRODUÇÃO
Ensinar a arte de pensar de forma estruturada, ou seja, programação é um dos grandes desafios
no ensino de cursos da área de informática. Rodrigues (2004) afirma que a disciplina tem um dos
maiores índices de reprovação em todas as instituições de ensino brasileira e que esta realidade
tem gerando um motivo de preocupação e reflexão por parte dos professores. Pesquisas recentes
comprovam que os cursos presenciais da área de computação têm apresentado altos índices de
reprovação e de desistência, devido a algumas disciplinas do início do curso, incluindo a disciplina
que aborda a introdução a programação, sendo um dos gargalos existentes que dificultam ou até
mesmo impedem a continuidade do aluno no curso RAPKIEWICZ (2006). As disciplinas de
programação são a base para o desenvolvimento lógico na área de Computação e são essenciais
para construir a fundamentação necessária para outras disciplinas relacionadas. Para facilitar a
aprendizagem dos iniciantes, diversas pesquisas têm proposto mecanismos para mediar o
processo de ensino. Kelleher (2005) menciona a necessidade de se utilizar ambientes de
programação que sejam mais simples e intuitivos. Miller (2004) sugere que o primeiro contato
com a programação seja por meio de linguagens de sintaxe mais simples. Muitos são os
instrumentos existentes para apoiar o planejamento didático‐pedagógico, a estruturação, a
organização, a escolha do método do ensino. A Taxonomia de Bloom é um desses instrumentos
cuja finalidade é auxiliar a identificação e a declaração dos objetivos ligados ao desenvolvimento
do ensino que, no contexto deste projeto, engloba a aquisição do conhecimento, competência e
atitudes, visando facilitar o planejamento do processo de ensino e aprendizagem. A Taxonomia de
Bloom do Domínio Cognitivo é estruturada em níveis de complexidade crescente do mais simples
ao mais complexo e isso significa que, para adquirir uma nova habilidade pertencente ao próximo
nível, o aluno deve ter dominado e adquirido a habilidade do nível anterior. Segundo (Rocha e
Lima 2013) As categorias desse domínio são: Conhecimento, Compreensão, Aplicação, Análise;
Síntese, e Avaliação.
2.

METODOLOGIA

Observando‐se inúmeras citações na literatura sobre o ensino de programação e suas
dificuldades, fica cada vez mais latente a necessidade de instrumentos e metodologias que possa
dar condições para o ensino‐aprendizagem das noções básicas de raciocínio lógico, algoritmos e
linguagem de programação. Na literatura (Scolari 2007), a importância do estudo da lógica para o
processo de aprendizagem é reconhecida e visa auxiliar estudantes a raciocinar, compreender
conceitos básicos e prepará‐los melhor para o entendimento de tópicos mais complexos. Assim,
para alcançar tais propósitos utilizando a metodologia Bloom que segundo Krathwohl (2002),
Benjamin S. Bloom o autor diz que a taxonomia original de Bloom provê definições cuidadosas
para as seis principais categorias do domínio cognitivo: conhecimento, compreensão, aplicação,
análise, síntese e avaliação. Segundo o autor, estas categorias são ordenadas da mais simples
para a mais complexa, onde uma categoria mais simples é pré‐requisito para a próxima categoria
mais complexa. Para Filatro (2009), a Taxonomia de objetivos educacionais desenvolvida por
Bloom et. al. (1979), influenciou significativamente a sistemática de planejamento pedagógico, na
medida em que criou uma linguagem comum e padronizada para identificar e classificar as
atividades educacionais, seguindo a proposta desta metodologia foi utilizada para fins de
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planejamentos dos conteúdos a pesquisa iniciou‐se seguindo o Conhecimento, Compreensão,
Aplicação, Análise; Síntese, e Avaliação.
2.1 Conhecimento
Para Bloom et. al. (1979), a definição do conhecimento consiste em Habilidade de lembrar
informações e conteúdos previamente abordados como fatos, datas, palavras, teorias,
Conhecimento específico: Conhecimento de terminologia métodos, classificações, lugares, regras,
critérios, procedimentos. O projeto iniciou – se no desenvolvimento do Conhecimento dos
conceitos básicos de raciocínio lógico, algoritmos, e linguagem de programação com aulas
expositivas. Trabalhando o raciocínio, na compreensão de conceitos básicos, para melhor
prepará‐los para o entendimento de tópicos mais avançados em linguagem de programação. Este
nível foi trabalhado os conceitos definições dos conteúdos referentes ao raciocínio lógico,
algoritmos e linguagem de programação detalhes dos elementos relacionados ao conteúdo
básicos que o estudante dever dominar ou esta familiarizado a fim de que consiga realizar
compreender os passos seguintes.
2.2 Compreensão
Para Bloom et. al. (1979), a definição habilidade de compreender e dar significado ao conteúdo.
Nessa categoria, encontra‐se a capacidade de entender a informação ou fato, de captar seu
significado e de utilizá‐la em contextos diferentes. Nesta fase desenvolveu o ensino de forma
lúdica de forma motivacional com jogos Sudoku que tem as seguintes característica descrita por
(apud Sebben et al., 2009), raciocínio lógico e desafios de lógica de proposições, como também
resolução provas anteriores da Olimpíada Brasileira de Informática, da modalidade I, onde apenas
se tem questões de raciocínio lógico, a aplicação foi realizada seguindo o nível de dificuldade de
forma crescente, conforme a taxonomia de Bloom, bem como a montagem de algoritmos
utilizando situações do cotidiano à medida que assimilava o conhecimento dos conceitos de
raciocínio lógico, seguiu‐se para o nível de aplicação utilizando a ferramenta Scratch, para refazer
os algoritmos já construído.
2.3 Scratch
O Scratch é uma linguagem gráfica de programação desenvolvida no Media Lab do Instituto de
Tecnologia de Massachusetts, baseada nas linguagens Logo e Squeak, mas que pretende ser mais
simples, fácil de utilizar e mais intuitiva. Divulgada em maio de 2007, a ferramenta é um software
gratuito, possui uma IDE a que não é preciso digitar funções ou endereços, é uma linguagem de
programação visual. Foi criada com o propósito de introduzir a programação e a conceitos
matemáticos, ao mesmo tempo em que incentiva o pensamento criativo, o raciocínio sistemático
e o trabalho colaborativo (SCRATCH, apud PEREIRA et. al, 2012).
Mélo (2011) destaca que Scratch e uma excelente ferramenta para o ensino de conceitos de
Lógica de Programação por possuir uma interface visual amigável e simples levando, de forma
intuitiva, às principais estruturas de uma linguagem como: variáveis, operadores, estruturas de
decisão e de repetição, e outros. Aureliano e Tedesco (2012) analisam o uso do ambiente scratch
como abordagem alternativa para o ensino de programação, pois viabiliza o ensino lúdico como
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alternativo no processo de ensino e aprendizagem de programação de computador. Assim, com o
Scratch é possível misturar mídias, tais como imagens, gráficos, sons e músicas, para a criação de
histórias interativas, de jogos ou de animações.
2.4 Aplicação
Bloom et. al. (1979), define a aplicação como habilidade de usar informações, métodos e
conteúdos aprendidos em novas situações concretas. Isso pode incluir aplicações de regras,
métodos, modelos e conceitos. Nesta fase o nível de dificuldade tornou ‐ se mais complexo, pois
os estudantes tiveram seu primeiro contato com uma linguagem de programação conhecendo as
funcionalidades da ferramenta Scratch por meio de uma mini oficina onde os algoritmos
montados no nível compreensão fossem refeitos usando a ferramenta Scratch. Aureliano e
Tedesco (2012), afirma que o caráter mais didático do Scratch, e projeta no aluno a possibilidade
dele se concentrar no exercício do pensamento algorítmico e na criatividade durante a construção
das soluções. Como demonstração de uns dos algoritmos construído no nível compreensão por
um dos estudantes usando a ferramenta Scratch abaixo:
Algoritmos de apresentação da escola a um visitante:
1 –1º personagem: Lucas
2‐ 1º personagem: Apresentação_ Ola meu nome e Lucas.
3 ‐ Qual o seu nome?
4 – 3º Personagem. Resposta:_Mônica
5 ‐ 1º Personagem: ola Mônica Vamos conhecer minha Escola?
6 – 3º Personagem Resposta: _Sim Claro Vamos.
7– 1º Personagem:_Lucas: Ótimo siga ‐ me
8 ‐1º Personagem Lucas: _ Este e o bloco do 1º ano do ensino médio ...
9‐ 1º Personagem: Apresentação do professor: _ Este e meu professor.
10 – 4º Personagem:_Prazer em Conhecer Seja Bem Vindo. (Fala do Professor).
Programar no Scratch é encaixar blocos de comandos associados aos objetos de forma lógica, ou
seja, cada um deles possui sua própria programação e é preciso sincronizar as suas ações com os
objetos conforme a figura abaixo:
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Figura 1_ Ambiente de criação da Ferramenta Scratch
O uso ferramenta Scratch possibilitou aos estudantes refazer o algoritmos na pratica empregando
o raciocionio logico, programando no bloco I comando referente aos personagens Lucas e
Mônica como: cumprimentos e apresentação a escola, troca de cenário e movimentos e entrada
de dados pelo teclado com a resposta da personagem Monica. Bloco II, recebe o comando de
localização do personagens Professor em relação ao cenario para que este permença apenas
cenario 2. Bloco III recebe comando do cenario e mostra o personagem Professor no cenario 2,
Bloco IV recebe comando de movimento e fala do Professor.

Figura 2_ ambiente de visualização da Ferramenta Scrath.

Assim o uso da linguagem Scratch foi a ferramenta usada para a seqüência da metodologia de
Bloom do Analisar, onde viabilizou o grau de assimilação do conteúdo pelos alunos já que a
mesmo permite usar a criatividade dentro do preceito da lógica.
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3 O Projeto de Iniciação cientifica
O projeto esta em andamento tem duração de dez meses, no período de Outubro de 2013 a
Junho de 2014, as experiências adquiridas referem às atividades desenvolvidas de outubro de
2013 a janeiro de 2014, mas que verificou que o método de trabalhar os conceitos de raciocínio
lógico e algoritmos em conjuntos com a Linguagem Scratch como forma introdutória a linguagem
de programação aos iniciantes em programação mostrou – se como fator positivo, viabilizando a
superar os desafios, reconhecer a sua capacidade de ao prender conceitos novos, de despertar a
criatividade de forma intuitiva e motivacional agregando novos conhecimentos aos já adquirido,
já que a informática e interdisciplinar. Assim alguns objetivos a serem alcançados como a
participação dos estudantes nas Olimpíadas Brasileira de Informática, sendo assim os outros
níveis da taxonomia Bloom devem ser aplicados posteriormente em conjunto com linguagem C++
4. OLIMPÍADAS BRASILEIRAS DE INFORMÁTICA
A Olimpíada Brasileira de Informática (OBI2014), uma competição organizada nos moldes das
outras olimpíadas científicas brasileiras, como Matemática, Física e Astronomia. O objetivo da OBI
é despertar nos alunos o interesse por uma ciência importante na formação básica hoje em dia
(no caso, ciência da computação), através de uma atividade que envolve desafio, engenhosidade
e uma saudável dose de competição a organização da Olimpíada Brasileira de Informática está
cargo do Instituto de Computação da UNICAMP.
A OBI está organizada em três modalidades:
 Modalidade Iniciação:
 Nível 1, para alunos até a sexta série do Ensino Fundamental (ou equivalente) e
 Nível 2, para alunos até a oitava série do Ensino Fundamental (ou equivalente).
 Modalidade Programação:
 Nível Júnior, para alunos do ensino fundamental,
 Nível 1, para alunos até o segundo ano do ensino médio e
 Nível 2, para alunos até o terceiro ano do ensino médio.
 Modalidade Universitária:
 Para alunos que estejam cursando, pela primeira vez, o primeiro ano de um curso
de graduação.
Fonte: site da Olimpíada Brasileira de Informática
A prova da Modalidade Programação Nível 1 contém de quatro a sete tarefas, que exigem
conhecimento básico de programação (comandos de repetição, leitura e escrita), e estruturas de
dados simples (vetores e matrizes). Os competidores podem escolher entre as linguagens Pascal,
C, C++, Java e Python, a linguagem escolhida para preparar os estudantes que vão participar das
Olimpíadas foi a linguagem C++, que será trabalhar no período de fevereiro a junho.
4.1 Premiações
“Todos os participantes receberão certificados de participação. Os melhores colocados de cada
modalidade receberão ainda medalhas de ouro, prata e bronze. Os melhores colocados das
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modalidades Iniciação e Programação serão convidados para uma semana de cursos no Instituto
de Computação da UNICAMP. Os alunos da modalidade Iniciação participarão de Cursos de
Introdução à Programação; os alunos da modalidade Programação participarão de Cursos de
Programação Avançada. Os cursos serão ministrados no Instituto de Computação da UNICAMP, e
acontecerão em datas divulgadas oportunamente. Para os alunos da modalidade Programação
nível 2, haverá, durante o Curso de Programação Avançada, uma seleção para escolher os quatro
alunos integrantes da equipe brasileira na IOI. A IOI é um evento já tradicional que conta com a
participação de mais de 70 países” (OBI 2014).
4.2 PARCIPAÇÃO DOS ESTUDANTES NA OBI
As competições escolares são estratégias pedagógicas que podem auxiliar na aprendizagem dos
estudantes, pois vão além da sala de aula No contexto escolar, essa atividade potencialmente
pode alcançar objetivos pedagógicos, como trabalhar a ansiedade, reduzir a descrença na auto‐
capacidade de realização desenvolver a autonomia e aumentar a atenção e a concentração (Lopes
2005). Dentre os benefícios para os estudantes que participam de competições: ao se engajar em
uma Olimpíada, o aluno pode criar novos vínculos com a escola e também mudar sua atitude com
relação às disciplinas temas das competições. Essa atividade extracurricular é uma oportunidade
para alunos e professores saírem da rotina da sala de aula e desenvolverem outros tipos de
relações sociais por meio da interação em diferentes momentos extraclasse. O público‐alvo do
projeto eram alunos de escola pública sendo assim com base nas características das modalidades
da OBI e de acordo o perfil dos participantes do projeto, que estão cursando o 2º ano e 3º do
ensino médio, a modalidade de inscrição dos participantes foi a Modalidade Programação nos
níveis 1 e 2. O apoio do professor colaborador do o Projeto de Iniciação cientifica e requisito
importante para intermediar o contato entre a comunidade escolar e os alunos da graduação.
Para o projeto ocorrer em uma escola, é necessário que um professor lotado nela aceite colaborar
exercendo a função de “Delegado” para cadastrar a sua escola na OBI; cadastrar os estudantes na
competição nas diferentes modalidades e níveis; receber as provas e aplicá‐las para os seus
estudantes seguindo as regras da competição. Além disso, ele(a) deve acompanhar a preparação
dos estudantes para a OBI pelos alunos da graduação. Sem esse acompanhamento, os
graduandos não podem fazer nenhuma atividade na escola, desde uma simples conversa com os
estudantes em suas salas de aula, para divulgar o Projeto, até a abertura e uso do Laboratório de
Informática.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a execução da Atividade de Iniciação Cientifica pôde‐se notar o quanto um projeto na área
da Informática contribui para a inclusão digital de muitos estudantes que não possuem acesso ao
computador e à Internet. Um aspecto interessante do processo foi à percepção de que, a escola
não dispõe de profissionais qualificados na área de informática para realizar atividades extra‐
classe como observado por ( Strada e Albano 2006), bem como dificuldade no acesso a Internet,
na utilização dos laboratórios com máquinas paradas por ausência de um profissional
especializado para fazer a manutenção, o mau funcionamento deste recurso no ambiente
escolar e falta de profissionais qualificados acaba contribuindo negativamente, na formação dos
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estudantes, pois verificou – se a carente de conhecimentos basilares de informática dos
estudante. Pois segundo (MATIAS 2005) o bom funcionamento e a exploração do potencial das
tecnologias no âmbito escolar e fator importante para a formação, sendo que elas serão
ineficazes sempre que os estudantes não receberem base solidas para que usufruam e persigam
nas oportunidades de aprendizagem que elas propõem conhecimento este que e base necessária
em qualquer área profissional. Preparar estudantes para a Olimpíada Brasileira de Informática,
mostra‐se como um campo favorável para desenvolver atividades extracurriculares, em parceria
com as universidades que tenha curso na área da informática onde o estudante acadêmico dispõe
de campo que viabiliza a pratica experimental como observado por (Voisin 1998) no que diz
respeito a enfatizar a utilização de tecnologia disponível para ampliar a oferta de oportunidades e
melhorar a qualidade da educação. Alem de servir como estratégia divulgar e esclarecer o que é a
Computação e desse modo atrair jovens talentos para as profissões relacionadas.
6

CONCLUSÕES

Como contribuição deste trabalho, pode‐se destacar a oportunidade de experimentar a docência
na pratica, com planejamento da aula, desenvolvendo uma perspectiva mais humanizada com o
contato direto com os estudantes proporcionando melhorar a capacidade de comunicação em
público, de articulação, de expressão (tendo que desenvolver uma linguagem mais apropriada
para que se fizessem compreender pelos participantes) e, também, de aprimoramento dos
conhecimentos técnicos da lógica de programação. Por fim este artigo, da sua contribuição
apresentado um modo de utilização da linguagem Scratch aos iniciantes da disciplina de raciocínio
lógico, algoritmos auxiliando na dificuldade em organizar pensamentos, em construir conceitos
matemáticos, ou problemas com informática o uso deste software ao início da referida disciplina,
possibilitara aos iniciantes melhor compreensão dos conceitos da linguagem de programação
como, estruturas de decisão e repetição, variáveis, operadores. Com criatividade, motivação,
desenvolvendo o raciocínio lógico.
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RESUMO
Este artigo apresenta as etapas que foram utilizadas no
desenvolvimento e implantação do SG Lab, o software
desenvolvido para amenizar problemas de gestão dos
laboratórios do IF Baiano Campus Guanambi. Esse
sistema foi criado com o intuito de automatizar as
tarefas dos laboratórios. No decorrer do artigo mostrará

as principais técnicas que foram utilizadas no
desenvolvimento do sistema e com isso os resultados
encontrados após a execução deste projeto.

PALAVRAS‐CHAVE: Gerenciamento, Controle, Automatizar, Laboratórios.

Development and implementation of SG‐Lab Management System Laboratories in IF Baiano
Campus Guanambi.
ABSTRACT
This paper presents all the steps that were used
in the development and deployment of SG Lab, the
software developed to alleviate problems of
management of the IF Baiano Campus Guanambi
laboratories. This system was created in order to

automate these tasks laboratories. Throughout the
article shows the main techniques that have been used
in developing the system and thus the results after
execution of this project.

KEY‐WORDS: Management, control, automate, Laboratories.
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Desenvolvimento e implantação do SG Lab‐Sistema de Gestão de Laboratórios no IF
Baiano Campus Guanambi.
INTRODUÇÃO
O IF Baiano Campus Guanambi possui em sua estrutura de 3 laboratórios de informática e
10 laboratórios químicos, sendo que os laboratórios de informática são usados pelos docentes da
área de TI(tecnologia da informação) e também de outros cursos, com isso possui um grande
numero de choque de horários dificultando assim o seu gerenciamento. Os laboratórios químicos
além de possui o mesmo problema ainda contém deficiências como controle de empréstimos de
material e produtos e controle de estoque do mesmo.
As dificuldades encontradas no gerenciamento dos laboratórios do IF baiano Campus
Guanambi despertou a necessidade de buscar uma solução que fosse capaz de automatizar essas
atividades de gestão dos laboratórios, possibilitando aos seus funcionários o acompanhamento e
controle das mesmas de forma mais pratica, sendo assim o SG Lab teve como intuito melhorar o
gerenciamento dessas informações e com isso buscar amenizar algumas deficiências desse setor.
MATÉRIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento dos SG Lab, inicialmente, foi realizado levantamento de
requisitos do sistema junto aos responsáveis pelo setor de laboratórios. Este levantamento foi
realizado através de entrevistas e teve como principal função identificar as necessidades dos
funcionários do setor e assim definiu as funcionalidades do sistema desenvolvido. Em seguida
foram elaborados os diagramas de casos de uso, atividade e de classe. Estes diagramas tiveram
fundamental importância, pois através deles foi possível demonstrar as funcionalidades do
sistema, descrever as sequências de atividades e apresentar as relações entre as classes e seus
atributos.
Após a etapa de levantamento de requisitos realizou‐se a modelagem do banco de dados
com base no diagrama de classes. Neste período foi criada a modelagem, essa ajudou á
exemplificar as características e funcionalidades do sistema, possibilitando assim um melhor
entendimento sobre sua estrutura e reduzindo as possibilidades de erros de programação,
projeto e funcionamento.
Após a modelagem de dados ocorreu à etapa de prototipação. O protótipo teve com
finalidade construir as versões iniciais do sistema e mostrar características e funcionalidades do
mesmo, facilitando assim a integração do desenvolvedor com o cliente.
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Figura 1‐Protótipo do SG Lab‐ Sistema de Gestão de Laboratórios

Logo após a prototipação foi dano início ao desenvolvimento do sistema. Primeiramente
foram realizadas as marcações das páginas utilizando HTML com o auxilio do CSS, nesta etapa
definiu‐se as interfaces das paginas do sistema utilizando sempre como base os protótipos já
desenvolvidos. Com as interfaces já definas, utilizou‐se a linguagem PHP, a mesma foi utilizada no
desenvolvimento das funcionalidades e permissões do sistema, o SG Lab foi dividido em dois
módulos administrador e professor, sendo que o módulo administrador tem controle as
principais atividades do sistema tais como: cadastro de usuários, alunos, vidrarias e reagentes,
também têm o papel de aceitar ou recusar agendamento e reservas de laboratórios, no módulo
professor as principais permissões é voltada para atividades de agendamento, reservas,
empréstimos e apenas visualizar os cadastros realizados pelo administrador.
Para finalizar a fase de desenvolvimento utilizou‐se a linguagem Java Script, a mesma
teve como principal finalidade checar os campos dos formulários do sistema, evitando assim
erros de utilização por usuários e consequentemente impedindo mandar informações erradas ao
banco de dados do sistema.
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Figura 2‐ Modulo administrador ‐ Página de alerta do SG Lab‐ Sistema de Gestão de Laboratórios

Figura 3‐ Modulo administrador‐ Pagina de alunos do SG Lab‐ Sistema de Gestão de Laboratórios
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Figura 4-Modulo professor‐ Pagina de reagentes do SG Lab‐ Sistema de Gestão de Laboratórios

Finalmente realizou‐se os processos de teste de software, implantação e criação do
manual de utilização. O primeiro foi de fundamental importância, nesta fase foram encontrados
erros de programação e corrigidos posteriormente, definindo assim a qualidade do sistema antes
da implantação final. Em seguida, foi realizada a implantação do sistema, possibilitando o início
do treinamento com os responsáveis dos laboratórios, este etapa foi de grande importância, pois
através da mesma foi possível preparar os funcionários na utilização do sistema e com isso
aumentar o desempenho dos trabalhos executados utilizando este software. Por ultimo foi
construído um manual de utilização do sistema, o mesmo tem como intuito de auxiliar os
usuários após o treinamento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante a todas as fases que foram elaboradas e realizadas no referente projeto, percebe‐
se que os resultados estimados atingiram as meta previstas e que o software desenvolvido pode
suprir em partes as deficiências do setor de laboratórios do IF Baiano Campus Guanambi, com
isso as tarefas que antigamente eram realizadas de forma manual e com grande utilização de
papel, passou a ser executadas com auxilio do sistema, consequentemente tornou a gestão dos
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mesmos mais fáceis e pratico para utilização.
CONCLUSÃO
Ao longo deste trabalho foi abordar como foi realizado todo o desenvolvimento e
implantação do SG Lab. Para isso, foi apresentado algumas linguagens que teve papel
fundamental no desenvolvimento do sistema e foram descritas em que etapas cada uma foram
usadas.
A implantação do sistema de Gestão de Laboratórios teve como objetivo maior levar ao público
envolvido na gestão dos laboratórios a facilidade, eficiência e gerenciamentos dos mesmos,
utilizando plataforma web. O projeto visou obter um sistema de fácil acesso e ao mesmo tempo
ter dinamismo nas suas páginas, demonstrando assim que o SG Lab pode agregar diferentes
funcionalidades em prol dos funcionários deste setor.
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RESUMO
A televisão como ferramenta educacional vem sendo utilizada de várias formas nas
últimas décadas. Atualmente, com o surgimento de computadores, celulares, tablets e outras
inovações, existe uma necessidade constante de interação ou alguma forma de interatividade,
algo que a televisão Analógica não proporciona. Com o surgimento da Televisão Digital Interativa,
educadores que utilizavam a Televisão Analógica como uma ferramenta de ensino, tem a
possibilidade de interagir com seus alunos. Assim viabilizando a dinamização dos assuntos
abordados em sala de aula e a aprendizagem colaborativa entre os mesmos. Este artigo aborda o
desenvolvimento de aplicações educativas para a Televisão Digital interativa e sua aplicação na
área da educação. Para tal processo foram necessárias as linguagens de programação NCL e LUA
e softwares que dão suporte para esse processo.

PALAVRAS‐CHAVE: TVD; T‐learning; NCL/Lua; Ginga.

ABSTRACT
The television as an educational tool has been used in various ways in recent decades. Currently,
with the advent of computers, mobile phones, tablets and other innovations, there is a constant
need for interaction or some form of interactivity, something that does not provide analog
television. With the emergence of the Interactive Digital Television, educators who used Analog
TV as a teaching tool, enables you to interact with your students. Thus enabling the streamlining
of the topics covered in the classroom and collaborative learning between them. This article
discusses the development of educational applications for digital interactive TV and its
application in education. For such a process languages NCL and LUA programming and software
support for this process were necessary.
KEY‐WORDS: TVD; T‐learning; NCL/Lua; Ginga.
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1. INTRODUÇÃO
1.1‐

A TELEVISÃO COMO MEIO DE ENSINO

O avanço da tecnologia trouxe vários benéficos para população, possibilitando realizar
tarefas que antes não eram possíveis e otimizando as que já eram. Com isso, surge à
globalização, junção de evoluções ocorridas, especialmente, nos meios de transportes e nos
meios de comunicação, criando um mundo onde a distância não interfere na comunicação. As
pessoas estão cada vez mais aderindo a Internet como uma maneira rápida de entrar em contato
com pessoas de outros países, conhecer culturas e sociedades de várias partes do planeta. Junto
com a televisão, a rede mundial de computadores quebra barreiras e vai, cada vez mais, ligando
as pessoas e espalhando ideias.
Ultimamente a televisão vem ganhando espaço como ferramenta educacional, sendo
utilizada por vários educadores. A televisão analógica, em relação às novas tecnologias, como
computadores, tablets e celulares, não possuí tantas vantagens e possibilidades de interação, ou
seja, o telespectador não é ativo. Surge então a Televisão Digital Interativa (TVDI) para mudar
essa situação.
De acordo com o estudo realizado por ROESLER (2010, p1), observa‐se que:
A Educação através da televisão é um mecanismo que vem sendo utilizado de diferentes
formas nas últimas décadas. Atualmente, a possibilidade de interagir com a programação
é um dos recursos fundamentais buscados pelos educadores, que buscam na TV Digital
Interativa (TVDI) um novo recurso didático‐pedagógico a ser explorado.

A TV Escola é um exemplo dessa utilização, canal de televisão brasileiro transmitido via
satélite, antena parabólica e cabo. É a televisão pública do Ministério da Educação, criada em
setembro de 1995, indo ao ar para todo o Brasil apenas em 4 de março de 1996. A TV Escola
realizou uma das primeiras transmissões de TV digital por IP1 em dezembro de 2003, através de
um projeto com o nome de TV Escola Digital Interativa. Surge então o termo T‐learning, que
representa a utilização da Televisão Digital Interativa como ferramenta de ensino e
aprendizagem.
1.2‐

MELHORIAS PROPORCIONADAS PELA TVD

1

IP – Internet Protocol, é o protocolo utilizado para a comunicação entre dispositivos na internet.
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A grande diferença da Televisão Digital entre a Analógica é a capacidade de fornecer aos
telespectadores novos serviços que antes não eram possíveis no sistema analógico. Dentre esses
serviços destacam‐se:
 Aumento na qualidade de imagem e som;
 Recepção em dispositivos móveis;
 Interatividade;
 Livre de interferências;
 Acesso à internet.
Fonte: Extraído e adaptado do SITE OFICIAL DA TV DIGITAL BRASILEIRA
(http://www.dtv.org.br/sobre‐a‐tv‐digital)
Com tais melhorias, abre‐se um leque de possibilidades de serviços a serem explorados,
como por exemplo: T‐learning, T‐banking, T‐health, T‐government e outros.
1.3‐

OS PADRÕES DE TELEVISÃO DIGITAL

Para garantir que o consumidor possa assistir as transmissões da TVD de qualquer emissora,
independentemente do fabricante de seu receptor ou televisão, é necessário à utilização de
padrões no desenvolvimento dos sistemas de transmissão. Tais padrões são baseados no modelo
de referência da UIT (União Internacional de Telecomunicação), sendo ele estruturado em
camadas, que são explicadas logo a baixo:


Camada de aplicação: responsável pela captura dos sinais de áudio e vídeo, como
também pela implantação dos recursos interativos que os softwares desenvolvidos
disponibilizam para posteriormente serem executados em vários hardwares;



Camada de middleware: abstrai os recursos do hardware possibilitando a execução de
aplicações;



Camada de compressão: esta camada remove todos os bits desnecessários para a
transmissão das informações em áudio e em vídeo. A Compressão decodifica os fluxos de
áudio e vídeo que são recebidos;



Camada de transporte: realiza as operações de multiplexação e demultiplexação dos
programas de TV;
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Camada de transmissão: executa as atividades de modulação/demodulação e
codificação/decodificação do sinal [1].
Os padrões de televisão digital existentes no mundo são:



ATSC (Advanced Television System Committee), padrão americano de TV Digital. O sinal de
vídeo e a multiplexação são baseados na compressão MPEG‐2 vídeo, e a compressão de
áudio é feita com MPEG‐2 BC. O middleware2 utilizado é o MHP [1].



DVB (Digital Video Broadcasting) padrão europeu. O sinal de vídeo e a multiplexação são
baseados na compressão MPEG‐2 vídeo, e a compressão de áudio é feita com MPEG‐2 BC.
A . O middleware utilizado pelo DVB é o MHP [1].



ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting), padrão japonês de televisão digital. O
padrão recomenda para compressão de vídeo e multiplexação o protocolo MPEG‐2; para
áudio, o MPEG‐2 AAC; para middleware, o utilizado é o ARIB [1].

1.4‐

O SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO DIGITAL

A TV Digital traz inúmeras facilidades e oportunidades para os programas de televisão.
Com o uso deste sistema, os telespectadores podem ter acesso a jogos e programas interativos
cujo conteúdo pode ser moldado de acordo com a sua escolha. O recente sistema brasileiro foi
definido de forma a possibilitar a criação de programas com as características descritas acima.
SBTVD, Sistema Brasileiro de Televisão Digital, foi lançado em 26 de novembro de 2003
através do decreto presidencial Nº 4901, com a missão de implementar um sistema de TV Digital,
contando com a colaboração de emissoras de TV, ABERT, SET, universidades e empresas do setor
eletroeletrônico [1].
Em 29 de junho de 2006, através do decreto presidencial Nº5820, ficou definido que o
padrão japonês ISDB serviria como base para o sistema de TV Digital brasileiro com o nome de
ISDB‐Tb. Essa decisão foi fundamentada nas características desse sistema, que se adequaria
tecnicamente a nossa geografia e também à interatividade e inclusão digital da população de
nosso país. As transmissões comerciais começaram em dezembro de 2007 em São Paulo e estão
em fase de implantação, prevista em calendário [1].
A multiplexação nesse sistema usa o padrão de compressão MPEG‐2. A compressão de
vídeo no SBTVD é feita pelo padrão MPEG‐4 AVC (H.264), que permite maior capacidade de
dados no canal que o MPEG‐2. O uso do MPEG‐4 AVC é uma melhoria que foi adicionada ao
padrão; para compressão de áudio é utilizado o padrão MPEG‐4 AAC. O middleware utilizado é
chamado de Ginga e foi desenvolvido no Brasil, sendo uma parte na PUC do Rio de Janeiro e
2

Camada de software que integra todas as camadas menores de um sistema de TV.
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outra parte na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Esse sistema possui várias camadas, onde
cada uma oferece serviços para a sua superior e recebe da camada inferior.
1.5‐

O GINGA
Para que haja interação, ou seja, as aplicações sejam executadas, é necessário um
Middleware (camada de software que integra todas as camadas menores do sistema de TV). O
Ginga, Middleware desenvolvido no Brasil, possui arquitetura e facilidades projetadas para serem
aplicadas a sistemas de radiodifusão, receptores de radiodifusão terrestres e dependências do
sistema operacional.

Figura 2‐Arquitetura do Middleware Ginga.
Fonte: Extraído e adaptado de (CARVALHO, 2009, p6).
As aplicações para TV digital podem ser elaboradas por dois paradigmas distintos da
programação, são eles: declarativo e procedural. No Middleware Ginga, adotado como o padrão
brasileiro, pode ser usado o Ginga‐NCL, que oferece recursos para o desenvolvimento declarativo
e também o Ginga‐J que dá suporte a aplicações procedurais. O Ginga‐NCL, usado neste projeto,
permite o desenvolvimento das aplicações para TV digital usando as Linguagens de Programação:
NCL e LUA. CARVALHO(2009, p6).
As Linguagens Declarativas são mais fáceis de usar, pois o programador precisa apenas
fornecer o conjunto de tarefas a serem realizadas, esse tipo de linguagem enfatiza a declaração
descritiva de um problema ao invés da decomposição em implementações algorítmicas. Já as
Linguagens Procedurais (imperativas) normalmente requerem peritos em programação, pois ele
deve especificar cada passo a passo que o computador irá executar, com isso o programador
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possui um maior controle sobre o código, sendo capaz de controlar o programa feito. Linguagens
Procedurais para sistemas de TV Digital são frequentemente usadas para cálculos matemáticos,
manipulação de textos, uso do canal de interatividade, controle do teclado, animações e desenho
de objetos gráficos, de maneira geral, tarefas de algoritmos e estrutura de dados.
CARVALHO(2009, p7).
Código de uma aplicação procedural com o Ginga‐J:
Arquivo Java:
import javax.microedition.xlet.Xlet;
import javax.microedition.xlet.XletContext;
import javax.microedition.xlet.XletStateChangeException;
import com.sun.dtv.lwuit.Form;
import com.sun.dtv.lwuit.Label;
public class OlaMundoXlet implements Xlet {
public void destroyXlet(boolean arg0) throws XletStateChangeException {
}
public void initXlet(XletContext arg0) throws XletStateChangeException {
}
public void pauseXlet() {
}
public void startXlet() throws XletStateChangeException {
Form f = new Form();
f.addComponent(new Label("Teste Ginga-J"));
f.show();
}
}

Código de uma aplicação declarativa com o Ginga‐NCL:
Arquivo NCL
<?xml version="1.0" encoding="ISO‐8859‐1"?>
<ncl id="nclClicks" xmlns="http://www.ncl.org.br/NCL3.0/EDTVProfile">
<head>
<regionBase>
<region width="20%" height="20%" left="10%" top="40%" id="rgScript"/>
</regionBase>
<descriptorBase>

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

<descriptor id="dsScript" region="rgScript"/>
</descriptorBase>
</head>
<body>
<!‐‐INCIA O ARQUIVO LUA>
<port id="Inicio" component="script"/>
<!‐‐ MEDIAS ‐‐>
<!‐‐ADICIONA O ARQUIVO LUA>
<media id="script" src="script.lua" descriptor="dsScript"/>
</body>
</ncl>

Arquivo Lua:
function handler (evt)
print("Teste Ginga‐NCL");
end
event.register(handler)

2. MATERIAL E MÉTODOS
A seguir estão listados os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento do projeto:
 Linguagens de Programação: NCL (Linguagem de Programação declarativa) e LUA
(Linguagem de Programação Imperativa) – Tais linguagens foram utilizadas no
desenvolvimento das aplicações. Sendo a linguagem NCL responsável pela organização de
conteúdo (vídeos, áudios, imagens e scripts), dizendo onde, quando e como serão
apresentados e a linguagem lua na realização de cálculos, verificação de condições,
entrada e saída de dados, conexão com internet e etc.
 IDE Eclipse (Software que reúne características e ferramentas para o apoio ao
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desenvolvimento das aplicações): O Eclipse interpreta as linguagens NCL e Lua,
detectando erros no código‐fonte, proporcionando uma otimização no desenvolvimento
dos projetos, além de propiciar outras várias vantagens como, conexão SSH,
autopreenchimento de comandos e etc.
 VmWare (Máquina Virtual): Software responsável pela emulação do conversor digital
(set‐top box) com o Middleware Ginga embutido. Desta forma, possibilitando a execução
de aplicações como se estivessem em uma TV Digital.
Conforme consta no cronograma oficial deste projeto, foram desenvolvidas as
seguintes atividades:
 Atividade 1: Planejamento e Metodologia adotada para o projeto: inicialmente foram
desenvolvidas algumas atividades que contribuíssem para o planejamento do projeto,
com execuções de métodos que ajudassem a aprendizagem colaborativa, bem como o
ensino de como este projeto seria implementado, com reuniões presenciais todas as
semanas e também virtuais entre os bolsistas.
 Atividade 2: Estudo sobre as linguagens NCL/LUA, a ferramenta IDE/Eclipse e a Máquina
Virtual: o material foi disponibilizado, logo os atuantes foram se aprofundando no
conhecimento sobre as ferramentas que posteriormente seriam usadas para a elaboração
das aplicações do projeto. Depois de dominarem os materiais, foi apresentado um
seminário, mostrando o que já tinha sido feito, os resultados pesquisados, bem como as
atividades que ainda seriam desenvolvidas.
 Atividade 3: Elaboração de protótipos sobre as possíveis aplicações educativas e início do
desenvolvimento destas aplicações: nesta etapa, foram propostas algumas ideias sobre
temas que poderiam ser usados para o início dos softwares, em seguida foram
desenvolvidos alguns programas que serviram de base para a criação das aplicações
propriamente ditas.
 Atividade 4: Desenvolvimento da aplicação final: esta etapa refere‐se ao concretização
das ideias e objetivos propostos no projeto. TVQuest é uma aplicação educativa em forma
de um jogo, onde o aluno entra com seu nome de usuário na aplicação e ela o fornece
questões de múltipla escolha cadastradas em um sistema web.
 Atividade 5: Criação de um sistema web: nesta etapa foi proposto o desenvolvimento de
um sistema web, afim de dar suporte aos professores, para o cadastro de questões,
alunos e gerenciamento de dos mesmos. Assim a aplicação para TVDI faz requisições das
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questões e informações sobre o aluno, que ao digitar seu nome de usuário e responder as
questões na TV e recebe pontos, caso sua resposta esteja correta. Sendo assim, esses
pontos são computados e enviados para o sistema, onde o professor pode monitorar e
comentar sua atividade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A evolução da aprendizagem sobre as ferramentas utilizadas para a realização do projeto
foi muito produtiva, pois logo depois da aprendizagem sobre as linguagens, eclipse e sobre a
máquina virtual, foram desenvolvidos alguns protótipos, dos quais se destacam: O Ciclo da
Borracha, Bioquímica, as Frutas e Geometria Espacial. Em seguida, deu‐se início ao
desenvolvimento das aplicações com foco na educação, logo após, novas ideias foram surgindo, o
que levou ao desenvolvimento de uma aplicação que integrasse a Linguagem de Programação
PHP e o Banco de Dados Mysql com as linguagens NCL e Lua, usando a biblioteca TCP3. Essa
aplicação foi desenvolvida e abrange várias áreas do ensino médio, pois com ela é possível
cadastrar questões de múltipla escolha e de diversos assuntos e disciplinas, por meio do site
TVQuest, que oferece suporte ao professor para avaliar seus alunos, os alunos poderão
responder a essas perguntas e também comentar as suas respostas, tornando assim a
aprendizagem colaborativa, onde o usuário interage com a aplicação, tirando‐o da passividade e
tornando‐o ativo. A junção da aplicação com o site ajudará o estudante a fixar com mais eficácia
os assuntos estudados, pois com essas novas ferramentas educativas, os professores, através do
Sistema Web, poderão cadastrar seus alunos e diversas questões sobre os assuntos que eles
tinham ensinado nas salas de aula e com isso o aluno quando chegar em casa poderá responder a
esses questionários e comentar suas respostas e se porventura tiverem dúvidas sobre os
assuntos poderão deixá‐las nos comentários, pois quando o professor acessar o site desenvolvido
poderá sanar essas dúvidas durante as suas próximas aulas. Com isso a aplicação contribuirá para
um maior aprofundamento dos alunos nos assuntos estudados.
Alguns problemas foram enfrentados pelos participantes, foram eles: NCL e Lua são
linguagens fáceis e simples quando usadas individualmente, mas quando nasce à necessidade da
integração dessas duas linguagens, todo o contexto toma outro rumo e o funcionamento torna‐
se muito mais difícil e complexo.
Na tabela abaixo, encontramos algumas imagens da aplicação final e do Sistema Web,

3

Protocolo de controle de transmissão: O uso do canal de interatividade é realizado por meio desse
protocolo.
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bem como alguns detalhes sobre eles.
Tabela 1 – Imagens da aplicação TVQuest e do Sistema Web, desenvolvida no projeto.

(a) Cadastro de Alunos – Sistema Web

(c) Início da aplicação – por meio do botão
verde
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(b) Cadastro de Questões – Site Web

(d) Menu da aplicação

10

(e) Questionário – o aluno responde questões

(f) Interação do usuário – comentário do aluno

No Sistema Web, existem dois tipos de cadastros, o de alunos e de questões. No cadastro
de usuários (a), o professor deve digitar o nome, turma, nome de usuário, para o estudante. No
cadastro de questões (b), o professor deve especificar qual é a disciplina, bem como digitar o
enunciado, três alternativas, pontuação e por fim a alternativa correta.
Ao apertar o botão verde do controle remoto (c), é iniciada a interatividade e uma tela de
login, após o usuário fazer a autenticação no sistema, apresenta‐se um menu (d) com várias
botões para escolher qual questão responder.
Ao selecionar a questão apresentará uma tela com a questão da disciplina escolhida (e) e
o aluno irá responder a pergunta referida, logo em seguida é apresentada uma tela de
comentários (f), onde o comentário digitado será enviado para o Banco de Dados do Sistema
Web.
4. CONCLUSÃO
Com a realização deste estudo é possível notar que a televisão digital é uma tecnologia
recente no Brasil e possui pouco material sobre o desenvolvimento de aplicações. É de extrema
importância a produção e disponibilização de informação sobre o desenvolvimento, aplicação e
implantação da TVD, pois, a mesma possui novas possibilidades e vantagens para um dos meios
de comunicação mais importantes do Brasil e do mundo.
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RESUMO
A reconstrução automática de modelos tridimensionais
(3D) a partir de imagens consiste na criação de uma
superfície ou malha poligonal, obtida através da
interpolação de pontos amostrados, procurando captar
as informações de profundidade contidas nas imagens
de forma que a composição fique o mais fiel possível à
realidade. O presente trabalho tem como propósito
experimentar
uma
técnica
de
reconstrução
tridimensional denominada Kinect Fusion, avaliando sua
eficácia quando submetida à análise dos seguintes
fatores: confiabilidade; viabilidade, de acordo com a

técnica de implementação ou de custos; desempenho,
quanto à necessidade de hardware apropriado para o
processamento e qualidade geral do resultado final
observado, logo após deseja‐se encontrar uma forma de
expor os resultados com a ideia de Ambientes Virtuais
Multissensoriais. Para tanto, foi realizado experimentos
utilizando‐se de um Kinect, um computador que cumpre
os pré‐requisitos mínimos para o experimento e o
software Kinect SDK. Com tal estudo, foi perceptível a
praticidade dessa reconstrução, aliada ao baixo custo do
procedimento.

PALAVRAS‐CHAVE: Reconstrução Tridimensional, Kinect, Kinect Fusion.

KINECT FUSION AS TECHNIQUE OF THREE‐DIMENSIONAL OBJECTS RECONSTRUCTION IN REAL
TIME TARGETING THE CONSTRUCTION OF MULTISENSORY VIRTUAL ENVIRONMENTS
ABSTRACT
Automatic reconstruction of three‐dimensional
models (3D) from images is the process of creating a
surface or polygon mesh, obtained by interpolation of
sample points, trying to capture the depth information
contained in the images, so the composition could be as
faithful as possible to reality. The present work aims to
test a three‐dimensional reconstruction technique called
Kinect Fusion, evaluating their effectiveness when
subjected to the analysis of the following factors:
reliability; viability, technical or implementation costs;

performance, the need for appropriate hardware for
processing and overall quality of the observed result.
Thereafter, it is tried to find a way to expose the results
in form of a Virtual Multisensory Environment. To do
that, experiments were conducted using a Kinect, a
computer that meets the minimum pre‐requisites for
the experiment and the Kinect SDK software. With this
study, it was clear the pragmatism of this
reconstruction, tied to the low overall cost of the
procedure.

KEY‐WORDS: Three‐dimensional Reconstruction, Kinect, Kinect Fusion
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O KINECT COMO TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO TRIDIMENSIONAL DE OBJETOS EM TEMPO REAL
VISANDO A CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES VIRTUAIS MULTISSENSORIAIS
INTRODUÇÃO
Na busca de melhoria na comunicação e com o advento da comunicação usuário‐
computador, ocorreu o avanço no campo da Interação Homem‐Máquina (IHM) com interfaces
que podem oferecer a possibilidade de representação da informação de um modo realista. Neste
ensejo, a Realidade Aumentada (RA) mostra‐se como um ramo de pesquisa destaque na Ciência
da Computação devido suas amplas possibilidades de uso (HALLER, 2007).
Engenharia, Arte, Arquitetura, Medicina, História, Geografia, entre outros são só algumas das
áreas em que a Realidade Aumentada vem sendo utilizada. Com o conhecimento de áreas como
Computação Gráfica, Processamento de Imagens e Visão Computacional, a Realidade Aumentada
se propõe a realizar a inserção de elementos virtuais em cenas reais em tempo real, como forma
de expandir as possibilidades e experiências dos usuários (ZHOU, 2008).
Em cenários que ocorre a aplicação de RA, a modelagem baseada em imagens é mandatória ou
desejável, principalmente quando o objetivo é a reconstrução automática do modelo 3D. Um
exemplo de aplicação de um sistema de RA é a de representação para artefatos arqueológicos
(VAZ, 2011). Percebe‐se que usar técnicas de modelagem tradicionais apresenta alguns
problemas: Uma das limitações da abordagem atual é a dificuldade de lidar com concavidades
profundas para ser representada na reconstrução gráfica (NISTÉR, 2001).
A reconstrução do modelo pode falhar devido a obstruções parciais e também o método é
vulnerável a erros cometidos na etapa de identificação (VAZ, 2011). É de destaque a questão da
forma em que ocorre a aquisição 3D a partir de imagens bidimensionais (2D). A dificuldade nesta
transformação consiste em que as imagens 2D capturadas são projeções de uma cena 3D e a
transformação geométrica 2D→3D é algo indeterminado, devido informações insuficientes. Logo,
algumas estruturas tridimensionais são perdidas na aquisição dos dados e estas podem ser
parcialmente ou totalmente desprezadas no processo de reconstrução (VAZ, 2013).
Assim é importante a escolha de novas ferramentas, e estas devem ser capazes de facilitar a
interação com o usuário final, possibilitando navegação dentro da cena, permitindo a simulação
de situações reais. Neste contexto, o trabalho proposto neste artigo pretende apresentar uma
técnica de reconstrução 3D baseada no Kinect, que possibilita a interação com o usuário final e
que seja de fácil acesso e baixo custo.
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RECONSTRUÇÃO TRIDIMENSIONAL AUTOMÁTICA

A reconstrução automática de modelos tridimensionais (3D), a partir de imagens
bidimensionais (modelagem baseada em imagens) consiste na criação de uma superfície,
representada por uma malha poligonal obtida através da interpolação de pontos amostrados,
procurando capturar de forma mais fiel possível às informações contidas nas imagens.
Na Computação Gráfica, os modelos sintéticos de reconstrução tridimensional ainda são
construídos utilizando técnicas complexas (VAZ, 2013). Observando ainda que a criação desses
modelos tridimensionais constitui uma atividade relativamente custosa, e também o processo de
modelagem de um simples objeto pode levar horas ou até mesmo dias.
O tema reconstrução automática de superfície é dividido em dois enfoques dependendo dos
dados iniciais e sua aplicação final. O primeiro consiste na criação de um modelo geométrico
representando pelas propriedades geométricas intrínsecas da superfície amostrada em imagens
bidimensionais, tais como orientação, profundidade e curvatura, obtendo assim o que é
conhecido como a forma da superfície, ou simplesmente a forma 3D. (LIMA, 2008). O segundo
enfoque concentra‐se na construção de um modelo 3D, convertendo informações extraídas de
imagens tridimensionais em uma malha poligonal, estabelecendo uma estrutura combinatória
consistente com o objeto amostrado nas imagens iniciais (TEICHRIEB, 2010).
KINECT FUSION

O Kinect Fusion é a aposta da Microsoft para se tornar competitivo no mercado da
Realidade Aumentada e Virtual, isto é, um modelo onde o usuário possa manipular ou interagir
com o virtual (interação virtual). O dispositivo utilizado é o Kinect, um acessório lançado para o
console de jogos eletrônicos XBOX 360, que tinha por objetivo aumentar a interação dos usuários
com os jogos.
O hardware do acessório é composto por um emissor infravermelho (Emissor IR), uma câmera
RGB (Sensor RGB), câmera de infravermelho (Sensor IR) e microfones. A câmera e o sensor
funcionam na frequência de 30 Hz, ambas com resolução de 640 x 480pontos (VGA). São
mapeados os pontos cuja distância está entre aproximadamente 70 centímetros até 6 metros.
Pontos fora dessa faixa não são reconhecidos, isto sendo uma limitação relativa ao próprio
sensor. A Figura 1 mostra o acessório.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

Figura 1: Hardware do Kinect (CARDOSO, 2013).
O sistema permite aos usuários reconstruir uma cena em 3D com alta fidelidade e em tempo real
com o uso de um acessório Kinect comum. O Fusion também inclui um engine de física realista
que permite que se possa interagir com objetos digitalizados. Desde 2011, quando foram
publicados os primeiros resultados, a comunidade de desenvolvedores vem dedicando‐se a
pesquisar e produzir trabalhos explorando a potencialidade proporcionada por este. Esta
funcionalidade permite digitalizar objetos reais e recriá‐los, automaticamente, como modelos
virtuais 3D de alta qualidade.
O trabalho fundamenta‐se na fusão de técnicas de reconstrução 3D automática de superfície
baseada imagens bidimensionais e mapas de profundidade. Isto é, o Fusion permite a
digitalização 3D de objetos reais, utilizando um sensor de captura de profundidade. A cena é
reconstruída, integrando os dados de profundidade obtidos a partir de vários pontos de vista. É
possível ainda renderizar em tempo real e, simultaneamente, o usuário pode interagir com o
modelo 3D da cena.
O algoritmo utilizado para o alinhamento dos pontos desses mapas de profundidade é o Iterative
Closest Point (ICP), que toma por entrada duas ou mais nuvens que representam dois pontos de
vista distintos de um mesmo objeto (VAZ, 2013). Para cada ponto em uma das nuvens, localiza‐se
o ponto mais próximo equivalente nas outras e os adiciona em um novo conjunto. Esta etapa é
onde que há uma busca pontos próximos e realiza uma “costura” entre estes. Uma vez
interpolados os pontos de tais nuvens nesse novo conjunto, o modelo tridimensional é então
criado e apresentado. Vale ressaltar que para obter tais nuvens é desejável um dos seguintes
cenários: Sensor parado com objeto em movimento, ou cena parada com sensor em movimento.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para realização do experimento foi utilizado um computador com as configurações
conforme a Tabela 1 e um sensor Kinect para Xbox 360 com um adaptador. Como software, foi
utilizado o framework Microsoft Kinect SDK da própria Microsoft.
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Tabela 1: Configuração do Computador usado para testes.
Processador
Memória
Placa de Vídeo
Disco Local (HD)

E5200, Dual Core, 2.0 @3.5Ghz
DDR2 2GB Dual Channel Kingston
GTX550TI EVGA, 1gb GDDR5, 192 Processor Cores
320Gb

É válido destacar que o Kinect originalmente precisa de um adaptador para ser conectado ao
computador, tal adaptador foi criado pela Microsoft e é mostrado na Figura 2. Em 2013 começou
a ser vendido o sensor Kinect exclusivo para computador no Brasil.

Figura 2: Adaptador do Kinect para computador (Cardoso, 2013).
O experimento foi realizado com a digitalização de cenas. Posicionando o objeto ou a cena em
uma área boa para captura, sem obstáculos em frente ao objeto. E foi colocado o algoritmo ICP
para realizar a reconstrução tridimensional à medida que o Kinect capturava as cenas.
Quanto à metodologia foi uma pesquisa aplicada, abordagem de problemas, objetivos a ser
atingido e desenvolvimento técnico. A pesquisa fundamentou‐se em solucionar problemas
específicos da reconstrução automática de modelos tridimensionais e ainda o estudo de
fenômenos resultantes nos ambientes multissensoriais para propor novas soluções (pesquisa
quantitativa).
Para estabelecer os objetivos foi proposto o método descritivo e explicativo, observando assim
tudo que foi feito quanto ao modelo e colhendo causas e razões sobre o comportamento do
sistema, a fim de definir um parecer técnico.
A pesquisa ainda teve o caráter experimental. Assim foi projetado todo ambiente e definido
variáveis que influenciam nos resultados e coletado os efeitos que estas produziram no
experimento em busca de melhorias.
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AMBIENTES VIRTUAIS MULTISSENSORIAIS
Um Ambiente Virtual Multissensorial é um ambiente gerado por computador que
possibilita envolver dois ou mais estímulos sensoriais simultaneamente. Com a reconstrução feita
a partir do Kinect o usuário tem uma comunicação mais natural com a imagem, ocorre a
possibilidade de navegar virtualmente pelas imagens reconstruídas tridimensionalmente, ainda é
possível criar ambientes mais estimulantes para navegação. O que pode ser útil, exemplo, em
museus.
Com as imagens captadas pelo método descrito no presente artigo e depois imagens de meio
arqueológico, pretende‐se construir ambientes virtuais interativos para exposição de resultados
de prospecções arqueológicas. O que pode ser considerado uma mudança do paradigma de
museu virtual 3D para museu virtual 3I (Interativo, Imersivo e Itinerante).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram obtidas evidências que indicam que a reconstrução do modelo (apenas a
geometria, sem informações de textura) é satisfatória, desde que o hardware do computador
utilizado seja adequado, evitando assim lentidões e falhas na reconstrução final, tais lentidões e
pausas durante a captura e cálculo causa perdas de precisão no modelo (distorção quanto ao
modelo real).
Primeiramente, ao iniciar o programa e utilizar uma função Kinect Fusion Basics, obteve‐se a
seguinte captura de cena: um quarto que possuía diversos objetos diferentes posicionados. O
local estava com as luzes apagadas, visto que, usa‐se o sensor infravermelho do Kinect, assim ele
gera uma matriz com as distancias obtidas com a ajuda do emissor de infravermelho. Com a
Figura 3 percebe‐se uma mesa à esquerda com objetos em cima, e uma cadeira à direita, além de
um Notebook ao centro. Vale ressaltar também, que logo acima do Notebook existe a maçaneta
da porta que foi capturada e está pouco visível.
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Figura 3: Imagem capturada com a função Kinect Fusion Basics.

Como forma de experimentar o algoritmo ICP para reconstrução, resolveu‐se criar um modelo
virtual 3D de um ser humano, por ser algo com características conhecidas. O Kinect funcionou
com a atuação do “canhão” de infravermelho (Emissor IR) na cena, que emite raios que serve de
referência para obter as distâncias para criação da matriz. Após ocorre a leitura dos raios pela
Câmera de infravermelho (Sensor IR). Todos os dados obtidos formam uma matriz, sendo que
cada elemento é a distancia de um raio formado pelo emissor infravermelho, conforme a Figura
4. A matriz processada de acordo com o Algoritmo formou a Figuras 5 e depois a Figura 6, ambas
capturadas em tempo real.

Figura 4: Exemplo de uma Matriz formada com o Emissor IR e Sensor IR.
Fonte: Pointclouds.
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Figura 5: Reconstrução tridimensional da Figura Humana I.

Figura 6: Reconstrução tridimensional da Figura Humana II.

Por fim, destacou‐se que esta reconstrução pode ser ainda melhorada com aprimoramento do
algoritmo e com um processador e uma placa de vídeo com melhor desempenho, devido os
cálculos e processos gráficos serem executados mais rápidos e com maior qualidade.
CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
Com a devida análise empírica e prática percebeu‐se que a reconstrução tridimensional é
um tema que possui diversos desafios. Esses desafios surgem a cada dia e pesquisadores tentam
solucionar tais problemas. Isso devido a Realidade Aumentada e Virtual ser uma das formas mais
avançadas de garantir a interface do usuário com o computador (KIRNER, 2000; MARTINS, 2012).
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Com tal estudo, foi perceptível a praticidade de reconstrução, aliado ao baixo custo do
procedimento. O modelo gerado ficou coerente com a realidade, sendo perceptíveis os mínimos
detalhes da reconstrução. Contudo, é válido destacar que é necessário um computador
adequado para a obtenção de melhores resultados, visto que o método exige bastante poder de
processamento gráfico, como foi confirmado no experimento.
O trabalho atingiu assim o principal objetivo que era experimentar essa técnica específica de
reconstrução tridimensional com o Kinect e analisar seus aspectos e sua viabilidade. Para
projetos futuros espera‐se:


Construir um museu virtual 3I (Interativo, Imersivo e Itinerante).
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RESUMO
Este trabalho tem como enfoque a apresentação da
aplicação de nuvens privadas no cenário de empresas
que necessitam de acesso constante à informação,
entrelaçando os benefícios e pontos negativos da
implantação de tais nuvens. As nuvens privadas são
serviços em nuvem fornecidos dentro da empresa. Essas
nuvens existem dentro do firewall da rede empresarial e
são gerenciadas pela empresa. Para tanto, será feita uma
revisão na literatura, e estudo de aplicações para
implantação de nuvens privadas. Apresentando as

aplicações, no caso, Eucalyptus, OpenQRM e Openstack,
como alternativas para criação de nuvens privadas. E
com isso, demonstrando opções para montagem do
ambiente de acordo com a necessidade da instituição
que queira adquirir um serviço em nuvem privada.

PALAVRAS‐CHAVE: Nuvens Privadas. Computação em Nuvem. Aplicações em Nuvem. Nuvem.

PERSPECTIVE OF DEPLOYMENT OF PRIVATE CLOUDS IN COMPANIES
ABSTRACT
This work aims to present the implementation
of private clouds in businesses that require constant
access to information, linking the benefits and
drawbacks of deploying such scenario. Private clouds are
cloud services provided within the company network.
These clouds exist within the corporate firewall and are
managed by the company. Therefore, a literature review

and case study of applications for deploying private
clouds will be taken. Introducing the software, in this
case, Eucalyptus, OpenStack and OpenQRM as
alternatives for creating private clouds. With that,
options were considered to compose the environment
according to the needs of the institution that wishes to
acquire a private cloud service.

KEY‐WORDS: Private Clouds. Cloud Computing. Cloud applications. Cloud.
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PERSPECTIVA DA IMPLANTAÇÃO DE NUVENS PRIVADAS EM EMPRESAS
INTRODUÇÃO
A computação em nuvem é uma tendência do mercado atual. Este paradigma de
computação apresenta um potencial para transformar o setor das Tecnologias de Informação e
vem ocupando um lugar de destaque quando se trata de investimentos em pesquisas e aplicação.
Cada vez mais as empresas necessitam centralizar recursos é assim que a computação em nuvem
entra no cenário das empresas. Vários computadores são agrupados formando um só, mas com
poder de processamento maior e com a possibilidade de balancear carga de processamento.
Assim, reduzindo custos, além de necessitar de um espaço físico menor e economizar energia
devido ao balanceamento de carga de processamento, fazendo com que se reduza o número de
servidores para determinado serviço (SILVA, 2013).
A pesquisa então se foca no uso de Infraestrutura como Serviço, junto a um arcabouço de Nuvem
Privada, mostrando aplicações que possam ser utilizadas para tal feito, beneficiando a empresa
que necessita de algo restrito e seguro.
Contudo, precisam‐se contornar alguns obstáculos, tais como a segurança, a disponibilidade e a
rejeição de alguns usuários da tecnologia devido à imaturidade em alguns aspectos a respeito de
alguns dos paradigmas desse modelo que provavelmente será o futuro da computação, visto que
já vem tornando‐se realidade.
TRABALHOS RELACIONADOS
Computação em Nuvem é um tema bastante discutido e trabalhado. Diversas são as
pesquisas e obras sobre esse termo, tem‐se a exemplo o livro de Cezar Taurion (Cloud Computing
‐ Computação em Nuvem, 2009) e o de T. Velve e Anthony (Computação em Nuvem – Uma
Abordagem Prática, 2011), livros atuais, mas com ênfase na pesquisa bibliográfica e estudo de
caso de empresas, contudo em ambos ainda necessitava‐se de mais fontes com resultados
práticos sobre o tema abordado e a verificação da viabilidade do sistema.
Também pode‐se citar o caso de estudo de modelagem e replicação dos autores Dantas et al
(2012) "An Availability Model for Eucalyptus Platform: An Analysis of Warm‐Standy Replication
Mechanism". Na qual o trabalho expõe extensos cálculos sobre o tempo médio de reparo em um
sistema em nuvem. Este que conclui que existe uma grande vantagem no uso de Computação em
Nuvem, expondo também que a simples substituição de hardware por máquinas mais confiáveis
não vai produzir grande melhoria na disponibilidade do sistema. A melhoria acontece
visivelmente quando ocorre a modificação do tipo de arquitetura em nuvem quando replicada,
fato que pode ser comprovado com cálculos e na prática.
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Ainda pode‐se citar o trabalho de Silva e Vaz (2013), Modelo de Implantação de Nuvem Privada
em Infraestruturas de Computação em Nuvem baseadas no sistema Eucalyptus, que mostra um
modelo, devidamente testado e gerenciado pelas nuvens privadas. Tal trabalho contudo não
trata de que forma estas podem trazer benefícios para empresas de maneira aprofundada.
Por fim, tem‐se o trabalho de Machado e Loureiro (2011) que será utilizado para análise das
ferramentas utilizadas para implantação de nuvens privadas. Para tanto, o autor trata nesse
trabalho de várias ferramentas para esse fim.
TIPOS DE NUVENS E SERVIÇOS
Antes de entender o porquê da existência e os benefícios da Nuvem Privada, se faz
necessário observar cuidadosamente o conceito e tipos de Nuvens e Serviços para auxiliar no
entendimento do restante do trabalho.
TIPOS DE NUVENS
Os tipos de nuvens são divididos da seguinte forma:
 Nuvens públicas: São serviços em nuvem fornecidos por terceiros (fornecedor). Elas
existem além do firewall da empresa e são completamente hospedadas e gerenciadas
pelo provedor da nuvem.
 Nuvens privadas: São serviços em nuvem fornecidos dentro da empresa. Essas nuvens
existem dentro do firewall da empresa e são gerenciadas pela empresa.
 Nuvens híbridas:
São uma combinação de nuvens públicas e privadas. Essas nuvens
seriam geralmente criadas pela empresa e as responsabilidades de gerenciamento seriam
divididas entre a empresa e o provedor de nuvem pública. A nuvem híbrida usa serviços
que estão no espaço público e no privado.
 Nuvens comunitárias: É uma nuvem compartilhada por diversas organizações. Pode ser
administrada pelas organizações ou terceiros.
TIPOS DE SERVIÇOS
O projeto arquitetural das soluções de Computação em Nuvem pressupõe a separação
conforme a Figura 1. Os componentes são divididos em três camadas fundamentais, conhecido
por modelo SPI (SaaS, PaaS, IaaS), formado por Software as a Service (SaaS), Plataform as a
Service (PaaS) e Infrastructure as a Service (IaaS) (MAXEY, 2012). Deste modo, o fornecimento de
serviços flutua entre essas camadas, de acordo com o objetivo da aplicação. Cada uma delas
funciona da seguinte forma:
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 Infraestrutura como Serviço: Significa destinar espaços físicos a um cliente que paga por
esse espaço. (Camada Inferior).
 Plataforma como Serviço: É fornecido ao cliente recursos para criação de aplicativos via
rede, sem baixar ou instalar software. Nesta etapa os serviços são frequentemente
virtualizados. (Camada Intermediária).
 Software como Serviço: Modelo na qual uma aplicativo é ofertado para uso ao cliente via
rede. (Camada Superior).

Figura 1. Tipos de serviços em Nuvem e a quem é destinado os mesmos.
(Fonte: http://vitormeriat.wordpress.com/)
NUVENS PRIVADAS E SEUS BENEFÍCIOS
A principal justificativa para implantação de uma nuvem privada é a econômica. É
importante também devido à alocação de recursos, pois pode‐se ter um único cluster que
ofereça todos os serviços.
“A redução de custos é provocada pela padronização e automação dos serviços ou
recursos computacionais de TI. Com padronização e automação reduzem‐se os custos
operacionais, liberando‐se o pessoal de TI para atuar mais focado no atendimento aos
usuários que nas atividades de pouco ou nenhum valor agregado, como alocar espaço em
disco ou configurar softwares.” (SERGI, 2013).
Há também a questão de ociosidade, empresas possuem centros de dados (data centers) com
diversas máquinas, que consomem muita energia, além da necessidade de um ambiente
refrigerado que aumenta consideravelmente o consumo de energia.
Logo, com a padronização de recursos, tem‐se menor custo também na manutenção e no quadro
de funcionários que é reduzido. Por outro lado, é preciso funcionários qualificados para manter a
segurança e disponibilidade do sistema.
INVESTIMENTOS EM NUVENS PRIVADAS
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Segundo pesquisas realizadas pela Unisys, as empresas estão com o desejo de realizar
investimentos em nuvens privadas. A nuvem privada foi prioridade para as organizações de TI em
2011.
“As empresas não estão mais discutindo se o cloud computing faz sentido para seu
negócio. Agora elas estão decidindo como começar e que tipo de nuvem atende melhor
suas necessidades”, afirma Sam Gross, vice‐presidente global da área de soluções para
outsourcing da Unisys.”
Um estudo feito pela Novell apontou que o conceito de computação em nuvem estava sendo
adotado mais rápido que o esperado. Um exemplo que mostra isso é que 81% dos participantes
da enquete da Unisys disseram ter clara preferência pelas nuvens privadas. Segundo a Merrill,
banco norte‐americano, estimou que em 2011 o mercado de infraestrutura para nuvens públicas
e privadas iria movimentar cerca de US$ 160 bilhões no ano.
Um resultado interessante é visto no Google Trends (página que mostra interesse relativo a
busca de um assunto). Ao realizar uma pesquisa com o termo "private cloud", mostra que de
2009 para 2012 o crescimento em buscas foi muito alto, atingiu o pico em maio de 2012.
Destacando‐se também Índia, Singapura e Estados Unidos, respectivamente, como países mais
interessados no assunto.
Um estudo realizado pela Frost & Sullivan com líderes de TI de 121 empresas brasileiras de
diversos segmentos da economia, revelou uma surpresa: Cerca de 23,1% das empresas estão
avaliando a adoção da computação em nuvem, ainda que 15,7% das companhias já tinham
desenvolvido projetos com computação em nuvem. O levantamento aponta ainda que 50% das
empresas planejam aumentar em mais de 10% seus orçamentos de soluções em nuvem em 2013,
enquanto 29,3% delas pretendem ter mais que 30% de sua infraestrutura na nuvem.
É válido destacar que na pesquisa da Frost & Sullivan, 81,3% dos executivos de TI dessas
organizações, relataram que a redução de custos é o principal fator para migrarem sua
infraestrutura para a nuvem. Em 2013 deve‐se alcançar cerca de US$ 203 milhões em
investimentos em nuvem. O que poderá representar um crescimento de 74% em relação ao ano
de 2012. O objetivo da Frost & Sullivan com tal pesquisa era de detectar a tendência de
implantação de serviços em nuvem nos próximos dois anos.
APLICAÇÕES PARA NUVENS PRIVADAS
Neste tópico serão apresentadas aplicações que são utilizadas para delinear modelos e
colocar em funcionamento toda uma nuvem privada. Desta forma, serão apresentados aspectos
positivos e negativos de cada uma das aplicações que pode ser adequada a diferentes situações.
As ferramentas serão o Eucalyptus, OpenQRM e OpenStack.
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EUCALYPTUS
O Eucalyptus foi desenvolvido pela Universidade da Califórnia. É baseado em arquitetura
Linux podendo ser utilizadas de maneira privada ou híbrida. A arquitetura do Eucalyptus, devido
a possuir um código aberto, acaba facilitando os pesquisadores que com o código em mão,
modificam de acordo com suas necessidades de utilização.
O Eucalyptus é um arcabouço para a implementação de um serviço de Computação em Nuvem
do tipo IaaS. Esse arcabouço é desenvolvido em código aberto e possui como objetivo fornecer
uma plataforma para desenvolver experimentos e estudos sobre Computação em Nuvem. (NUMI,
2009). O sistema tem como propósito permitir ao usuário iniciar, controlar, acessar e instanciar
máquinas virtuais completas usando uma API (Application Programming Interface ‐ Interface de
Programação de Aplicativos).
No trabalho de Silva (2013) foi montado um modelo de infraestrutura de modo a gerar alta
disponibilidade em relação aos serviços. No trabalho os autores utilizaram o Ubuntu Server 11.04.
O modelo foi montado conforme a figura 2.

Figura 2. Modelo de Infraestrutura com aplicação Eucalyptus.
Basicamente, o modelo é constituído por dois servidores e quatro nós. Sendo que os servidores
são compostos por Controlador de Nuvem, Controlador de Cluster, Controlador de
Armazenamento e Walrus.
O controlador de nó é o responsável por controlar as máquinas virtuais de uma máquina física; o
controlador de cluster é responsável pelas informações de uma máquina virtual; o controlador de
armazenamento é o que armazena dados do controlador de nó; o Walrus armazena as imagens a
ser instanciadas; e o controlador de nuvem é a parte aonde os administradores tem total controle
da infraestrutura.
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Já no trabalho de Machado (2011) foi utilizado o Ubuntu Server 10.04. Com todos os testes
realizados, o Eucalyptus apresentou um processo de implantação mais rápido e prático, porém,
exigiu muito recurso das máquinas. A interface web do Eucalyptus pode ser vista na Figura 3.
[...] o Eucalyptus tem como vantagem o fato de ser estruturado em forma de
componentes, o que possibilita a divisão das tarefas em múltiplos servidores. Em
contrapartida, essa arquitetura de instalação consome mais recursos, que poderiam estar
sendo alocados como nós do cluster para oferecer maior escalabilidade à nuvem.
(MACHADO, 2011)

Figura 3. Interface Web Eucalyptus
OpenQRM
Desenvolvido pela empresa Qluster, é um software disponível pela licença GPL. O
OpenQRM possibilita a construção de nuvens públicas, privadas e hibridas com infraestrutura
como serviço. A Qlusters em 2004 passou as operações para OpenQRM e em novembro de 2008,
a comunidade OpenQRM lançou a versão 4.0, que inclui uma porta completa da plataforma de
Java para PHP, C, Perl e Shell.
O OpenQRM trabalha diferente do Eucalyptus de forma gerente‐agente. O controlador de nuvem
é o gerente e os recursos integrados ao gerente são os agentes (nós do cluster, máquinas virtuais
e storage). A ferramenta atua com o gerente centralizado, não sendo possível separá‐lo em
componentes individuais. Basicamente, sua estrutura está composta da seguinte maneira:
gerente, storage e nó, conforme mostra a Figura 4. (MACHADO, 2011).

Figura 4. Modelo de estrutura OpenQRM.
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Vale destacar que o OpenQRM usa uma filosofia aonde os serviços são tratados apenas como
arquivos, assim o seu armazenamento (storage) tem prioridade para os melhores recursos.
“Com a análise de funcionalidades e recursos de cada solução testada, foi possível
constatar que o OpenQRM possui mais recursos e permite a implementação de várias
soluções integradas, que auxiliam não somente na administração da nuvem privada, mas
também na automação e no controle do Data Center. [...]. Outros recursos que se
destacam são a integração com os softwares de monitoramento de rede ‐ o que dispensa
uso de um servidor dedicado para essa tarefa ‐ a capacidade de gerenciar não apenas
servidores virtuais, mas também servidores físicos; a possibilidade de escolher o nó onde
cada máquina virtual será hóspede e a capacidade de utilizar live‐migration para
migrações de máquinas virtuais de hospedeiro.” (MACHADO, 2011)
OPENSTACK
O OpenStack é um conjunto de ferramentas que pode ser utilizada para criação de uma
nuvem do tipo IAAS. Seja ela privada, pública, hibrida ou comunitária. Empresas vem investindo
forte na plataforma OpenStack, com destaque para a NASA. Outras empresas como Dell, Intel, HP
e a Canonical com o Ubuntu Server apóiam o projeto.
O OpenStack é composto por três tipos básicos de serviços: Compute Infrastructure (Nova),
Storage Infrastructure (Swift) e Imaging Service (Glance). Cada um desses serviços possui um ou
mais utilitários responsáveis por desempenhar determinada função dentro da nuvem (CORRÊA,
2012).
DISCUSSÕES, MITOS, ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS
Com os testes vistos na revisão da literatura realizados nos trabalhos de Silva (2013) e
Machado (2011), percebe‐se que tem‐se que estudar o local e o que pretende‐se para ver qual a
melhor ferramenta para aquela ocasião. Na implantação de nuvens privadas existe ainda um mito
que chama a atenção, que é a segurança, pois se acredita que por ser privada é mais segura que a
nuvem pública, isso pode ser visto no comentário abaixo:
“Muitas empresas estão implementando nuvens privadas com o pressuposto de que só
porque são privadas, também são seguras. Não é verdade. Segurança é algo que você projeta
na solução de nuvem ‐ não é automática. Assim, nuvens privadas não são seguras por padrão,
e as nuvens públicas não são inseguras por padrão. Você tem que projetar e implementar a
solução de segurança adequada para a nuvem. Só porque você pode ver o seu servidor no
data center não significa que os seus dados estejam comprometidos.” (LINTHICUM, 2013)
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A questão de segurança é um dos problemas da computação em nuvem e essa será melhorada
com o desenvolvimento de maturidade do sistema em nuvem. Com a análise de todos os
trabalhos e os aspectos colhidos, os pontos positivos e negativos da infraestrutura são listados
abaixo, como forma de auxílio a quem deseja implantar uma solução de nuvem privada.
 Aspectos Positivos: Redução de Custos (Redução de gasto de energia, manutenção, entre
outros); Alocação de recursos; Diminuição de espaço físico; Padronização e automação de
serviços; Melhor escalabilidade; Maior Disponibilidade; Redução de Quadro de
funcionários (Benefício para a empresa); Serviços hierárquicos, aonde serviços de nuvens
privadas poderão ser criados sobre serviços de nuvens públicas.
 Aspectos Negativos: Custo de implantação inicial e procura de profissionais
especializados; Imaturidade em aspectos como segurança; Necessidade de gerar
profissionais qualificados para o setor; Redução de quadro de funcionários (Ruim para o
setor de TI);
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a evolução da Computação em Nuvem ocorrerá mudanças dentro da computação. É
algo que tem que ser acompanhado pelas empresas para que se mantenham atualizadas no
mercado. Contudo, é observado que a implantação de nuvens privadas é viável a médio e longo
prazo devido seus benefícios, aonde haverá economia de uma boa quantia dentro do financeiro,
esta que pode ser investida em outras ações dentro de uma instituição. Ainda tem‐se a melhoria
em questão da disponibilidade de recursos.
Ainda é válido ressaltar que a implantação de nuvem privada não é uma resposta adequada a
todos os tipos de serviços. Alguns dos serviços não se adequam bem a esse modelo
computacional e outros podem obter melhor desempenho quando utilizados em nuvens públicas
que muitas vezes tem um bom custo‐benefício relativo. Portanto, para tomar decisões de
escolher qual serviço se adequa mais a tal empresa deve‐se estudar os serviços e procurar
relacionar custos e ciclo de vida, bem como a manutenção de um sistema de nuvem privada.
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RESUMO
O século XXI vem sendo marcado pela sociedade da
informação e pelos avanços tecnológicos, dessa forma, a
TI (Tecnologia da Informação) está cada vez mais
presente na vida das pessoas e nas empresas, na última
deixando de ser apenas um recurso de estratégia
competitiva, tornando‐se um fator de sobrevivência no
mercado. O profissional de TI atual é aquele que está a
par de novas tecnologias, que revê constantemente seu
perfil e busca melhorá‐lo. Este profissional funciona
como a junção entre a empresa e a informação (dado),
podendo desenvolver diversas maneiras criativas para
resolver problemas e atender às crescentes dificuldades

apresentadas pelas empresas. Este trabalho objetiva
pesquisar o mercado de trabalho e o perfil do
profissional de TI, motivar e orientar os alunos, e demais
interessados a ingressarem na área, que se mostra
carente de bons profissionais. Para a execução da
mesma, foi elaborado dois questionários, um aplicado
para os supervisores ou gerentes do departamento de
TI, e outros para todos os profissionais da área,
incluindo o gerente. Foi visto que as habilidades técnicas
e comportamentais são importantes para que os
profissionais consigam desempenhar um bom trabalho e
se destacar em um processo de recrutamento.

PALAVRAS‐CHAVE: Tecnologia da Informação, Perfil Profissional, Mercado de Trabalho.

PROFESSIONAL PROFILE AND LABOUR MARKET FOR IT PROFESSIONALS IN ARAPIRACA
ABSTRACT
The twenty first century has been marked by
information and by technological advances, thus society,
the IT (Information Technology) are increasingly present
in people's lives and businesses, the last leaving only a
feature of competitive strategy, becoming a factor of
survival in the market. The current IT professional is one
who is aware of new technologies that constantly
reviewing your profile and search to improve it. This
professional serves as the junction between the
company and the information (data), may develop
several creative ways to solve problems and meet the

increasing difficulties faced by companies. This study
aims to research the job market and the IT professional
profile, motivate and guide students, and other
interested parties to join in the area, which shows
devoid of good professionals. For the execution of the
two questionnaires, one applied to the supervisors or
managers of the IT department, and for all other
professionals, including the manager was prepared. It
was seen that the technical and behavioral skills are
important so that professionals able to play a good job
and excel in a recruitment process.

KEY‐WORDS: Information Technology, Professional Profile, Labour market.
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PERFIL PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO PARA PROFISSIONAIS DE TI EM ARAPIRACA
INTRODUÇÃO
O século XXI vem sendo marcado pela sociedade da informação e pelos avanços
tecnológicos, dessa forma, a TI (Tecnologia da Informação) está cada vez mais presente na vida
das pessoas e das empresas, deixando de ser apenas um recurso de estratégia competitiva,
tornando‐se um fator de sobrevivência no atual mercado. (VIANA, 2010). Como cita PEREIRA et
al., (2014): “Quem hoje não possui TI em sua Organização não conseguirá ficar muito tempo sem
ela.”, por isso é de extrema importância para a estabilidade dos negócios. (PEREIRA et al., 2014).
As tecnologias informacionais no passado eram instrumentos que possibilitavam
automatizar algumas tarefas nas empresas, mas com o avanço tecnológico isso foi mudando. As
grandes máquinas cederam espaço para equipamentos menores e mais poderosos, que se
estenderam para computadores de uso pessoal, estes passaram a se comunicar com a internet e
permitir o acesso à informação, ocorrendo assim uma grande transformação tecnológica.
(SCHUSTER, 2008).
O conceito de TI este diretamente ligado ao desenvolvimento tecnológico da sociedade, à
agilidade e ao fluxo contínuo da informação e do conhecimento, mudando assim a configuração
da sociedade que esta sendo impulsionada pela Revolução Informacional. A TI é responsável por
várias mudanças na sociedade, da forma de trabalho à comunicação, e é de grande importância
para todos os tipos de empresas, em que promove acessibilidade e praticidade nos negócios. Ela
evoluiu muito nos últimos anos, continua em constante transformação e desenvolvimento,
mostra‐se bastante dinâmica e não se sabe quando esta estagnará. (PEREIRA, et al.,2014).
O mercado de TI está em alta no momento, e segundo a pesquisa anual de uso de TI, o
mercado mostra um crescimento positivo e consistente. As empresas estão gastando e
investindo cerca de 7,2% da receita em TI, valor que triplicou em 18 anos. (MEIRELLES, 2013).
A área esta em constante desenvolvimento, propiciando oportunidades de contratação,
diante disso quão maior é quantidade de serviços e tecnologias, maior será a demanda. Esta é
uma das áreas que tem muitas funções que são subdivisões de outras, tornando o leque de
atuação no mercado mais diversificado. Uma das mais variadas funções é a de Analista, podendo
ser analista de sistemas, analista de rede, analista de suporte de banco de dados, analista de
aplicativo básico, entre outros. Devido também as diversas funções oferecidas na área, há
sempre oferta de emprego, mas muitas não são preenchidas por falta de profissionais
capacitados. (ALBANO, 2013).
Devido a este mercado de trabalho bastante promissor e a grandes oportunidades de
trabalho na área em todo o Brasil, surgiu à motivação de pesquisar o atual estado do mercado de
trabalho para os profissionais de TI em Arapiraca.
A pesquisa foi realizada a partir de visitas em algumas empresas da cidade de diversos
segmentos, totalizando 13, aplicando questionários com questões objetivas e subjetivas aos 51
profissionais de TI, que foram encontrados nas mesmas.
Este trabalho objetiva pesquisar o mercado de trabalho e o perfil do profissional de TI,
motivar e orientar os alunos, e demais interessados a ingressarem na área, que se mostra
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carente de profissionais. Apresentando a diversidade de ferramentas que servem para a
capacitação e especialização dos profissionais, principalmente os cursos superiores que estão
ligados a Tecnologia da Informação. Explicitando também os cargos existentes e as
remunerações, tanto no mercado de trabalho de Arapiraca quanto no Brasil, isso por meio de um
blog, que foi criado para este fim.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Tecnologia pode ser definida como conhecimento técnico, científico, processos criados ou
utilizados a partir de conhecimento e atividades socialmente organizadas, baseadas em planos de
cunho prático, envolvendo o desenvolvimento de aparelhos que lidam com a distribuição da
informação de forma cada vez mais veloz, abrangendo assim um número crescente de pessoas.
(SOUZA et al., 2013).
A informação é um conjunto organizado de dados, que constitui uma mensagem sobre
um determinado fenômeno ou evento, permite resolver problemas e tomar decisões, tendo em
conta que o seu uso é a base do conhecimento. A Informação é entendida como um patrimônio,
como “valor” nos seus mais diversos significados, passando a ser sinônimo de poder, e as
empresas, de posse deste poder, passaram a ter a possibilidade de estar competindo e se
destacando em seu mercado. (CASTRO, 2010).
A Tecnologia da Informação (TI) pode ser definida como o conjunto de todas as atividades
e soluções providas por recursos de computação que visam permitir a produção,
armazenamento, transmissão, acesso, segurança e o uso das informações. É a área de
informática que trata, organiza e classifica a informação de forma que permite a tomada de
decisão em prol de algum objetivo. (BITTENCOURT, 2010).
O conceito de Tecnologia da Informação esta diretamente ligada ao desenvolvimento
tecnológico da sociedade, à agilidade e ao fluxo contínuo da informação e de conhecimento.
O avanço da tecnologia possibilitou a criação de novas soluções para as diversas
necessidades de processamentos de informações, tanto na criação de novos produtos práticos e
acessíveis, como nas novas tecnologias que surgem a todo o momento. A área do mercado onde
a tecnologia da informação está inserida é o que mais cresce atualmente e que oferece
perspectivas futuras. (SOUZA et al., 2013).
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O profissional de TI atual é aquele que sempre está a par de novas tecnologias, que revê
constantemente seu perfil e busca melhorá‐lo. Este profissional funciona como a junção entre a
empresa e a informação (dado), podendo desenvolver diversas maneiras criativas para resolver
problemas e atender às crescentes dificuldades apresentadas pelas empresas. (BITTENCOURT,
2011).
Nas décadas 80 e 90 a Ciência da Computação era novidade, contudo esses profissionais
eram bem vindos às empresas. Mas a ligação entre o técnico (profissional) de TI e o negócio
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ainda era bem tímida. A mão‐de‐obra escassa faz com que esses técnicos sejam bem valorizados,
FARIAS (2010) afirma que atualmente o valor do profissional de TI caiu em relação a épocas
passadas, levando em consideração que existe esse tipo de mão‐de‐obra mais barata em outros
países e que os meios de comunicação como internet ficaram mais acessíveis, baratos e
confiáveis. Devido a isso, muitas empresas procuram terceirizar seus serviços na área de TI.
(FARIAS, 2010).
A procura por empresas que ofereçam esse tipo de serviço cresceu devido às soluções
que elas apresentam e que aparentemente são mais imediatas, eficientes e baratas. A
manutenção da equipe própria pode sobrecarregar a empresa e não dar lucro a mesma, por isso
estas optam por terceirizar diversos trabalhos. Há vários benefícios em terceirizar a área de TI
que são: menores custos, melhor qualidade de serviço e aplicação imediata de conhecimento em
tecnologia. (FARIAS, 2010).
O cenário da Tecnologia preza profissionais cada vez mais qualificados, com um perfil
profissional diferenciado, inovador, empreendedor, crítico, reflexivo, criativo, autodidata que
possa desempenhar várias funções e que consiga trabalhar em equipe. (CASTRO, 2010).
PERFIL PROFISSIONAL DE TI E MERCADO DE TRABALHO
O Perfil profissional é o conjunto de características que formam a identidade de um
profissional, servindo para que se possa conhecer melhor, ter um bom planejamento e em
consequência uma carreira mais consistente. Em resumo, é a sua competência e, de modo geral,
a obtenção do conjunto de habilidades pelo profissional depende da aquisição do conhecimento
(saber) associado com a aptidão (inclinação para saber fazer) e pelo seu interesse (querer saber
fazer). (CAMPOS, 2010).
O perfil do profissional de TI deve estar cada vez mais focado em tecnologia e negócios.
Nas ultimas décadas, a TI teve um crescimento bastante rápido, que desencadeou a necessidade
desse profissional ser mais especializado e ter atribuições mais complexas em seu currículo.
(FARIAS, 2010).
O profissional com múltiplas experiências é bem mais valorizado do que aquele que só se
especializou em uma e que só trabalhou em uma empresa, ou seja, experiência é tudo, quanto
mais, melhor. Com isso, a área tecnológica disponibiliza várias oportunidades aos profissionais de
se especializar e aumentar seu conhecimento. É fundamental para o profissional de TI atual, estar
constantemente aprimorando suas habilidades técnicas, bem como, as habilidades de negócios e
relacionamento humano. (BITTENCOURT, 2011).
Esses profissionais, na busca de novos conhecimentos em informática, precisam
desenvolver competências e habilidades específicas, a fim de sobreviverem à competitividade do
‘mercado’. Essas habilidades técnicas são adquiridas ao longo da formação acadêmica do
profissional, em cursos acadêmicos e em outros complementares. As habilidades de negócio são
adquiridas ao longo do exercício profissional, no desenvolvimento de soluções para empresas,
sobretudo, inserindo‐se na realidade da organização e de seu ramo de atividade. As habilidades
comportamentais ou humanas são adquiridas ao longo da vida, ou seja, na educação e nos
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relacionamentos humanos e corporativos. Desenvolver essas habilidades é um desafio individual,
que deve ser enfrentado com dedicação pelo profissional que deseja ascender na área de
tecnologia. (BITTENCOURT, 2010).
A mudança de perfil de todo o ambiente de TI é um reflexo da mudança necessário às
empresas. No passado, se buscava tecnologia por questões técnicas, com sistemas sendo criados
com foco em produtividade, na automação dos processos. Hoje, a necessidade das corporações é
inovar em seu negócio. (SOUZA et al., 2013).
O funcionamento do mercado de trabalho atual é de imensa importância para a execução
da economia. Com o decorrer do tempo, o mercado de trabalho sofreu várias alterações de
forma harmônica como as mudanças ocorridas na sociedade. Já dizia GARCIA (2013): “com o
avanço tecnológico em crescimento, somente na década de 1950 que o numero de trabalhadores
‘intelectuais’, superou o numero de trabalhadores ‘braçais’“. (GARCIA, 2013). Segundo
BRUSCATO (2012), o mercado brasileiro oferece boas oportunidades. E com isso permite que
pessoas tenham a possibilidade de mudar de emprego e buscar uma remuneração mais elevada
seguida de uma melhor perspectiva para desenvolvimento pessoal e profissional. (BRUSCATO,
2012).
A excessiva inclusão de novas tecnologias, novos padrões de qualidade e
consequentemente nova produtividade no mercado de trabalho, transformou a economia como
um todo, criando até uma nova área chamada de “economia digital” que abrange nela todo tipo
de negócio feito com tecnologia e usando‐ as, mas principalmente a tecnologia da informação e
da comunicação. (GARCIA, 2013).
MATERIAL E MÉTODOS
Trata‐se de um estudo qualitativo descritivo, no qual participaram 13 empresas de
Arapiraca de diversos segmentos, totalizando 51 profissionais todos pertencentes ao
departamento de TI. Foi elaborado dois questionários, um aplicado para os supervisores ou
gerentes do setor de TI, e outros para todos os profissionais da área, incluindo o gerente. Ambos
continham 20 questões, mas o primeiro com 7 objetivas e 13 subjetivas, e outro com 17 objetivas
e 3 subjetivas.
Foi criado um blog: IFALTecnologia, no qual está alocado informações sobre as áreas de
atuação dos profissionais de TI, os cursos superiores e outras informações sobre o setor, além de
conter algumas informações que foram obtidas a partir da pesquisa, auxiliando alunos e demais
interessados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os profissionais de TI que participam do recrutamento afirmaram que as habilidades
técnicas e comportamentais são importantes para que os profissionais consigam desempenhar
um bom trabalho e se destacar em um processo de recrutamento.
Os Gerentes de Tecnologia da Informação que participam das contratações apresentaram
o perfil que é demandado pelas empresas, sendo dividido em características técnicas e
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comportamentais. A maioria dos entrevistados afirmou demandar do candidato o nível superior,
principalmente as empresas de grande porte, por ter um nível maior de conhecimento, estes
para os cargos de Analistas de Sistemas entre outros que exigem essa qualificação. Já outras
empresas de menor porte optam por profissionais com o Ensino Médio, pois os capacita a sua
necessidade. A experiência profissional é demandada por todos os entrevistados, por ser a
vivência prática do trabalho, sendo por meio desta, a demonstração dos conhecimentos
adquiridos e do aperfeiçoamento do mesmo.
As características comportamentais que as empresas buscam nos profissionais não
diferem muito de outras áreas do mercado, sendo estas, responsabilidade, bom relacionamento
interpessoal e trabalho em equipe, tenha iniciativa, dedicação, seja paciente, sociável,
comunicativo, proativo, ético, e polivalente, que possa realizar várias tarefas, esta última foi
citada por todos.
Dentre os cargos encontrados, conforme mostrado na Figura 1, o que está em maior
número é o Analista de Sistemas que envolvem várias especificações, como Analista de Rede, de
TI, Suporte, entre outros, em segundo lugar encontra‐se o Supervisor ou Gerente de TI, havendo
instituições empresariais que dividem a supervisão por segmento, como hardware, software e
telecomunicações, possuindo assim mais de um supervisor, outra função que se mostra em
grande quantidade são os auxiliares ou técnicos de TI.

Figura 1 – Cargos
Conforme a função mais constatada, o curso superior que houve maior ocorrência entre
os participantes é o de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de acordo com a Figura 2, sendo
este concluído ou em curso, derivado de instituição particular, sendo apenas disponibilizado por
tal. A segunda maior incidência de cursos encontrados na pesquisa foi o de Ciências da
Computação oriundos de instituição pública, e um curso que não estava previsto no questionário
aplicado, foi Sistemas da Informação, que é disponibilizado por universidade pública com ensino
a distância. O mercado de TI não admite apenas pessoas que estejam fazendo ou tenham
concluído cursos na área de informática, como admite também cursos em outras áreas como
administração, direito e ciências contábeis, alguns entrevistados tinham apenas o ensino médio
e/ou curso técnico em informática ou tecnologia da informação, totalizando 7.
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Figura 2 – Cursos
Em relação ao gênero dos pesquisados, houve uma grande diferença entre masculino e
feminino, ocorrendo a prevalência de homens, no total 49, e apenas 2 mulheres , isso já era
esperado por ser recorrente da área de exatas. Isso também esta presente nos cursos de
graduação que envolve a área de TI, a maior parte dos concluintes são homens. A questão do
sexo não foi relatada pelos gerentes que participam da seleção, não demonstrando haver
distinção de gênero na hora da contratação. Como demostrado na Figura 3, os profissionais que
participaram da pesquisa encontravam‐se com idade mínima de 19 anos e no máximo 43, a
maior quantidade se encontrando até os 33 anos, sendo considerados jovens.

Figura 3 – Faixa Etária
A maior parte dos entrevistados afirmou ter escolhido a área de TI por afinidade, sendo
esta a primeira opção para a escolha do curso superior. Geralmente quem escolhe a área de TI e
não tem afinidade desiste nos primeiros anos, porque é uma área que requer muito “gosto” pelo
que faz. Algumas pessoas confundem gostar de acessar a internet, escolhe a área e acabam se
decepcionando com ela.
Ao ser questionado como conseguiu o atual emprego, o maior índice de respostas foi
encontrado na alternativa que trata da indicação de alguém da empresa, por isso é bom ter uma
grande rede de contatos. Deste modo o tempo decorrido entre o ingresso no curso superior e a
primeira oportunidade de emprego se deu durante alguns meses, sendo assim é visível que não é
difícil conseguir trabalho nesta área, mostrando que não é necessário ter concluído o curso para
se encaixar no mercado de trabalho. Mas para alguns cargos o nível superior é importante, nesse
caso a certificação pode comprovar o conhecimento do indivíduo e servindo então para
aumentar as oportunidades de emprego dos entrevistados.
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Os profissionais apresentaram dedicação em relação à busca de conhecimento, procurar
certificações, conhecimentos tecnológicos, especializações e experiências, é de extrema
importância para os atuantes dessa área. Logo, mostra dedicação e interesse para com o trabalho
e com a carreira profissional.
As características que os profissionais demonstraram, estar presente no atual emprego
são: oportunidade de valorização intelectual e/ou de formação profissional, trabalho em equipe,
tarefas interessantes e boas perspectivas de carreiras, segurança no emprego e possibilidade de
relacionar vida familiar e trabalho. Do modo que afirmaram que um bom emprego é aquele que
o profissional goste das atividades que realiza.
Os salários variaram de acordo também com os cargos, sendo constatado na Figura 4,
quanto mais alto o nível de conhecimento maior é o salário, igualmente com as
responsabilidades. Os maiores salários encontraram‐se nos cargos de Gerencia sendo variável de
R$ 1.000 a mais de R$ 6.000, isso se dá por conta do porte da empresa, as empresas de menor
porte têm os salários mais baixos, por ter menos tarefas e responsabilidades, já as de grande ou
médio porte, tem os salários mais altos, mas são as matrizes, que se responsabilizam por prestar
suporte às filiais, que em alguns casos estão localizadas em outra cidade ou estado, à essas
oferecem também suporte remoto.

Figura 4 – Salários
A língua mais falada atualmente é o inglês. Com isso, é muito importante para qualquer
cidadão falar duas línguas, uma seu idioma de origem e a outra o inglês. Na área de TI não é
diferente, esse segundo idioma acaba sendo muito importante e atrativo para o currículo do
profissional, além de lhe proporcionar melhor eficiência nas tarefas e tornar mais fácil o
aprendizado, pois a maior parte do material de estudo de TI são em inglês, além das linguagens
de programação que também são nesse idioma.
Os profissionais fazem uso continuo da internet, seja para usar aplicações e rotinas, seja
para a manutenção dos dados e da informação. As empresas apresentaram ter uma quantidade
grande em relação à capacidade de internet, variando de 2 a 25 MB, possuindo na maioria das
vezes dois links de banda, tornando‐se redundante, mas nesse caso é para a segurança e
precaução, pois se houver uma falta de fornecimento seja de energia ou de rede, as empresas
param, tornando‐se um prejuízo, e com redundância de rede e energia, não há o receio de parar
a empresa.
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Os departamentos de TI das instituições que participaram da pesquisa, mostram o uso de
equipamentos de alta tecnologia. Os servidores e outros hardwares, na maior parte das
empresas são da montadora DELL, que é uma empresa renomada, isso mostra o quanto a TI é
importante, sendo investido muito em tecnologia, por ser muitas vezes o cérebro do negócio. Os
servidores variam entre físicos e virtuais, de 1 a 9 e 15 a 32, respectivamente, as máquinas
clientes variam entre 3 a 1200, levando em consideração o porte da empresa.
A área de TI cresce simultaneamente com as novas tecnologias, tornando assim o
mercado de trabalho dinâmico, este setor esta presente na maior parte das empresas, de
diversas especialidades. Mas esse crescimento rápido não é acompanhado pelos profissionais,
apresentando assim diversas vagas em aberto no mercado, por falta de qualificação, os
profissionais não estão capacitados para suprir as necessidades das empresas. Esta é a maior
dificuldade encontrada em entrevistas de emprego acompanhada da experiência profissional.
CONCLUSÃO
Com base nos dados analisados conclui‐se que o profissional de TI é de extrema
importância para as empresas, por esse motivo há essa procura por profissionais bem
qualificados, capazes de acompanhar a dinâmica do mercado, este que se mostra diferente dos
demais por demandar profissionais diferenciados, que tenham habilidades e competências
tecnológicas e de negócio.
O Mercado de trabalho mostra‐se crescente na cidade, evoluindo nas tecnologias que são
utilizadas e nos investimentos na área, havendo uma grande demanda por profissionais com
nível superior e conhecimentos abrangentes. As características comportamentais que as
empresas buscam nos profissionais não diferem muito de outras áreas do mercado, sendo estas,
responsabilidade, bom relacionamento interpessoal e trabalho em equipe, que tenha iniciativa,
dedicação, seja paciente, sociável, comunicativo, proativo, ético e como citado por todos,
polivalentes que possa realizar várias tarefas.
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abstract
Despite increasing usage of mobile computing, exploiting its full potential is difficult due to its inherent
problems such as resource scarcity, frequent disconnections, and mobility. Mobile cloud computing
can address these problems by executing mobile applications on resource providers external to the
mobile device. In this paper, we provide an extensive survey of mobile cloud computing research, while
highlighting the specific concerns in mobile cloud computing. We present a taxonomy based on the key
issues in this area, and discuss the different approaches taken to tackle these issues. We conclude the
paper with a critical analysis of challenges that have not yet been fully met, and highlight directions for
future work.
© 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction
The increasing usage of mobile computing is evident by the
study by Juniper Research, which states that the consumer and
enterprise market for cloud-based mobile applications is expected
to rise to $9.5 billion by 2014 [1]. In recent years, applications
targeted at mobile devices have started becoming abundant
with applications in various categories such as entertainment,
health, games, business, social networking, travel and news. The
popularity of these are evident by browsing through mobile app
download centers such as Apple’s iTunes or Nokia’s Ovi suite.
The reason for this is that mobile computing is able to provide
a tool to the user when and where it is needed irrespective of
user movement, hence supporting location independence. Indeed,
‘mobility’ is one of the characteristics of a pervasive computing
environment where the user is able to continue his/her work
seamlessly regardless of his/her movement.
However, with mobility comes its inherent problems such as resource scarceness, finite energy and low connectivity as outlined
by Satyanarayanan in [2]. These pose the problem of executing
many useful programs that could aid the user and create a pervasive environment. According to Tim O’Reilly ‘the future belongs to
services that respond in real time to information provided either by
their users or by nonhuman sensors’ [3]. Real time applications are
just one type of mobile applications that demand high levels of responsiveness, that in turn, demand intensive computing resources.
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Some mobile applications, such as location based social networking, process and make use of the phone’s various sensor data. However, extensive use of sensors, such as obtaining a GPS reading, is
expensive in terms of energy and this limits the mobile phone in
providing the user a better service through its embedded sensors.
Furthermore, consider applications that require extensive processing – image processing for video games, speech synthesis, natural
language processing, augmented reality, wearable computing—
all these demand high computational capacities thus restricting
the developers in implementing applications for mobile phones.
Considering the trends in mobile phone architecture and battery,
it is unlikely that these problems will be solved in the future. This
is, in fact, not merely a temporary technological deficiency but intrinsic to mobility [4], and a barrier that needs to be overcome in
order to realize the full potential of mobile computing.
In recent years, this problem has been addressed by researchers
though cloud computing. Cloud computing can be defined as the
aggregation of computing as a utility and software as a service [5]
where the applications are delivered as services over the Internet
and the hardware and systems software in data centers provide
those services [6]. Also called ‘on demand computing’, ‘utility
computing’ or ‘pay as you go computing’, the concept behind cloud
computing is to offload computation to remote resource providers.
The key strengths of cloud computing can be described in terms
of the services offered by cloud service providers: software as a
service (SaaS), platform as a service (PaaS), and infrastructure as
a service (IaaS) [7]. Extensive surveys on cloud computing such as
[6,5,8,7,9,10] can be found in the literature, and here we focus
on the potential of, and the challenges faced by mobile cloud
computing.
The concept of offloading data and computation in cloud
computing, is used to address the inherent problems in mobile
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computing by using resource providers other than the mobile
device itself to host the execution of mobile applications. Such an
infrastructure where data storage and processing could happen
outside the mobile device could be termed a ‘mobile cloud’. By
exploiting the computing and storage capabilities of the mobile
cloud, computer intensive applications can be executed on low
resource mobile devices.
Some of the key questions needing to be answered are: How
does mobile cloud computing differ from cloud computing? What
approaches have been made towards mobile cloud computing and
how do they differ from each other? How can computation be
offloaded and distributed to the cloud efficiently and in which
ways does this differ from traditional distributed computing?
What incentives can be used to persuade surrounding surrogate
devices to participate in sharing the workload? How can context
information be used in a beneficial way? How does mobility affect
the performance of a mobile cloud?
The goal of this paper is to discuss in detail the current research
that addresses these issues. We review the proposed solutions,
and explore the upcoming research challenges in mobile cloud
computing.
Organization of paper
The remainder of this paper is organized as follows: In Section 2,
we present the motivation for mobile cloud computing, and
discuss potential applications and scenarios. In Section 3, we
briefly introduce cloud computing and mobile cloud computing,
and identify three definitions of mobile cloud computing. Next, in
Section 4 we propose a taxonomy of mobile cloud computing based
on the key issues, and review how each issue has been tackled in
related research. We provide a discussion on the current challenges
in Section 5. Finally, conclusions and directions for future research
are identified in Section 6.
2. Motivation: the need for a mobile cloud
The case for mobile cloud computing can be argued by considering the unique advantages of empowered mobile computing, and
a wide range of potential mobile cloud applications have been recognized in the literature. These applications fall into different areas such as image processing, natural language processing, sharing
GPS, sharing Internet access, sensor data applications, querying,
crowd computing and multimedia search. However, as explained
in [11], applications that involve distributed computation do have
certain common characteristics, such as having data with easily detectable segment boundaries, and the time to recombine partial results into a complete result must also be small. An example is string
matching/manipulation such as grep and word frequency counters.
The different applications and scenarios presented in recent literature are described in detail below:
1. Image processing: In [11], the authors have experimented with
running GOCR,1 an optical character recognition (OCR) program
on a collection of mobile devices. In a real life scenario, this
would be useful in a case of a foreign traveler who takes an
image of a street sign, performs OCR to extract the words, and
translates words into a known language. A similar scenario
is given in [12] where a foreign tourist Peter is visiting a
museum in South Korea. He sees an interesting exhibit, but
cannot understand the description since it is in Korean. He
takes a picture of the text, and starts an OCR app on his phone.
Unfortunately his phone lacks the resources to process the

1 http://jocr.sourceforge.net/.
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whole text. Although he could connect to a remote server via
the Internet, that would mean he use roaming data which is
too expensive. Instead, his device scans for nearby users/devices
who are also interested in reading the description, and requests
sharing their mobile resources for the task collaboratively.
Those who are interested in this common processing task create
an ad hoc network with Peter and together, their mobile cloud
is able to extract the text, and then translate it to English. This
can be applied to many situations in which a group is involved
in an activity together. Another example is a group performing
archaeological expeditions in a desert.
2. Natural language processing: As mentioned above, language
translation is one possible application, and this is mentioned
in [11] as a useful tool for foreign travelers to communicate
with locals. Translation is a viable candidate since different
sentences and paragraphs can be translated independently, and
this is experimentally explored in [11] using Pangloss-Lite [13].
Text-to-speech is also mentioned in [11], where a mobile user
may prefer having a file read to them, especially in case of the
visually impaired.
3. Crowd computing: Video recordings from multiple mobile
devices can be spliced to construct a single video that covers
the entire event from different angles, and perspectives [14].
In [15], two scenarios of this nature are described in detail: ‘Lost
child’ and ‘Disaster relief’.
The ‘Lost child’ scenario takes place at a parade in Manhattan.
John, a five year old child who is attending the parade with his
parents goes missing among all the people, and his parents only
notice he is missing after some time. Fortunately, a police officer
sends out an alert via text message to all mobile phones within
a two mile radius, requesting them to upload all photographs
they have taken in the parade during the past hour, to a server
that only the police has access to. With John’s parents, the police
officer searches through these photographs via an app on his
phone. After looking through some pictures, they are able to
spot John in one of the images, which they identify to be taken at
a nearby location. Soon, the relieved parents are reunited with
their child.
In the ‘Disaster relief’ scenario, a massive earthquake measuring
9.1 on the Richter scale has occurred in Northern California,
resulting in much human loss, and infrastructure and property
destruction. Disaster relief teams are facing an uphill task
because of limited manpower, lack of transportation, and poor
communication. Internet infrastructure has been destroyed.
Previous maps on terrain and buildings are suddenly rendered
obsolete, contributing to slow disaster relief. Data on Google
Earth and Google Maps on this area is now useless since
highways, bridges, landmarks and buildings have now all
collapsed. To conduct efficient search and rescue operations,
new data must be gained and a clear picture of the terrain and
buildings state must be constructed. To do this, the relief teams
use camera based GigaPan sensing.2 Local citizens are asked to
use their mobile phones to photograph disaster sites, and these
are collected at a central server. The collected images are then
sewn together to create a whole, panoramic image. The new
face of the area emerges, and relief teams can now conduct their
work with accurate maps and information on inaccessible areas.
4. Sharing GPS/Internet data: It is more efficient to share data
among a group of mobile devices that are near each other,
through local-area or peer-to-peer networks. It is not only
cheaper, but also faster [14]. Rodriguez et al. [16] present a
case study of a hiking party at Padjelanta National Park, which
is a deserted land in the Arctic circle lacking power access

2 http://www.gigapan.com/.
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points and network coverage. A data set contains Bluetooth
scans for discovering devices and GPS reads of 17 persons.
The paper reports up to 11% energy savings by sharing GPS
readings. However colocation of most participants was low, so
this energy savings should be much higher in a conventional
hiking party, or other social situations such as pubs, restaurants,
and stadiums where energy saving could be up to 40%. A similar
scenario is a mobile device requesting to access a p2p file which
is downloaded or is currently being downloaded by another
mobile in the vicinity [12].
5. Sensor data applications: Since most mobile phones are
equipped with sensors today, readings from sensors such as
GPS, accelerometer, light sensor, microphone, thermometer,
clock, and compass can be timestamped and linked with other
phone readings. Queries can then be executed on such data to
gather valuable information. Such queries could be ‘‘What is the
average temperature of nodes within a mile of my location?’’
or ‘‘what is the distribution of velocities of all nodes within
half a mile of the next highway on my current route?’’ Sample
applications for this are traffic reporting, sensor maps, and
network availability monitoring [14].
6. Multimedia search: Mobile devices store many types of
multimedia content such as videos, photos, and music. For
example, Shazam is a music identification service for mobile
phones, that searches for similar songs in a central database. In
the context of the mobile cloud, the searching could be executed
on the contents of nearby phones [14].
7. Social networking: Since sharing user content is a popular way
we interact with friends on social networks such as Facebook,
integrating a mobile cloud into social networking infrastructure
could open up automatic sharing and p2p multimedia access,
and this will also reduce the need to back up and serve all of
this data on huge servers [14].
2.1. Example scenario: using mobile cloud with distributed computation, and collective sensing
Now let us consider the following detailed scenario: In the
aftermath of a natural disaster such as the Indian Ocean tsunami in
2004, the immediate provisioning of emergency services becomes
of great importance. Among these services, searching for missing
persons is one of the most critical yet excruciating tasks. In
this kind of chaotic situation, infrastructure is destroyed, limiting
access to computers and data, making such a search even more
difficult. Often, missing person reports are filed, but the persons
in question may be injured with no means of communication, or
even deceased. One way of dealing with this is to photograph
every person found, gather all images to a central location, and
perform search and match operations with images of missing
persons. However, this approach is not very realistic considering
the limited human and machine resources in such a situation.
Several questions exist in this scenario:
1. How and who would capture the images necessary?
2. How would the captured images be collected?
3. How would the collected images be processed?
The first question is easily answered. Anyone with a camera phone
of decent quality could contribute to this. However, the second and
third questions—data collection and processing, are more tricky.
Acquired data could be uploaded to a remote server, but as is often
the case in such disaster sites, connectivity would be a problem.
Also this method could take a while, especially if a centralized
server node is not already set up. Images could be processed
locally, but mobile devices are typically not equipped with enough
resources to carry out such operations (individually).

Let us now consider the possibility of employing a local mobile
cloud for the aforementioned scenario. In this case, photographs
taken by various individuals would constitute the data against
which the missing persons will be matched. Relief workers
and communities working together at the disaster site could
collaboratively ‘lend’ their mobile devices’ storage and processing
resources to a ‘local mobile cloud’, that could effectively carry out
the image processing needed to identify the missing persons.
A key challenge here is the fact that the number of, and
the type of available resources cannot be known or predicted
beforehand. How then, can the work be efficiently distributed and
load balanced? Furthermore, in such situations it most likely that
devices will encounter other unknown nodes, rather than familiar
devices. Therefore, it is important that the mobile cloud be able to
give a performance gain even without prior information.
The aforementioned scenario is only one example demonstrating the need for a mobile cloud computing framework. In
wearable computing, two major challenges are to reduce the bulkiness of systems for every day use and not having enough battery
power [17]. This could be solved by offloading/sharing the computational jobs to the local ‘mobile cloud’, while sensors and peripherals facilitate the pervasive experience for the user. In the area
of augmented reality, it has been suggested that using cloud resources [18] can solve similar problems. In biomedical engineering, wearable medical devices forming Body Area Networks (BANs)
can enable real time collection and analysis of patients’ medical
data [19].
2.2. Remote proxy versus local resources
Today we do have mobile applications connected to the cloud,
such as Apple iCloud,3 Google’s Gmail for Mobile,4 and Google
Goggles.5 Using mobile devices for disaster situations has also
been explored in work such as [20–22]. However, current mobile
cloud applications, or apps connect to a remote server where the
brunt of the computations are performed. The mobile devices exist
purely as thin clients that connect to a remote proxy providing
complex services. Although these apps are becoming popular, they
can perform well only under high speed connectivity. However,
it is not practical to assume speedy connections, affordable data
access fees and good response times in most places of the
world. Except city areas, this holds true even in most developed
countries. In contrast, short range communication consumes less
energy, and this is a key factor since mobile devices usually
operate on a limited energy source. Also, connecting to local
resources would be cheaper and promise faster connectivity
and better availability. As explained in [23] by Satyanarayanan,
compared to WiFi LAN bandwidths of 400 Mbps, mobile wireless
Internet operates at a bandwidth of 2 Mbps. Depending on user
interaction, latency could vary significantly. For example, it is
80 ms versus 16 ms for a 4 MB image, and this would greatly
hinder the execution and usefulness of the app, as well as the
user experience. Satyanarayanan [23] predicts that, considering
the current trajectory of Internet evolution, although bandwidth
is likely to improve, latency is not.
Therefore, considering the data access fees, issues with latency
and bandwidth [24], and also the high demands of energy
when using 3G connectivity, the local cloud would be a better
alternative to the remote cloud [23]. Furthermore, using the local
mobile resources is an efficient way of making use of available

3 http://www.apple.com/icloud/.
4 http://www.google.com/mobile/mail/.
5 http://www.google.com/mobile/goggles/#text.
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computation power, that would otherwise be idling [25]. Since
typically mobile devices are equipped with sensing capabilities, a
cloud made up of mobile devices will be able to provide the users
with context and location aware services as well, leading to a more
personalized experience.
By combining the local cloud with other mobile devices as
opposed to local servers, we are able to support mobility without
needing additional infrastructure. Considering the trends for smart
phones, which shows that they are getting more powerful each
year, a local mobile cloud will be able to provide sufficient
resources for intensive mobile apps. It is feasible to envision the
future mobile clouds as hybrids, where the users themselves would
act as cloud resources, but with the ability to connect to remote
servers in cases of good connectivity and other conditions such
as access fees, available battery, and response time. This would
require the mobile cloud architecture to be proactive, self-adaptive
and equipped with cost–benefit analysis capabilities.
To summarize, the reasons for sharing/offloading work from a
mobile device would be: limited computational capability, limited
battery power, limited connectivity, opportunity to gather more
sensing data (such as encountering other mobile devices with
different sensing abilities), access to different content/data sets,
and to make use of idling processing power.
The advantages of sharing work with local nearby resources
versus a remote proxy would be due to: limited connectivity to
remote servers (such as in remote areas, and dead zones), limited
battery power inhibiting long range communications, data access
fees, and high availability of local resources.
However, concerns about privacy and security are a major issue
when sharing work. Would users be comfortable sharing their
resources with unfamiliar people? Would mobile clouds consisting
of ‘known groups’ such as co-workers, friends and family be more
feasible? What incentives can be provided to entice people to share
their resources, and what security and privacy measures can be
taken to ensure safety? Even from a trusted user, his/her mobile
device may be unfamiliar. Furthermore, mobile environments are
typically dynamic and unpredictable. In such cases, how can a
mobile cloud function opportunistically to ensure maximum gain?
These are valid challenges that concern the future of mobile cloud
computing, and we shall discuss these in detail in later sections.
3. Cloud computing vs. mobile cloud computing
3.1. Cloud computing
‘‘Cloud computing refers to both the applications delivered as
services over the Internet and the hardware and systems software
in the datacenters that provide those services’’ [6].
A cluster of computer hardware and software that offer the
services to the general public (probably for a price) makes up a
‘public cloud’. Computing is therefore offered as a utility much like
electricity, water, gas etc. where you only pay per use. For example,
Amazon’s Elastic cloud, Microsoft’s Azure platform, Google’s App
Engine and Salesforce are some public clouds that are available
today. However, cloud computing does not include ‘private clouds’
which refer to data centers internal to an organization. Therefore,
cloud computing can be defined as the aggregation of computing
as a utility and software as a service.
Virtualization of resources is a key requirement for a cloud
provider—for it is needed by statistical multiplexing that is
required for scalability of the cloud, and also to create the
illusion of infinite resources to the cloud user. Ambrust et al. [5]
holds the view that ‘‘different utility computing offerings will be
distinguished based on the level of abstraction presented to the
programmer and the level of management of the resources’’. To
take an example from the existing cloud providers, an instance
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of Amazon’s EC2 is very much like a physical machine and gives
the cloud user almost full control of the software stack with a
thin API. This gives the user a lot of flexibility in coding; however
it also means that Amazon has little automatic scalability and
failover features. In contrast, Google’s App Engine enforces an API
on the user but offers impressive automatic scalability and failover
options. Microsoft’s Azure platform is something in between the
aforementioned providers by giving the user some choice in the
language and offers somewhat automatic scaling and failover
functions. Each of the aforementioned providers has different
options for virtualizing computation, storage and communication.
3.2. Mobile cloud computing
There are several existing definitions of mobile cloud computing, and different research alludes to different concepts of the
‘mobile cloud’:
1. Commonly, the term mobile cloud computing means to run
an application such as Google’s Gmail for Mobile6 on a remote
resource rich server (in this case, Google servers) as displayed in
Fig. 1,7 while the mobile device acts like a thin client connecting
over to the remote server through 3G. Some other examples
of this type are Facebook’s location aware services, Twitter for
mobile, mobile weather widgets etc.
2. Another approach is to consider other mobile devices themselves too as resource providers of the cloud making up a mobile
peer-to-peer network as in [14]. Thus, the collective resources
of the various mobile devices in the local vicinity, and other
stationary devices too if available, will be utilized as shown in
Fig. 2. This approach supports user mobility, and recognizes the
potential of mobile clouds to do collective sensing as well. Peerto-peer systems such as SATIN [26] for mobile self-organizing
exist, but these are based on component model systems representing systems made up of interoperable local components
rather than offloading jobs to local mobile resources. This paper
focuses primarily on this latter type of work.
3. The cloudlet concept proposed by Satyanarayanan [23] is
another approach to mobile cloud computing. Fig. 3 illustrates
this approach where the mobile device offloads its workload
to a local ‘cloudlet’ comprised of several multi-core computers
with connectivity to the remote cloud servers. PlugComputers8
can be considered good candidates for cloudlet servers because
of their form factor, diversity and low power consumption.
They have the same general architecture as a normal computer,
but are less powerful, smaller, and less expensive, making
them ideal for role small scale servers installed in the public
infrastructure. These cloudlets would be situated in common
areas such as coffee shops so that mobile devices can connect
and function as a thin client to the cloudlet as opposed
to a remote cloud server which would present latency and
bandwidth issues.
Mobile cloud computing would also be based under the basic
cloud computing concepts. As discussed by Mei et al. in [10]
there are certain requirements that need to be met in a cloud
such as adaptability, scalability, availability and self-awareness.
These are also valid requirements for mobile cloud computing.
For example, a mobile computing cloud also needs to be aware
of its availability and quality of service and enable diverse mobile
computing entities to dynamically plug themselves in, depending

6 http://www.google.com/mobile/mail/.
7 Google translate image from http://www.ausbt.com.au/iphone-app-reviewgoogle-translate.
8 http://www.plugcomputer.org/.
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and the external environment is subject to change. However, in
addition to the similar requirements, a mobile cloud needs to
consider other aspects such as mobility, low connectivity and finite
source of power as well.
4. A taxonomy of mobile cloud computing

Fig. 1. A remote cloud server catering to mobile devices though the internet.

We present a taxonomy of current approaches in mobile cloud
computing research based on issues related to Operational, End
user and Service levels, and also in areas of Security, Context
awareness and Data management as illustrated by Fig. 4. Our
criteria for defining the taxonomy is based on the key issues
in mobile cloud computing, and how they have been tackled in
academia. We focus on:

•
•
•
•
•
•

Fig. 2. A virtual resource cloud made up of mobile devices in the vicinity.

Operational level issues
End user level issues
Service and application level issues
Privacy, security and trust
Context-awareness
Data management

as the main areas.
These issues at the top tier of the taxonomy are applicable
to many areas, and not just mobile cloud computing. We believe
these similarities would help give a comparison on how mobile
cloud computing relates to other fields. Moreover, we expand each
issue to highlight the unique set of challenges in mobile cloud
computing, and how they have been tackled in existing work.
4.1. Operational issues

Fig. 3. A cloudlet enabling mobile devices to bypass latency and bandwidth issues
while benefitting from its resources.

Operational issues refer to underlying technological matters
such as the method of offloading computations, cost–benefit
models that aid in taking the decision to offload or not, how
the mobility of devices is managed/supported, and connection
protocols used.

on the requirements and workload. And in order for mobile users
to efficiently take advantage of the cloud, a suitable method of selfassuming one’s own quality is needed—since the internal status

4.1.1. Method of offloading
The main operation in any mobile cloud would be the offloading
of jobs that take place from the resource constrained mobile

Fig. 4. A taxonomy of issues in mobile cloud computing.
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device to the cloud. Because of issues such as the physical distance
separating the mobile device and the cloud and the heterogeneity
of the underlying systems, different research has tackled this in
a variety of ways. Current research discusses offloading methods
in three main directions; Client–Server Communication methods,
Virtualization, and Mobile agents.
Client–Server Communication. In the Client–Server Communication process communication is done across the mobile device(offloader) and surrogate device via protocols such as Remote
Procedure Calls (RPC), Remote Method Invocation (RMI) and Sockets. Both RPC and RMI have well supported APIs and are considered stable by developers. However, offloading through these two
methods mean that services need to have been pre-installed in the
participating devices. This is a disadvantage when considering the
ad hoc and mobile nature of a mobile cloud and restricts the mobility of users if in the vicinity of devices that do not support the
needed services.
Spectra [27] and Chroma [28] are two examples of systems
that use pre-installed services reachable via RPC to offload
computation. Applications use RPC to invoke functionality in
remote and local Spectra servers. When the device needs to offload
an application, the Spectra client consults a database that stores
information about Spectra servers such as their current availability,
CPU load etc. These servers are pre-installed with application
code acting as services. Developers need to manually partition the
applications by specifying which methods might be candidates for
offloading. Spectra decides at runtime depending on the resource
pool, which of those aforementioned methods, if any will be
offloaded and to which surrogate.
Marinelli [14] has presented ‘Hyrax’ for Android smartphone
applications which are distributed both in terms of data and
computation based on Hadoop9 ported to the Android platform.
Hyrax explores the possibility of using a cluster of mobile phones
as resource providers and shows the feasibility of such a mobile
cloud. As a sample application, they present ‘HyraxTube’; which is a
simple distributed mobile multimedia search and sharing program.
The objective of HyraxTube is to allow users to search through
multimedia files in terms of time, quality, and location. Apache
Hadoop is an open source implementation of MapReduce [29] and
provides a virtualized interface to a cluster of computers scaled
randomly. In Hyrax, a central server with access to each mobile
device coordinates data and jobs, and the phones communicate
with each other on an isolated 802.11g network. Just like in a
normal Hadoop implementation, Hyrax also has a NameNode and
a JobTracker instance running on a central server with access to
each of the client mobile devices. The central server does not do
any of the processing, and is responsible for coordinating data
and jobs. Each mobile phone runs instances of the DataNode
and the TaskTracker in separate Android services. Additionally,
each phone runs threads that stores the phones’ multimedia data
on the Hadoop Distributed File System (HDFS) and threads that
record sensor data. The TaskTrackers and DataNodes use a periodic
heartbeat call through RPC to JobTracker and NameNode, and
vice versa on heartbeat response. The heartbeat is sent from
TaskTrackers to show the JobTracker that they are ‘alive’ and
JobTracker can assign jobs in the response of this heartbeat.
Another framework based on Hadoop is presented by HuertaCanepa and Lee [12], for a virtual mobile cloud focusing on
common goals in which mobile device are considered as resource
providers. They argue that people’s location plays a major role
in their activities; hence, collocation leads to common activities,
especially place bound tasks such as visiting a museum, and

9 http://hadoop.apache.org.
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performing archaeological expeditions. The system’s Offloading
manager module organizes sending and receiving jobs to and from
other devices and creating virtual machines on surrogates. On a
surrogate device, the tasks are executed on a virtual machine acting
as a protected space thus ensuring the security of device data. The
implementation was tested using a Korean OCR application. Their
results do not show a speedup, however, though they suggest an
energy saving, since the processing time is actually less than when
executed on a single mobile device.
The ‘Cuckoo’ framework [30] presents a system to offload mobile device applications onto a cloud using a Java stub/proxy model.
Cuckoo can be offloaded onto any resource that runs the Java
Virtual machine, be it a commercial cloud such as Amazon EC210 or
a private mini cloud comprised of laptops and local clusters. However, other mobile phones have not been mentioned as potential
resource providers. Implemented for Android, Cuckoo’s offloading
objectives are to enhance performance and reduce battery usage.
The Ibis High Performance Programming System [31] is used as the
basis for Cuckoo’s communication component. To use Cuckoo, the
applications need to be re-written such that the application supports remote execution as well as local execution. For this purpose,
a programming model, functioning as an interface of the system, is
made available to application developers. The programming model
uses the Android’s existing ‘activity/service’ model that separates
the services (compute intensive methods that are candidates for
offloading) and activities (interactive methods of the application).
A proxy object is created at the activity which is linked to the actual implementation. Here, in addition to the normal local implementation, Cuckoo generates code for the same implementation
for the remote service that may or may not be identical to the
local one, since the remote version could be run on a multi-core
computer for instance, and take full advantage of parallelism. If remote resources are not available (network connectivity is not available) then the application can run on local resources (the phone)
entirely. They have re-implemented two existing applications
‘eyeDentify’ and ‘PhotoShoot’ in Cuckoo to demonstrate the effectiveness of the framework and report that they gained a speedup
of a factor of 60 and reduced the battery consumption by a factor of
40 in ‘eyeDentify’ by offloading. Although they mention that they
have gained considerable speedups for ‘PhotoShoot’ as well, exact
figures are not mentioned. However, they do not provide a method
to decide whether to offload or not. This has been included as a future research step, but for now, the framework always offloads by
default if the phone can connect to a cloud of resources.
The Mobile Message Passing Interface (MMPI) framework [32]
is a mobile version of the standard MPI over Bluetooth where
mobile devices function as fellow resource providers. Instead
of the typical star network structure of normal piconets, MMPI
employs a fully interconnected mesh structure so that each node
can communicate with the other. Tasks such as device discovery,
and connections are handled by the libraries provided in the
framework, eliminating the need for writing any Bluetooth specific
code explicitly. The framework is implemented in Java and the
third party library BlueCove [33] is used to handle Bluetooth
operations. The master mobile device passes job parameters to the
slave devices, which they then proceed to execute. As a sample
application, they have tried with fractal generation over different
devices (phones, laptops, PDAs) on cross-platforms and reported
the time cost. However, they do not give the cost in terms of using
just one machine (in the conventional way) so it is not clear what
the speedup was. The setting up of MMPI system is in three steps:
Device discovery, Service discovery, and Network formation. Their

10 http://aws.amazon.com/ec2/.
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tests show that service discovery time increases as more devices
are discovered. Network formation takes the smallest time with
136 ms for a two node network and 2.3 s for a four node network.
In [34], Deboosere et al. propose a grid model, where a mobile
device connects to a server as a thin client over a classic thin client
protocol such as VNC (Virtual Network Computing) or a streaming
protocol. In this system, user input is sent via the wireless network
to the server, and after processing the input, the server sends
back the appropriate graphical output, which is then displayed on
the mobile device. In particular, this research focuses on server
selection algorithms that are needed when the mobile device’s
location changes. To minimize the delay from server, and provide
a quick response time, the application may need to be migrated to
a nearby server, which may affect the performance. The authors
aim to provide effective algorithms to minimize this degradation
in performance, while supporting user mobility as well.
Virtual machine (VM) migration. VM migration refers to transferring
the memory image of a VM from a source server to the destination
server without stopping its execution [35]. In such a live migration,
the memory pages of the VM are pre-copied without interrupting
the OS or any of its applications, thereby providing an illusion of
seamless migration. This method ensures that no code changes are
needed when programs are offloaded, and provides a relatively
secure execution, since the VM boundary insulates the surrogate
device. However, VM migration is somewhat time consuming and
the workload could prove to be heavy for mobile devices.
Rather than connecting to a distant cloud, Satyanarayan
et al. [23] suggests ‘cloudlets’ as a solution. A cloudlet is similar to a
small data center that is situated on designated areas/places and is
connected to a larger cloud server via the Internet. They state that
‘‘internally, a cloudlet resembles a cluster of multi-core computers,
with gigabit internal connectivity and a high-bandwidth wireless
LAN’’.
Thus, the mobile devices are in physical proximity to the
resource rich cloudlet and it can function as a thin client
while all the resource intensive computation happens inside the
cloudlet. The mobile device would be connected to the cloudlet
by a low-latency one hop high bandwidth wireless connection,
thereby guaranteeing real time interactive response. If the user
moves away from the cloudlet, the mobile device could fall back
to a degraded service mode that connects to a distant cloud
server—or at worst case—even operate offline. Cloudlets would
be decentralized, widely dispersed and self-managing requiring
little power, internet connectivity and control for setup. They could
be owned by a particular local business (as opposed to cloud
ownership by companies such as Amazon, Google etc.), such as
a coffee shop or a dentist’s office. Also, a cloudlet would only
contain cached data that is available elsewhere, so that the loss
of a cloudlet would not be disastrous. Instead of tightly restricting
the software that can be run on the cloudlet, the research suggests
having minimal restrictions on the software and simplifying
management. Their solution is to use ‘‘transient customization
of cloudlet infrastructure using hardware VM technology’’. The
transient nature means that pre-use customizations and post-use
cleanups would restore the cloudlet infrastructure to its original
software state after each use. The VM would encapsulate and
separate the guest software from the cloudlet’s host software. A
VM based approach is more stable than other alternatives such as
process migration and would also be more flexible than languagebased virtualization. Two approaches are considered to transfer the
VM state from the mobile device to the cloudlet: VM migration,
and dynamic VM synthesis. Of those two, the authors propose
to use dynamic VM synthesis because its performance depends
solely on local resources and WAN failure wouldn’t affect synthesis
(in which case base VMs could be transferred to the cloudlet via
physical media).

MAUI [24] uses a combination of VM migration and code
partitioning. Their objective is to save energy. Applications are
offloaded from phones to surrounding infrastructure—i.e. local and
remote servers. Implemented in.NET, MAUI’s partitioning is done
at runtime and is very dynamic. It can use either 3G or WiFi for
connectivity. Developers annotate which methods can be offloaded
and at the time of execution, if there is a remote server available,
MAUI decides whether or not to offload these methods.
CloneCloud [36] also uses VM migration to offload part of their
application workload to a resourceful server through either 3G
or WiFi. Because they use device clones, the mobile applications
are unmodified and there is no need of even annotating methods
such as done in MAUI [24]. They have a ‘cost model’ that analyses
the cost involved in migration and execution on the cloud and
compares the cost against a monolithic execution. CloneCloud
was tested using Android phones with the clones executing
on a Dell desktop running Ubuntu. For testing purposes, they
considered three applications; a virus scanner, image search, and
a privacy-preserving targeted advertising and report speedups up
to 21.2× with WiFi giving better performance over 3G. However,
they assume that the clone VM environment is by default a trusted
one, and mention establishing trust as future work.
MobiCloud [37] discusses using cloud computing technology for
MANETs (mobile ad hoc networks) in a secure way. Traditional
MANETs can be transformed into a service oriented architecture
by MobiCloud. Each mobile node is considered as a ‘Service Node’
that can be used as a service provider or a service broker depending
on its computation and communication capabilities and available
resources. Every service node is incorporated on to the cloud
as a virtualized component and is mirrored in the cloud. These
Extended Semi-Shadow Images (ESSIs) are not exactly the same
as virtual images since an ESSI could be an exact clone, a partial
clone, or merely an image that has extended functions of the
physical device. A virtualized MANET routing and communication
layer is established by these ESSIs to assist the physical mobile
nodes that they represent. The key focus of MobiCloud is to
provide a security service architecture and they present ‘Virtual
Trusted and Provisioning Domain’ (VTaPD), which is a service
to handle information flows in various security domains, using
programmable routing [38].
Mobile code. Scavenger [39] is another framework that employs
cyber-foraging using WiFi for connectivity, and uses a mobile
code approach to partition and distribute jobs. It also introduces
a scheduler for cost assessment. Its method of cost assessment
is based on the speed of the surrogate server and it uses a
benchmarking method to do this. Using its framework, it is possible
for a mobile device to offload to one or more surrogates and its
tests show that running the application on multiple surrogates in
parallel is more efficient in terms of performance. However, it does
not discuss fault tolerance mechanisms and since its method is
strictly about offloading on surrogates and not sharing, it is not
really dynamic. Also its surrogates are all desktops and it is unclear
if Scavenger is too heavy to run on mobile phones.
Discussion. With the exception of Hyrax [14], Virtual cloud [12]
and Cuckoo [30], the most recent works have used either VM
migration or Mobile code to offload tasks. Even the aforementioned
projects, are based on much older frameworks; Hadoop [40] and
Ibis [31], designed for distributed and grid programming. Therefore
it is safe to say that the trends in this particular area favor VM
migration and Mobile code over the conventional Client–Server
Communication systems. The advantages of these two approaches
over Client–Server Communication methods such as RPC can be
given as a reason for this. Although Client–Server Communication
methods have well supported APIs and are robust, they require
the applications to be pre-installed. Also, disconnected operations
are not supported in this method. Considering the ad-hoc nature
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Fig. 5. An overview of the major approaches in offloading methods for mobile cloud computing, and their advantages and disadvantages.

of mobile systems, this is a disadvantage. Furthermore, the
continuous on-going interaction and communication between the
client and server may lead to network congestion.
VM migration is used by a majority of frameworks, including
Cloudlets [23], MAUI [24], CloneCloud [36], and MobiCloud [37].
Virtualization greatly reduces the burden on the programmer,
since very little or no rewriting of applications is required.
However, full virtualization with automatic partitioning is unlikely
to produce the same fine grained optimizations as that of hand
coded applications, although rewriting each and every application
for code offload is also not practical. MAUI [24] actually does
not rely on pure VM migration as done in CloneCloud [36] and
Cloudlets [23], but uses a combination of VM migration and
programmatic partitioning. However, in cases where the mobile
device user is within range of a surrogate device for a few minutes,
using VM migration may prove to be too heavyweight, as is pointed
out in [39] which uses mobile agents in light of its suitability in a
dynamic mobile environment.
Fig. 5 provides a general overview of these points discussed.
Although the evaluation results have been given in some
projects, comparing them against each other is difficult since the
performance and energy savings depend on the application as well.
In fact even when using the same framework, performance varies
for different applications. The input size and connection protocol
(whether 3G or WiFi) also plays a key role. For example, MAUI [24]
reports maximum energy savings of 90%, 45%, and 27% for three
applications (face recognition, chess, video game) and maximum

performance speedups of roughly 9.5, 1.5, and 2.5 for the same
respectively. CloneCloud [36] also reports test results on three
applications; virus scanning, image search, behavior profiling. They
show maximum speedups of 14.05, 21.2, and 12.43 respectively
for the aforementioned applications. Scavenger [39] also reports
test results evaluated using an image editor application, and their
results show a maximum speedup of 38.7 and a maximum power
saving of 24%.
4.1.2. Cost–benefit analysis
It is important to analyze the costs of offloading on to the
cloud such as time, energy and monetary, versus monolithic
execution/storage beforehand.
Walker et al. [41] discusses when a consumer should take the
decision to offload storage to a remote cloud such as Amazon
EC2. Their model for evaluating the benefits of leasing storage
from a cloud service as opposed to buying hard drives, takes into
account factors such as cost of electricity, cost of hard disks, disk
power consumption, cloud storage price per GB, expected storage
requirement, and human operator salary.
Li et al. in [42] propose a model with a suite of metrics to
calculate the cloud cost. They consider two main costs of cloud
computing; namely, Total Cost of Ownership (TCO) and Utilization
Cost. Total Cost of Ownership (TCO) is generally used as a
financial estimate to determine the costs attributing to owning and
managing an IT infrastructure. With respect to cloud computing,
TCO is deemed appropriate to function as a basis for providing
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Fig. 6. Cost–benefit analysis and decision making in a mobile cloud.

an estimate for the commercial value of cloud investment, and
takes into account server cost, software cost, network cost, support
and maintenance cost, power cost, cooling cost, facilities cost,
and real-estate cost. Utilization Cost refers to the actual resources
being consumed by a particular user or application according to
the dynamic demand. Because of the ‘elasticity’ in a cloud, the
amount of resources such as servers, software, power and facilities
including UPS and battery system, can be dynamically added or
removed as per demand from the resource pool. Therefore rather
than statically summarizing the cash outlays, cloud cost analysis
must consider the impact of elastic utilization. Furthermore, Li
et al. argue that virtual machines are the unit of resource in
cloud, since virtualization is widely adopted in cloud computing.
Therefore VMs are considered as the inputs in a three layer
derivation based method that also takes cloud amortization into
account.
Although some of these issues such as power consumption and
cloud pricing are applicable to mobile cloud computing as well,
additional issues and perspectives need to be considered.
The importance of cost–benefit analysis. In a mobile cloud, because
of the essential mobile hence dynamic nature, the resources are
likely to change in any given moment. Therefore, a cost–benefit
analysis is essential to weigh the benefits of offloading against the
potential gain by evaluating the predicted cost of execution with
user specific requirements as illustrated in Fig. 6.
Cost models using resource monitoring and profiling. Spectra [27]
and Chroma [28] are two of the earliest cyber-foraging systems
for mobile devices that employ methods to weigh the cost
vs. the benefit of offloading to surrogate servers. In Spectra,
contradictory goals such as performance, energy conservation, and
quality are evaluated when considering if an application should be
offloaded, and if so, on to which surrogate device. The performance,
energy consumption and quality are predicted for each potential
surrogate, and the selection is made by balancing the competing
goals with each other so as to give the best possible trade-off.
Since a pervasive environment is made up of mobile devices
constantly changing in terms of resource availability, Spectra
constantly monitors the resources such as CPU, network, battery,
file cache state, remote CPU, and remote file cache state. Changes
in these resources are taken into consideration when estimating
the best placement. A ‘self-tuning’ approach is adopted to match
the available resources with the application’s resource demands
since it is not practical for the applications to define a priori
the exact resource requirements. Rather, the self-tuning method
observes application execution and maintains profile histories for
each known surrogate. These profiles are continuously updated,
and consulted for future actions.

To estimate the best trade-off, the gain also needs to be
predicted. For this, Spectra uses previous work done by Narayanan
et al. [43] by using a prediction model based on the assumption
that a resource consumption of an operation is similar to recent
executions of similar operations. In the case of encountering a new
operation for which history data does not exist, the model employs
linear regression to give an estimate. Chroma uses a somewhat
similar approach called ‘tactics’ specified in a declarative language,
while building on ideas from the same earlier work Odyssey [44].
Chroma also employs resource monitoring and history based
predictions to weigh the outcome of each tactic plan against the
estimated cost. History data for applications are logged offline,
and the predictors update the logs online and use machine
learning to optimize the predictions. To come to a decision,
Chroma performs a trade-off using utility functions that perform
comparisons between attributes such as power consumption and
speed. However, unlike Spectra, the adaptive policies are separated
from the decision making and policy enforcement at runtime.
The Scavenger [39] framework also employs a cost assessment
method to decide whether offloading should be done or not. This
is carried out by the ‘scheduler’ component which considers the
following factors:
1. Relative speed and current utilization of the surrogates:
A CPU benchmarking method is employed to evaluate the
performance of potential surrogate devices. Scavenger does
not use the CPU clock speed values of devices since it would
make little sense for comparison purposes due to the vastly
heterogeneous nature of the device set. The benchmarking
method uses the NBench suite11 to get a score that gives an
assessment of the strength of a device. The number of tasks
running in the potential surrogate is used as a measurement of
current resource utilization.
2. Network bandwidth and latency to the surrogates: Network
connection information is statically configured to avoid unnecessary traffic using and this information on expected bandwidth, Scavenger estimates the cost of remote execution.
3. Task complexity: This does not refer to the Big O asymptotic
time, rather this means an estimation of how much time
it would take to execute the task on the surrogate device.
History data recorded whenever a task is performed is used
for this estimation similar to Spectra and Chroma. However,
unlike Spectra and Chroma, for each task Scavenger employs
a ‘dual profiling’ technique where not one but two profiles
are recorded per task; a task-centric profile using global task
weight and a peer-centric profile for each device–task pair.
The peer-centric profile is consulted first, and if the peer is a
hitherto unknown device, the scheduler looks into the taskcentric profile. Eq. (1) shows the calculation of global task
weight, where Tduration is the time taken to complete the task,
Pstrength is the NBench score, and Pactivity is the number of other
tasks being run on the device at the time.
Tweight = Tduration

Pstrength
Pactivity

.

(1)

4. Input and output size: Input size is available at runtime, but the
programmer needs to specify the information on output size.
MAUI [24] carries out a cost–benefit analysis by profiling each
method in an application through serialization. Measurements
of network bandwidth and latency are also taken to incorporate
into the cost. Specifically, MAUI’s profiler takes three issues into
consideration:

11 http://www.tux.org/mayer/linux/bmark.html.
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1. The devices’ energy use: An energy profile of the mobile
phone is prepared by first measuring the battery usage from a
hardware power meter. A JouleMeter [45] style benchmarking
system is used to measure the CPU utilization. Initially the
profiler is ‘trained’ on the device by collecting data on CPU
utilization and energy consumption. These values are used to
construct a linear model that is able to estimate how much
energy will be consumed by a method. This estimate is given
in the form of the number of CPU cycles it requires to execute
that particular method. They report that the model’s mean error
is less than 6% with a standard deviation of 4.6%.
2. Application characteristics: Since profiling an application for
each of its possible paths will be expensive, MAUI uses the past
invocations of methods to predict the future invocations.
3. Network characteristics: They follow a simple procedure to
measure network throughput. 10 kB of data is sent to a MAUI
server and is observed to obtain an idea of network bandwidth
and latency. Also, the profiler records the statistics of network
quality every time a method is offloaded, and this history data
is utilized for future estimates.
The data from the profiler as mentioned above is then fed into
the MAUI ‘Solver’ to decide if a method should be executed
locally or remotely. The Solver tries to give the best possible
partitioning strategy that will give the least amount of phone
battery consumption.
Clonecloud [36] employs a ‘Dynamic Profiler’ to collect data
used in the cost–benefit analysis, that is then fed in to the
‘Optimization Solver’ to decide which methods needs to be
migrated, such that the cost of migration and execution will be
minimized. Here, the cost could refer to execution time, energy
consumption or resource footprint.
In [46] Zhang et al. take four attributes into consideration when
calculating the cost of migrating mobile apps to the cloud: power
consumption, monetary cost, performance attributes, and security
and privacy. These are inferred from various sensing modules in
the mobile device and cloud, that monitor data such as battery,
network, device loads, cloud loads and latency. After processing
these inputs, the cost model decides on a suitable course of action
such as, migrating apps to the cloud/mobile device, switching
between different networks and allocating cloud resources.
Cost models using parametric analysis. In [47], Kumar and Lu
provides an analytical model for comparing energy usage in the
cloud and the mobile device. The model takes the following
parameters into consideration; the speeds of the mobile device
(M) and the remote cloud (S), the number of instructions of the
computation (C) (assuming both mobile and cloud versions have
the same number of instructions), the number of bytes to be
transferred (D), network bandwidth (B), the energy consumed by
the mobile device in idle (Pi ), computing (Pc ) and communicating
(Ptr ) states. Assuming the cloud is F times faster than the mobile
device, they infer the amount of energy saving to be given by the
Formula (2).
C
M


Pc −

Pi
F



D

− Ptr .
B

(2)

When the formula gives a value greater than zero, an energy saving
C
is possible, i.e. DB should be lower compared to M
and F should
be sufficiently large. Thus, according to this model, offloading
is beneficial in cases where heavy computation is needed with
comparatively low amounts of communication.
Analyzing the conditions for optimal computation offloading,
Wang and Li in [48] identify four kinds of cost factors; Computation
cost, Data communication cost, Task scheduling cost and Data
registration cost. These costs are expressed as functions of runtime parameters such as buffer size, input size and command line
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options. These are then fed into their partitioning algorithm to
determine an efficient partitioning depending on the parameters.
Cost models using stochastic methods. For a mobile cloud service of
the model given in MobiCloud [37] Liang et al. [49] proposes an
economic mobile cloud computing model based on Semi-Markov
Decision Process (SMDP) [50] for resource allocation. MobiCloud
describes a system where mobile devices use application components named ‘weblets’ which can be either migrated to the cloud,
or run on the mobile device itself. The SMDP model is based on
three states in the mobile cloud; new weblet request or an interdomain request, intra-domain transfer weblet request, and weblet
leaves domain. When the cloud receives a request for migration
from a mobile device, it will only accept it if there is an overall system gain. The overall system gain is based on maximizing the cloud
profit and reducing the expense of the mobile user. The expense
of the mobile user depends on the trade-offs of energy consumption in a mobile device vs. the monetary cost of offloading to the
cloud. They argue that an intra-domain weblet transfer from one
service node to another would usually generate more profit than
a new weblet migration from a mobile device, or an inter-domain
transfer in which the transfer happens from another cloud service
provisioning domain. Besides the monetary gain, the overall system gain also takes into consideration the CPU cost in the cloud
server due to virtual image occupation. A ‘reward model’ is used to
calculate the costs based on the system state and its corresponding
action.
Discussion. Existing cost models in current mobile cloud computing
systems mainly fall into three categories: history based profiling,
parametric, and stochastic. An overview of these are given in
Table 1.
Spectra and Chroma have two of the oldest history based
profiling cost models, and are quite similar, with Chroma being a
result of lessons learned from Spectra. Several later works build
on concepts from these two lines of research while adding new
methods to address their shortcomings. For example, the cost
models of aforementioned work and MAUI rely on the assumption
that past invocations of the same, or a similar operation is a
good indicator of its current resource usage. However, the energy
consumption of an operation in MAUI is expressed as a function
of the number of CPU cycles it requires, while in Spectra, energy
measurements are directly taken from the mobile device’s battery.
Scavenger also records history data and maintains profiles similar
to Spectra, but optimizes the concept by recording dual profiles per
task.
While a thorough cost–benefit analysis is crucial for optimal
performance, the cost of cost analysis itself should not be
overlooked. This issue is discussed in MAUI, where the overhead
of performing frequent profiling and accurate estimations based
on latest data, are balanced to give a positive outcome.
4.1.3. Mobility management
One of the key issues encountered in a mobile cloud is
the design of intelligent mobility management techniques that
support user mobility while providing a seamless service. Although
research has been done in location management in wireless
networks [51], here, we focus on the methods followed to
manage and support mobility in mobile cloud computing systems.
Determining a device’s current location is helpful to assess its
potential to move away from or towards the active mobile cloud.
Work on localization primarily falls into either infrastructure
based techniques, or peer-based techniques. Infrastructure based
methods use technologies such as GSM, WIFi, ultra-sound with
RF, GPS, RFID, and IR. Among these, current GPS very rarely
works indoors, and the more accurate techniques need additional
infrastructure and need dense deployment of access points as well.
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Table 1
Overview of cost models in mobile clouds.
Name and type

Objective

Resource monitoring

Benchmarking

Assumptions

Spectra [27], Chroma [28]:
History based profiling

User specifiable; reduction in
execution time, energy usage,
and increasing fidelity

No

Resource usage of an operation will be
similar to the amount used by recent
operations of similar type.

Scavenger [39]: History based
profiling

Improve performance and
energy saving

Yes: CPU, network, battery,
file cache state, remote CPU,
memory usage and remote
file cache state
No

Yes. Uses the
NBench suite.

Task duration is proportional to the
NBench rating such that a task that
takes 1 s to perform on an idle
surrogate with an NBench rating of 40,
should take about 2 s to perform on
an idle surrogate with a rating of 20.

MAUI [24]: History based
profiling

Primary goal is saving energy.
Speed is also considered.

Yes: CPU, network bandwidth
and latency

Yes. Uses a method
similar to
JouleMeter.

Past invocations of a method can be
used as a predictor of future
invocations concerning energy usage.

CloneCloud [36]: History based
profiling

User specifiable; reduction in
execution time, energy usage.

Yes: CPU, network, storage

No

All objects have the same cost per
byte.

Analytical model by Kumar and
Lu [47]: Parametric model

Saving energy

Yes: network bandwidth,
energy consumption

No

Analytical model by Wang and
Li [48]: Parametric model
MobiCloud [37]: Stochastic
method

Improve performance and
energy saving
Saving energy and minimize
monetary cost

No

Yes

The number of instructions in the task
is similar in the cloud version and the
mobile version.
–

Yes: CPU, battery state,
network

No

–

Furthermore, these methods are energy consuming and hardly
suit the conservative needs of mobile cloud devices. In contrast
peer-based techniques are better suited to manage the mobility of
participating devices, considering that relative location information
is adequate, and most can be implemented with short range low
power protocols such as Bluetooth.
Peer based techniques for determining the position of a mobile
device. In ‘Escort’ [52], a human localization system using Mobile
Phones is presented. Without using GPS or WiFi, the position of a
person is inferred using social encounters between users via audio
signaling, and monitoring the walking traits of different individuals
via phone compasses and accelerometers. Their experiments in
parking lots and university premises show that a user can be
brought to within 8 m of their target using this technique. Each
user’s movement is captured by his/her mobile phone by using
its compass and accelerometer, and when it encounters another
phone, the encounter is recorded in along with the timestamp.
These movement traces are then used to construct a global view
of users positions and paths. For example, if A wants to locate B,
‘Escort’ creates a route composed of various encounters. If A had
met C recently, and C had met B, the route is first calculated to
the point where A met C, then to the place where C met B. Of
course, since there could be many possible paths, the ‘Escort’ server
will select the optimal one. Although this system deals exclusively
with electronic escorting, with the existence of a dedicated ‘Escort
server’, the idea behind this localization method can be used to
determine the position of a participating mobile node in the mobile
cloud. For example, in the case where a delegating device is about
to assign work to a worker device, or if it is waiting for results from
a worker device, it will be beneficial to know if the aforementioned
worker is moving away, i.e., about to disconnect. Not using GPS or
WiFi, which are both battery draining methods, is especially useful
as well. In the case of ‘Escort’, fixed beacon transmitters placed at
random locations are used to correct errors in routing, since they
deal with fairly long distance paths. However, for the purpose of
mobile cloud, where devices operate in relatively close range, such
error correction methods will not be needed.
In ‘Virtual Compass’ [53], short range protocols such as
Bluetooth and WiFi are used to construct a two dimensional
representation of nearby devices. Peer-to-peer messaging is
used to estimate the distance via signal strength, and to pass
information about each device’s neighbors and their distances. The

latter information makes it possible for devices to gain knowledge
about nodes that are beyond the immediate range. In the context
of the mobile cloud, this is beneficial to assess the potential of
new devices about to join or previous nodes returning to the cloud
environment. Furthermore, since communication in the mobile
cloud is most likely to happen via short range protocols such
as Bluetooth and WiFi (since it uses nearby devices as resource
providers), passing information related to this techniques will not
necessarily add an extra burden. In fact, localization data can
piggy-back on the general cloud communication messages. One
challenge in mobile cloud is to trade off between the possibility
of energy drain with continuous scanning, opposed to missing
out on encountering potential resources without. A solution exists
in the method followed in ‘Virtual Compass’, where it employs
a self-adaptive scanning technique that regulates its scanning
intervals by keeping track of changes in its neighbor graph. This
regulation makes use of a central server however, where ideally a
decentralized solution is preferable in the context of mobile cloud.
One such decentralized implementation is ‘Friends Radar’ [54],
which employs location updates in peer-to-peer fashion using
XMPP. Friends Radar differs from the previously discussed systems
in that only ‘known’ contacts, or friends’ locations are visible,
and that it uses GPS. In a situation where the mobile cloud is
comprised opportunistically with random unfamiliar devices, and
conducted indoors, this method will fail. However, in cases where
all participating devices are pre-known and trusted, such as work
sharing among a group of friends for example, and the computation
is being done outdoors, this can be viable solution. However, using
only known contacts can also be a plus point in terms of privacy and
security. As the authors have mentioned, this work would be more
applicable in terms of mobile cloud, if it is extended for indoor use
using signal strength techniques instead of GPS only.
Similar peer-based localization methods such as NearMe [55],
and Beep Beep [56] also exist, but these do not work for more
than two nodes. DOLPHIN [57] needs to have special ultrasound
hardware, that cannot be expected to exist on a normal phone.
Managing mobility via fault tolerance methods. In [12], the location
and the number of surrogate devices are important since the
cloud’s objective is to provide support for users with similar
goals. They argue that users in similar locations tend to share
similar goals. Hence, a context manager tracks potential and
existing surrogates corresponding to people moving in groups.
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Also, the number of devices in the vicinity is needed in the scaling
of applications. Using an ad hoc discovery mechanism, a p2p
component monitors the resource pool, and notifies the context
manager if a change occurs; i.e. new devices come in, or existing
ones leave. The authors mention that they hope to use mobility
traces to establish ‘communities’ moving together that are stable
environments for task distribution. Furthermore, mobility tracking
is an important part of fault tolerance. If an unstable node could
be identified beforehand, the system could take precautions by
promoting task redundancy.
Mobility is one reason in mobile clouds for disconnectivity, and
disconnection, similar to hardware failure in a distributed system.
In Hyrax [14] disconnectivity arising from the mobile nature of
devices is handled through the fault tolerance mechanisms of
Hadoop. As given in [40], one of the main assumptions of Hadoop
and the HDFS architecture is that ‘hardware failure is common’.
In [58], the availability of a mobile device as a resource
provider is determined by its mobility. Hence, devices/users with
a high degree of mobility are termed as less reliable due to them
being prone to disconnection. To predict the ‘availability status’,
recordings of changes in mobile resources over time are used
with a Markov chain model. For example, users are classified
into three groups: low mobility users, middle mobility users, and
high mobility users, and this is used to calculate the probability
of mobility. Although this is sound in a contained environment
such as a workplace or university, where information about user
mobility patterns is known, for a mobile cloud operating in a public
area with little or no prior information, this method will not be
viable.
Supporting mobility via component and proxy migration. MoCA
(Mobile Collaboration Architecture) [59], is a middleware for
collaboration on context-aware mobile devices. MoCA currently
works with 802.11 and follows the client–server model with
a framework for implementing application proxies and basic
services for collaborative applications. The servers and proxies
run on static networks, while clients run on mobile devices. A
proxy acts as the intermediary between the client and server.
Here, user mobility is supported by monitoring the locations of
the users and switching to an application proxy more suited to
the new location. Mobile clients query the service—which contains
registered information on available application server proxies—
and discover the means to access a collaborative service at their
closest proxy. The ‘closest proxy’ is determined by the location of
the mobile device which is inferred using its radio frequency signal
pattern as done in project RADAR [60]. Measurements gained at
predefined reference points are used for comparisons.
Hydra [61] facilitates developing distributed mobile applications in a pervasive environment by the construction of a virtual
computer through the participation of a networked set of pervasive
computers so that the application satisfies a mobile user’s requirement changes based on location, current tasks and number of people. User mobility is supported by moving the mobile agent based
software components to other servers situated along users movement. In cases when components are dependent on each other and
the moving of one may affect another, this component migration is
carried out by way of ‘hooks’, which dictate two types of policies;
either a component will be able to ‘follow’ another, or replicate itself and make the replicate follow. In the second policy, the clone
becomes independent of the source component. Which of the two
policies to follow is decided on by the component itself. Using RFID,
spatial regions such as parts of a room or a building can be identified within a meter. The positions of objects (mobile devices) are
identified by identifying these spatial regions that contain them.
In [62], a mobile service cloud based on an overlay-based
distributed infrastructure is presented. This is an extension of
previous work in Service Clouds [63] where an overlay-based
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network supports dynamic and on demand prototyping and
deployment of services. Here, mobile devices connect to overlay
hosts who implement services on the wireless edge. User mobility
is handled by migrating the proxy service to different locations
following the user. This proxy migration is done to maintain
quality of service, minimize resource consumption, and ISP policy
which may not allow mobile devices connecting to access points
belonging to another provider.
Discussion. A majority of mobile clouds support mobility through
component and proxy migration. Although this works for mobile
devices connecting to remote servers, it is not a viable mechanism
in the following cases; where mobile devices are resource
providers themselves and are moving in ad-hoc manner, and
where the mobile device offloads tasks to a local resource provider
such as a cloudlet. A potential solution for the cloudlet model
is to use the same technique as in ‘Follow Me’ [64], a localized
and decentralized location sharing system using PlugComputers
as Bluetooth scanners. As mentioned in [12] keeping track of
other mobile resources moving together with the client to form
‘communities’ is the only solution proposed so far in a mobile cloud
of this type, and even that has not yet been fully implemented.
4.1.4. Connection protocols
The current mobile cloud computing research uses a variety
of connection protocols for communication including WiFi,
Bluetooth, and 3G, though the majority has employed WiFi for
many reasons.
WiFi. WiFi (wireless Ethernet 802.11b) and Bluetooth both operate
in the unlicensed 2.4 GHz ISM band. WiFi was initially intended as
replacement for cabling for resource and peripheral sharing (such
as printers, shared storage devices) among PCs, terminals etc. for
wireless local area networks (WLANs). WiFi has a longer range,
with a radius within 100 m and supporting up to 11 Mbps data
rates.
Bluetooth. Bluetooth on the other hand, was intended for nonresident equipment and applications such as wireless headsets etc
wireless personal area network (WPAN), and is characterized by
its low power requirements and low-cost transceiver chips [65].
The range for Bluetooth is typically in a radius of 10 m, depending
on the device class, power, and physical obstacles in the environment. However, according to Bluetooth specifications, future versions will be faster up to 24 Mbps and consume less energy.12
3G. 3G (third generation mobile telecommunications) is a technology for mobile service providers and it shares the basic business
model with that of the telecommunications services model. The
infrastructure is owned and managed by the service provider and
sold to customers typically on a monthly usage basis. Although the
focus of cellular technology has been voice telephony, data services
has also started to attract attention. Mobile broadband access of
several Mbps is available via recent 3G releases such as 3.5G and
3.75G [66], although this is substantially lower than the data rate
of WiFi.
Experimental results. Based on the experimental results presented
in related research on mobile clouds, the energy consumption of
3G is shown to be higher than WiFi [24], though data for similar
statistics for Bluetooth exists.
In MAUI [24], the mobile phone using 3G to offload work to a
remote server consumed three times as much energy as WiFi with
a 50 ms RTT, and five times the energy of WiFi with a 25 ms RTT,
meaning that downloading a 100 kB file repeatedly over 3G will
deplete the battery in less than two hours.

12 https://www.bluetooth.org.
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Table 2
Overview of connection protocols used in mobile clouds.
Protocol

Frameworks

Pros

Cons

WiFi

Spectra [27],
Chroma [28],
Cuckoo [30],
Cloudlets [23],
MAUI [24],
CloneCloud [36],
MobiCloud [37],
Hyrax [14],
Virtual cloud [12],
Scavenger [39]
Cuckoo [30],
MAUI [24],
CloneCloud [36]

Better range than
Bluetooth
(100 m), better
performance and
lower energy
consumption
compared to 3G

Inter-operability
issues between brands
or deviations can
cause limited
connection or lower
output speeds,
security threats

Near-ubiquitous
coverage [24]

Round-trip times over
3G are lengthy and
bandwidth is limited,
poor performance and
high energy
consumption

Low power
usage [67],
widespread
availability as
opposed to other
protocols [68]

Limited range (10 m)

3G

Bluetooth

Cuckoo [30],
MMPI [32]

In CloneCloud [36], experiments conducted on three applications with WiFi displayed a latency of 69 ms and bandwidth
of 6.6 Mbps, while offloading with 3G resulted in a latency of
680 ms, and bandwidth of 0.4 Mbps. Concerning speedups, WiFi
gave speedups of 12×, 20×, and 10× while the energy consumption was 12×, 20×, and 9× less energy than the monolithic application. However, test results of 3G offloading gave lower gains; 7×,
16×, and 5× speed-up, and 6×, 14×, and 4× less energy for the
same applications respectively. Greater latency and lower bandwidth of 3G is given as the cause of this.
An overview of connection protocols used, and their advantages
and disadvantages regarding a mobile cloud is illustrated in
Table 2.
4.2. End user issues
End users issues relate to issues that directly involve users such
as incentives for participating, interoperability and cost. When
using a mobile cloud, one of the key challenges experienced by
the end users is the transaction infrastructure. In particular, we
hope to answer the following questions in this section; in what
ways would users of mobile cloud services be billed? In cases of
collaborative mobile clouds, how is credit represented? And how
can users be persuaded to contribute to the resource cloud? What
are the presentation and usability issues that need to be addressed
for mobile cloud services?
4.2.1. Incentives to collaborate
In cases of mobile devices themselves acting as resource
providers as discussed in Section 3.2 and in works such as
Hyrax [14], the participating devices need to have incentives
as to ‘loaning’ their resources. Furthermore, there need to be
mechanisms to prevent ‘free riding’.
In [12], users are enticed to participate in sharing their mobile
resources by ‘common goals’. If many users need to execute the
same task, it can be partitioned so that each user only has to do
a small part. The result of the task will be shared among all the
participants. For example, consider the case of a group of people
performing an activity together, such as visiting a museum. Say
someone is interested in translating a foreign text on an exhibit,
but his/her phone does not possess the capabilities or resources
to process such a task. Connecting to a remote server via the
Internet would mean paying for data roaming. His/her solution is

to collaborate with other people in the same group who would also
be interested in translating the aforementioned text. The authors
argue that people sharing the same location are also likely to share
common objectives, thereby providing them with an incentive to
share their resources.
For the same kind of collaborative cloud computing, monetary
incentives can also be considered in the means of micropayment
schemes as discussed in [69,70]. In [71], the use of monetary
and social incentives for mobile distributed systems based on
opportunistic networks have been discussed. Their focus is on
message transmissions in delay tolerant networks (DTN) formed
by typical mobile devices. The monetary incentives are proposed
to be implemented in the form of prioritizing the payload in the
order of importance. Thus, a selfish mobile host will only relay
a message with a certain priority or higher since it implies the
sender is willing to pay a price for successful delivery. The authors
argue that, as the mobile hosts become more and more selfish, the
delivery rate of high priority messages become higher while the
low priority message delivery rate slowly decreases. However, this
result depends on the high to low priority ratio as well, since if all
messages have a high priority, there will be no discrimination.
The social incentives are based on the premise that even a
selfish host will have a set of social relationships, and hence, will
not display the same behavior towards all the other hosts. The
authors surmise that since the selfish host will also need to send
messages using other hosts at times, it is in the selfish host’s
interest not to ask for monetary payment from hosts in its work
group/community. They also implemented a simulation where
each host records encounters with other hosts. Whenever a selfish
host receives a message from another host, it refers to these records
and calculates the percentage of meeting days, and the standard
deviation of the daily meetings. Based on this, the selfish hosts
display an altruistic behavior towards hosts they meet often, and
the authors show that these hosts are better off than the hosts who
are always selfish.
Other methods include enforcement schemes employed in
peer-to-peer file sharing systems to control free riding [72].
4.2.2. Presentation and usability issues
Although there is lack of focus in this issue in mobile cloud
computing research, presentation in the user interface does pose
a valid challenge. This has been frequently discussed in mobile
computing research [73–76], and lessons can be drawn from these
to apply for mobile clouds as well.
User interface issues in mobile computing. Mobile devices span
a large number of heterogeneous platforms. To design and
develop separate user interfaces (UIs) for each and every type of
device would be highly inconvenient and unrealistic for the UI
developers [74].
Since the display area of a mobile device is small, which
information and the way to present it to the user is a problem.
Applications designed for mobiles may interact differently with
users from normal desktops, for example, less data entry, and using
popup menus to conserve the meager screen space [75].
Furthermore, user interaction methods with the application
may depend on the user’s context such as location, bandwidth and
remaining energy [76].
In addition, users of mobile cloud computing frameworks
would also need some user level controls in the interface specific
mobile clouds. For example, users may need to specify constraints,
select from available surrogates, define their priorities, and deal
with cost negotiation.
4.3. Service and application level issues
Service and application level issues relate to the factors
concerned with performance measurements of the system, and
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the QoS of the system. For example, in what ways do mobile
cloud computing systems ensure availability? What are the faulttolerance (FT) mechanisms employed to ensure smooth execution
and uninterrupted service? Cloud APIs providing libraries to
support cloud application development for mobiles are also
discussed.
4.3.1. Fault-tolerance for meeting availability requirements
Fault-tolerance is a highly important aspect in a mobile cloud,
even more so than a conventional cloud because of the mobile
nature of the devices, i.e. ‘‘mobility is inherently hazardous’’ [2].
Disconnection can happen due to user mobility as devices enter
and leave a network. Running out of battery power, network signal
loss, or hardware failures are other common factors.
Redundancy. The FT support in Hyrax [14] comes from the FT
mechanisms of Hadoop on which Hyrax is based. Hadoop recovers
from task failure by re-execution and redundancy. If node failure is
anticipated, the task is replicated on another node/s that is deemed
to be stable. In their testing and evaluations, where applications
such as Sort, Grep and Word Count were ported, it was found that
Hyrax was able to recover more effectively when the number of
nodes was higher.
In [12] although FT is not implemented, it is mentioned as
future work, where the authors suggest using context-awareness
for fault-tolerance purposes. Context information would be used
to judge if a node is unstable, and if so, task redundancy could be
carried out to increase the success level of task completion.
Proxy migration. In [62] FT is achieved by migrating the proxy
service. In the event that a proxy node fails, its place is taken
up by another node in the service cloud so as to ensure
minimal disruption to the communication stream/s. This was
tested using a testbed comprising PlanetLab nodes and hosts on
a university intranet, and two strategies were implemented: on
demand backup where another service is migrated as soon as
system detects failure, and ready backup where a backup node is
configured by default at the time of service composition. Of these
two strategies, the ready backup was slightly faster, as can be
expected, since the system only needs to reconfigure the relay to
forward the stream in that case. The authors also suggest using the
client middleware to trigger reconfiguration faster in future work.
Resource tracking. In [77], Palmer et al. proposes using the Ibis
grid computing platform to address similar problems in mobile
computing. The Ibis framework enables users to integrate their
mobile devices onto the grid taking advantage of the grid’s
computational power. Here, FT is achieved by the Ibis system’s
resource tracking model using the ‘JEL’ API standing for ‘Join,
Elect, Leave’. As the name suggests the JEL API gives the system
malleability, enabling it to adapt as new mobile nodes join and
leave the network. The ‘Join’ operation notifies the application
when a new node connects to the distributed system, thereby
facilitating the applications to scale up. The ‘Elect’ operation is
used to elect a node into the coordinating role. Whenever a node
is disconnected, whether by choice or fault, the ‘Leave’ operation
notifies the application and triggers an ‘Elect’ to select a new node
to fill in.
4.3.2. Supporting performance at service level
A majority of Application Programming Interfaces used to build
mobile applications targeted for cloud computing are based on
service oriented architecture such as REST and/or SOAP. Mobile
applications are able to connect to and request services hosted on
a remote cloud through interfaces. However, mobile Web services
need to consider additional constraints other than standard
Web services: frequent loss of connectivity, low computational
resources, and low bandwidth.
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Web service caching. To improve the user experience that can be
hindered because of disconnection, caching and prefetching has
been proposed in research [78,79]. This approach enables the user
to continue his/her work for a period of time while in offline mode.
Furthermore, caching and prefetching also gives an increased
response time. In [78], CRISP, a SOAP cache that can be embedded
in client side application, or deployed as a separate proxy, is
introduced. In [79] a dual caching strategy is proposed, where
both the nomadic client and server have caches running, storing
request–response pairs. Even though the overhead of storing
these pairs is considerable over time, the performance gain is
significant.
4.3.3. Cloud APIs
Mobile clouds have been implemented using APIs provided
by distributed computing frameworks such as Hadoop [14] and
Ibis [77]. Futhermore, there are cloud APIs catering to mobile
devices as well. For example, the Funambol Cloud API13 provides
server and client side SDKs to develop mobile cloud applications
and services that make use of images, calendar, contacts etc. stored
in a Funambol server. Other open source APIs include Eucalyptus,14
Nimbus,15 and OpenNebula.16 Commercial cloud APIs include
frameworks such as Dropbox,17 Azure,18 Amazon and Google
Apps.
4.4. Privacy, security and trust
Whether offloading intensive computations, or data storage,
using the cloud for mobile devices does pose questions of security
and trust issues. In her article in [80], Kharif outlines the potential
pitfalls in using cloud services for mobile devices. Because of the
low capacity of mobile device storage, many users are starting to
store data such as contacts, calendars and SMS on clouds. However,
these cloud services are stated to be vulnerable and users may lose
their data if the services go out of business, or simply if the services
fail due to technological problems.
Recent examples. For example, in the October of 2009, a large
number of T-Mobile Sidekick users discovered that their personal
data stored in the mobiles had disappeared due to a server
failure [81]. The Sidekick data, such as users’ contacts, photos and
calendar appointments, was stored in a cloud service operated by
the Microsoft company Danger. Although the majority of users
did recover most of their personal data by November, this outage
caused many difficulties, and raised many questions about how
secure and robust the cloud really is.
Is cloud security applicable to mobile clouds as well? Mobile cloud
computing inherits the security threats of conventional cloud
computing in cases when the definition of mobile cloud means
to connect mobile devices to a remote cloud. In this case, the
remote cloud server would be the same as a conventional cloud
computing provider, making the general cloud security threats
valid. At the same time, mobile clouds present a group of issues that
are particular to mobile devices offloading jobs through wireless
communication channels. Furthermore, security concerns that are
specific to mobile devices such as battery exhaustion attacks [82],
mobile botnets and targeted attacks [83] should also be considered.

13 https://capi.forge.funambol.org/.
14 http://open.eucalyptus.com/.
15 http://www.nimbusproject.org/.
16 http://opennebula.org/.
17 https://www.dropbox.com/.
18 http://www.microsoft.com/windowsazure/products/.
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4.4.1. General cloud security
In [84] Brodkin outlines seven security risks users need to
consider in Cloud computing;
1. Privileged user access: offloading sensitive data to the cloud
would mean the loss of direct physical, logical and personnel
control over the data.
2. Regulatory compliance: the cloud service providers should be
willing to undergo external audits and security certifications.
3. Data location: the exact physical location of user’s data is
not transparent, which may lead to confusion on specific
jurisdictions and commitments on local privacy requirements.
4. Data segregation: since cloud data is usually stored in a shared
space, it is important each user’s data is separated from others
with efficient encryption schemes.
5. Recovery: it is imperative that cloud providers provide
proper recovery mechanisms for data and services in case of
technological failure or other disaster.
6. Investigative support: since logging and data for multiple
customers may be co-located, inappropriate or illegal activity
should they occur may be very hard to investigate.
7. Long-term viability: assurance that users data would be safe
and accessible even if the cloud company itself goes out of
business.
4.4.2. Mobile cloud security
In addition to the aforementioned concerns, securing a mobile
cloud introduces the following challenges as discussed in [85]
where the authors propose a security model for elastic applications
made up of ‘weblets’ that can be migrated to and from a cloud to a
mobile device:
1. authentication between the weblets that would be distributed
between the cloud and the device,
2. authorization for weblets that could be executing on relatively
untrusted cloud environments to access sensitive user data, and
3. establishment and verification of trusted weblet execution
cloud nodes.
Their security framework is based on the assumption that the cloud
elasticity service (CES), including the cloud manager, application
manager, cloud node manager, and cloud fabric interface (CFI),
is trustworthy. The security threats are categorized as threats
to mobile devices, threats to cloud platform and application
container, and threats to communication channels. The authors
propose a framework with the following security objectives:
Trustworthy weblet containers (VMs) on both device and cloud,
authentication and secure session management needed for secure
communication between weblets and multiple instantiation
concurrently, authorization and access control enforcing weblets
on the cloud to have the lowest privileges, and logging and auditing
of weblets.
MobiCloud [37] aims to provide a security services architecture
for MANET clouds in three ways:
1. Acting as an intermediary for identity, key, and secure data access policy management: Identity management is supported
by Attribute-Based Identity Management (ABIDM), which supports user-centric identity management schemes also known as
Identity 2.0. They propose ABKM, a system for key management,
which is an extension of identity-based cryptography. However,
in ABKM, the Trust Authority (TA) generates private key components for each user depending on their public attributes, and the
key exchange protocol is not required. Therefore, this is effective for delay tolerant MANETs where the source and the destination do not usually talk prior to sending the data.
2. Protect information belonging to mobile users by means of security isolations: MobiCloud has Virtual Trusted and Provisioning Domains (VTaPD), which are virtual domains enforced with

resource isolation. A VTaPD contains various nodes corresponding to different physical systems. Nodes in the same VTaPD
support the secure MobiCloud communication system when
passing messages to each other. A cryptography based approach
is used to enforce data access control and information isolation.
3. Assess risks by monitoring MANET status: the centralized data
collection and processing in the MANET is used by the risk management service to identify malicious nodes and take preventive measures according to estimated risks.
4.4.3. Privacy
As the recent incident regarding CarrierIQ being installed
and collecting information from mobile phones [86] shows, it is
important for mobile phone users to have transparency and choice.
Users need to be aware of what personal information is exactly
visible to the public, and to have control over their personal data
that is stored on their smartphones. It is vital that any personal
data that is shared is done so with users consent, and that they can
choose to opt out of any data collecting program at any time.
In [87], Fahramair et al. present the following requirements
of a mobile and ubiquitous system that satisfies user privacy:
protection against misuse, identification of pirated datasets,
adjustment of laws (to provide additional security under certain
circumstances), and ease of use.
These are valid requirements for a mobile cloud as well. In a
mobile cloud where mobile device share work with other mobile
devices, a primary concern is malicious devices. In a setting where
the device users are unknown and the mobile cloud is formed
opportunistically, this is a most serious concern. Although the
Public Key Infrastructure (PKI) is an appropriate method for the
security issue, the problem is that it draws a high operational
overhead that is not practical on resource constraint mobile
devices. Furthermore, the connections between the devices in a
mobile cloud are highly dynamic, and adaptive. At a given moment,
new devices may be joining while current devices may be leaving.
In such a scenario, the frequency of user authentication requests
will increase to such an extent that it could result in insufficient
resources to perform asymmetric key operations and transmit
heavy messages [87]. A solution to this problem is proposed
in [88], in which PKASSO, a PKI based authentication protocol
is introduced. To solve the resource constraint problem, PKASSO
offloads the complicated PKI operations from the mobile device,
to a remote resource rich server. Although this is a valid option in
hybrid clouds that have connectivity to Internet, this is not viable
in cases that long range connectivity is a problem. However, the
cloudlet concept [23] is useful in this scenario: cloudlets could
operate as the local infrastructure to which the PKI operations can
be offloaded.
Techniques of anonymous routing such as onion routing
can also be used to provide privacy for mobile nodes in a
decentralized mobile cloud. Examples exist in the p2p domain,
such as [89–91]. However, there are certain overheads and a risk of
unreliable delivery associated with most anonymous p2p routing
protocols [92]. As a solution, the degree of anonymity should be
flexible and depend on the context. For an example, a mobile
cloud operating in a public environment where the potential for
malicious nodes are high, should have a high level of privacy,
but this would incur higher transmission (e.g.: longer paths) and
computation costs (e.g.: cryptography processing overheads).
In addition to an authorization scheme, users of the mobile
cloud should also have the ability to change their privacy settings
and dictate what information can be seen. For example, a mobile
cloud participant may not want other devices to record his/her
location information. In [93], the authors propose such a system,
called the Privacy Rights Management for Mobile Applications
(PRiMMA) project. PRiMMA’s key objectives are to provide the
users with a tool to control and add privacy policies, resolve
inconsistencies between user privacy policies, and predict the
privacy requirements using monitoring mechanisms.

N. Fernando et al. / Future Generation Computer Systems 29 (2013) 84–106

4.5. Context-awareness
Schilit et al. [94] describes the three important aspects of
context as: the user’s location, other users in the vicinity, and
the resources in the user’s environment. For example, in a mobile
user’s perspective, ‘context’ means things such as lighting, noise
level, network connectivity, communication costs, communication
bandwidth, and even the social situation.
Importance of context-awareness for mobile clouds. Systems with
context-awareness are able to use contextual information to
change and automatically reconfigure their configurations to adapt
to the context [44]. This behavior is very useful in the case of
mobile systems since these deal with an execution environment
that is subject to constant change. In the case of mobile cloud
computing, context awareness can be used in forming resource
clouds as well as processing information. For example, a device can
infer its location through GPS, Bluetooth, or some other forms of
positioning and use that information to prepare itself for upcoming
processing.
In the rest of this section, we review the use of contextawareness for mobile cloud computing systems, and also discuss
a key concern of mobile device, energy awareness.
4.5.1. Context-aware service provisioning
It has been suggested that, mobile clouds can utilize the sensing
abilities of their mobile devices such as location, acceleration,
etc. and act as providers of context awareness/information.
In [95] the authors suggest utilizing the sensing capabilities of
mobile Internet devices to provide such context-aware service
provisioning. Consider a mobile device connected to a remote
cloud service through the Internet. As the context of the user
changes, this prompts invocation of different cloud services based
on the current context. With this kind of context-awareness, a
service would not be bound to a user. Instead, when a mobile user
invokes a cloud service, the request is accompanied by his/her
context information, and the most suitable service is selected
based on that information. Therefore, context is used to provide
personalized services, and also as fault tolerant mechanisms such
as rectifying low quality of service problems. Here, the authors
identify a model consisting of four layers of context elements:
1. Monitored context: refers to current monitored context consisting of: device context which includes the environmental and
device settings, user preference for user-specific preference settings, such as those regarding services selection and invocation,
situational context relating to monitored data on user location,
time etc., and Service Context information such as QoS.
2. Types of gaps: refers to gaps that happen as a result of content
changes. For example, when the user’s service is changed from
Service1 to Service2 owing to a context change, there is a
gap between the two services. Mainly, two types of gaps are
identified: gap on functionality that relates to an available
service and the needed service, and gap on nonfunctionality
relating to differences in QoS values between the previous
service and the current one.
3. Types of causes: refers to the factors that can cause the
aforementioned gaps. A service may have multiple interfaces,
and an interface may have different implementations. Similarly,
there can be different component instantiations for the same
service component. The gaps arise because of the mismatches
between these: Service-level Unmatched, Service Interfacelevel Unmatched, Service Component-level Unmatched, and
Component Instance-level Unmatched.
4. Adapters: refers to the remedial actions that should be taken to
remove the aforementioned causes.
Based on this model, the authors propose a context aware service
provisioning architecture consisting of three tiers: User Layer that
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is made up by the mobile devices where the applications run on,
Agent Layer that adapts the services according to context, and
Service Layer that deploys the services.
Volare [96] introduces a middleware for monitoring the
context of a mobile device that is connected to a cloud service,
and dynamically adapts the services so as to make them
more resource efficient, reliable and cost efficient. Acting as
an intermediary, VOLARE intercepts service discovery requests
from applications while monitoring mobile device’s context such
as battery consumption, CPU usage, network bandwidth, user
preferences like low power operation etc. Depending on this
contextual information, VOLARE tries to adapt each service request
by comparing the current QoS level with predefined thresholds.
Instead of modifying the applications, a declarative language has
been created to describe the adaptation policies. If at any time,
the QoS level and the cost changes beyond the predefined values,
VOLARE will automatically rebind to another service that can
satisfy the requirements.
In MoCA [59], a proxy can register an ‘interest expression’ on
a mobile, i.e., ‘‘FreeMem< 10 kB’’ for a particular client, which
would result in the proxy getting notified if and when the client’s
free memory drops below 10 kB. These context specific ‘‘interests’’
depend on those specific applications requirements. For example,
if the proxy gets an update that a client’s wireless connectivity has
gone down a certain point, it could take certain actions such as
compressing the data.
Using ‘Intelligent access’ for Mobile Cloud Computing is
discussed in [97], where use of context information provided by
terminals, network nodes, or sensors deployed in the users
environment enables efficient network access management across
different Radio Access Technologies (RATs) such as GPRS, WCDMA/
HSPA, LTE, WiMAX, cdma2000 and WLAN. Conventional intelligent
access schemes assume that all categories of dynamic context
information such as user profiles, terminal status and sensor
information and external sensor networks would aid in improving
mobile access. However, mobile cloud computing requires a
wireless connection with a set of different necessities than classical
heterogeneous access scenarios: connectivity for long periods,
scalable bandwidth, network selection and usage based on energy
costs. To satisfy these requirements, the paper proposes Intelligent
Radio Network Access (IRNA). The status and attributes of each
RAT is considered, while at the same time effort is taken to
entertain the user requirements based on environmental factors.
Their proposed context management architecture (CMA), based
on the producer–consumer role model such as given in [98], is
responsible for acquiring, processing, managing, and delivering
context information. To control the supply of context information
according to the mobile cloud’s requirements, the framework has
a Context Quality Enabler (CQE). The CMA is made up of three
components:
1. Context Provider (CP): this is where the context information
originates from and is provided to other components of
the architecture. The communication between CPs and other
components are done through context requests.
2. Context Broker (CB): acting as a middleman, the CB keeps a
registry of available CPs and their capabilities, and provides a
CP look-up service. Also, the CB itself is able to forward the data
it receives from CPs.
3. Context Consumer: these are the entities that take context data
as inputs for their actual functionality, e.g.: network services,
applications for end users, and service enablers.
In MiPeG [25], a middleware for integrating mobile devices
into grid environments, several mechanisms for providing and
using context awareness are discussed. Context information such
as location, resources and environment conditions is used to
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adapt the services provided by the grid, using Semantic Web
technologies, thus supporting the ‘pervasive grid’ concept. The
‘Context Reasoning Engine’ forms the main component of the
context service. Its responsibilities include handling the context,
information gathering from sensing devices, and forming higher
level semantic rules depending on the context information
received.
4.5.2. Risk assessment using context-awareness
In MobiCloud [37], context information is used to facilitate risk
assessment and routing decisions. MobiCloud introduces Virtual
Trusted and Provisioning Domains (VTaPDs), which is a service
that can isolate different information flows in in different domains
by way of programmable router technologies. VTaPDs identify
these separate flows and create virtual domains. By doing this,
a user is able to securely run multiple applications on different
security domains, and to separate services for different settings
based on context. The MANET’s contextual information such as
device sensing values, location, and neighboring device status are
recorded by the VTaPD manager, and used for risk management
and intrusion detection procedures. Parameter values related to
devices, network, content, and security such as battery level,
connectivity, predefined goals, and privacy, are used to provide
context-aware service migrations. Risk management is aided
through context information because the status of the entire
system (end-to-end communication delay, reachability of the
destination, security status of each mobile node, etc.) is available.
From this centralized data collection and processing, knowledge of
the full MANET system is gained, and MobiCloud can easily identify
malicious nodes.
4.5.3. Identifying potential resources and common activities using
context-awareness
In [12], a Context Manager component is deployed to sense
context information and store it to be used for other components
such as Application Manager, which launches, intercepts and
modifies an application according to the current context. Location
and number of nearby devices in the vicinity are the key contexts,
with location information used for mobility traces, and number
of devices used to aid the forming of the mobile cloud. Thus,
the system is made aware if a new device enters the resource
pool, or leaves it, thereby leading to better scalability and content
distribution. Furthermore, this information is used to infer if a
particular device is ‘stable’ or not, which is essential to decide if it
is following a common movement pattern with the other devices,
leading to common activities.
4.5.4. Energy awareness
Because a mobile device operates on a finite supply of energy
contained in its battery, energy is one of the key resources
that needs to be used carefully [99]. In the context of mobile
clouds, the cost of participation (such as power consumption)
should be less than the benefit gained [100]. Also, it will
enable the mobile device to take appropriate component level
action to minimize unnecessary energy consumption, and hence,
lengthen the system’s life span by unloading unneeded software
components, redeploying energy intensive components to more
resourceful hosts, and collocating frequently communicating
hosts, as suggested in [101]. For these reasons, being aware of a
device’s energy usage is vital.
In the following we discuss the research on energy consumption,
mainly focusing on work on energy profiling and energy usage
estimation.
Energy profiling. In PowerScope [102] the authors present a
profiling tool for mobile applications. The tool maps power usage

to specific code components in applications and the operating
system, allowing an analysis of power draining procedures. Using
this analysis, the developers can modify their software to be
more energy efficient. The authors report a 46% energy saving
by using PowerScope to profile an adaptive video application run
on the Odyssey platform [44]. Experiments were carried out with
several laptops and pocket computers. Profiling is done offline after
collecting data, to ensure no overheads are added to the analysis.
A digital multimeter measures the electric current used by the
profiling computer and the energy profile is generated using these
correlated current measurements. The apps can only be profiled on
an open source operating system however, as small modifications
to the kernel are required.
In [103], Rice and Hay present a power consumption measurement framework, specifically for mobile phones. In particular, they
explore the effect of message size and send buffer size when transmitting data on two Android 1.5-based phones. Power usage during connection to a WiFi network and idle power costs for WiFi,
3G and 2G are also discussed. Power consumption is measured by
sampling the voltage drop across the phone battery and a high precision resistor. The mobile device first downloads the test script
from a central server and uploads the results to the same server.
The central server aligns the test results with the traces and logs.
Their findings can be summarized as follows:
1. When connecting to a WiFi network through DHCP, a significant
portion of the time and therefore power, are taken by the ARP
Probe packets and the delay between them.
2. In the case of idle power, WiFi has the lowest energy cost,
followed by 3G and 2G respectively. However, it should be
noted that the locations of the base stations will also affect radio
transmission.
3. Although it would be logical to expect that the energy cost per
byte will decrease as the message size increases, results show
that this is not the case. There appears to be a sharp increase of
power cost from sending a 7 kB message to 8 kB. However, the
reason for this is not clear.
4. The choice of buffer size can significantly affect the power
consumption.
The work discussed previously measures the energy via
hardware. A different approach is to take the measurements via
software to query battery levels as done in PowerSpy [104],
implemented in the Windows operating system. PowerSpy
operated in two stages; event tracking and analysis. In the event
tracking stage, the application is run and tracked for CPU time,
I/O activity and energy consumption. In the analysis stage, the
data acquired in the previous stage is processed. To filter out the
energy consumed by I/O activities, an estimation of energy usage
by various devices to run particular tasks (such as energy used by
the disk to read 1 kB) as specified by the devices manufacturer,
is used. This estimation is subtracted from the total of recorded
energy use, and the remainder is taken as the energy taken up
by CPU threads. Next, energy consumption is drilled down to
individual threads, on the assumption that CPU power usage is
proportional to the number of CPU cycles spent on a thread.
Work done by Cano et al. [105,106] provides insight into the
energy consumption of the Bluetooth protocol. The focus of their
work is on the different states of Bluetooth such as Startup,
Standby, Inquiry, Connection and especially the low power modes
provided by the protocol.
Energy usage estimation. Work done by Chiyoung et al. [101] and
Seo et al. [107] focused on the energy (electrical) consumption
estimation of Java based pervasive systems at the level of its
system level components. The initial estimation in [101] is done
prior to runtime—during construction time. Then the estimation is
refined during runtime automatically depending on certain system
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parameters such as size of data exchanged over the network,
inputs to the components’ interfaces, and invocation frequency
of components’ interfaces. The exact formulas for calculating the
estimation are given in [107]. Their methodology gives an Energy
Cost Framework as follows:

• Overall Energy cost = Computational energy cost + Communicational energy.

• System Energy cost = Overall Energy cost + Overall infrastructure energy cost
where infrastructure cost is the cost incurred by the operating
system. The computational cost is determined by the level of its
public interfaces and the computational cost of an jth invocation of
an ith interface on a given JVM is modeled in terms of byte codes,
native methods and monitor operations. Communication cost due
to the jth invocation of component c1 ’s interface I1 on host H1 is
calculated in terms of the size of the transmitted and received data
and the energy consumption of transmission/receive cost of H1 .
The authors claim that based on their evaluations in which they ran
distributed applications on Kaffe 1.15 JVM on Compaq iPAQ PDAs,
their estimations are within 5% of the actual power consumption.
4.5.5. Discussion
Context-awareness has been utilized in mobile cloud frameworks for several tasks, including service provisioning with a better
QoS, risk assessment, identifying resources and common activities.
A majority of the works discussed use context information to provide a better service by personalizing the services, and providing
fault tolerance through context such as user preferences, location,
current QoS, network bandwidth, battery consumption, and CPU
usage.
However, the performance and energy costs of employing the
sensing capabilities and the trade-offs with benefits gained have
not been discussed. Although certain contextual information such
as monitoring battery consumption will not add an extra toll, other
information such as location monitoring could prove to be too
expensive.
4.6. Data management
For many cloud users and providers, managing data on the
cloud raises many complications. In mobile cloud computing, as
the name itself suggests, data that would traditionally be only
accessible only to the mobile device’s owner, would now be stored
on, accessible to, shared with external devices or users. For many
mobile users, this raises privacy and security questions. Also, data
representation in mobile devices vary, and in a heterogeneous
mobile cloud, this would lead to problems with portability and
interoperability. Computations in a mobile cloud would be spread
across a distributed file system, where multiple devices may need
to access and modify files.
Furthermore, special considerations must be given to accessing
files from mobiles over wireless networks. In a mobile cloud,
users geographical locations are not fixed, and bandwidth must be
conserved because of data access costs. However, it is also vital
that mobile databases contain policies to safeguard against data
loss while ensuring it conforms to mobility constraints. We discuss
these issues in the following subsections. Issues regarding data
privacy and security are not discussed here, since they have already
been explained at length in Section 4.4: Privacy, Security and Trust.
4.6.1. Personal data storage on mobile cloud
One of the key concerns for people about using a mobile
cloud is that their personal data on mobile device could be
stored on, or accessed by the cloud. A mobile device contains
contact lists, text messages, personal photos and videos, calendars,
location information, and these data can reveal many things about
someone’s personal life. However, a personal computer also stores
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many such personal data such as photos and other multimedia,
chat logs, emails, passwords, financial records or access to such
records, calendar and contact lists. Today, thousands of monetary
transactions are being done in online shopping sites such as eBay,
and Amazon. Therefore, the risks involved in mobile cloud are
not necessarily greater than those involved in traditional clouds.
However, the issue here is whether the means of handling those
risks have been properly implemented in the mobile cloud. Despite
reservations, people do tend to use their mobile devices with the
cloud. Some recent examples of mobile cloud storage are Apple’s
iCloud, Google Drive and Dropbox. Apple iCloud enables users of
iOS devices to synchronize their application data such as photos,
iTunes music, calendars, email, and messages. An initial 5 GB of
iCloud storage is free for an Apple user, with additional storage
available for a monthly fee. Although iCloud offers an Apple user an
impressive user friendly feature suite (such as Find my Phone), it is
only for data related to Apple devices. In contrast, Dropbox is less
specialized, but works across heterogeneous platforms including
Microsoft Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android, and Blackberry.
Dropbox also allows sharing stored data with friends, and file
revisions.
4.6.2. Data access issues
Compared with traditional cloud computing, mobile cloud
computing poses a challenge in the way mobile devices access
data stored on the cloud. This is due to the inherent challenges
of mobile computing such as low bandwidth, mobility and limited
storage. I/O operations performed at the file level consume a lot
of bandwidth, which is a problem for limited connectivity options
in the mobile cloud [108]. Methods to minimize the I/O costs such
as [109] exist, but do not take access methods into consideration.
An approach more suited for mobile cloud is the concept of ‘Pocket
Cloudlets’ [110], where a local storage cache based on nonvolatile
memory is used to store parts or full cloud services in the mobile
devices. However, this method needs the mobile device to decide a
priori which portions of cloud services it will need to cache locally.
Hence, the dynamic nature is compromised.
4.6.3. Data portability and interoperability
The mobile cloud will cater to many different mobile devices
including Android, BlackBerry, and iPhone. In addition, these
participating devices have various sensing capabilities, and as a
result, contain sensor specific data as well. Since a mobile cloud will
also have to communicate with typical cloud structures containing
large scale servers, and PCs in addition to mobile devices, it is
important that a platform independent representation is provided.
Consider these cases regarding data interoperability in mobile
cloud services [111,112]:
1. Palm Pre users were in dismay when updates from Apple’s
iTunes disabled the Palm Pre’s ability to sync its multimedia
with iTunes software.
2. For people using Funambol cloud services19 with their iPhones,
only syncing contacts were allowed by the Apple SDK through
the official client. It was possible to sync calendars via the SQLite
database, but in order for this to happen, the iPhone needed to
be unlocked, which would make the warranty void.
Open cloud computing standards could be the answer to such data
lock-in problems. An open standard would incorporate multiple
cloud computing service providers to present a uniform interface.
One possible solution for the mobile cloud is the Mobile Agent
Based Open Cloud Computing Federation (MABOCCF) [113], where

19 http://funambol.com/.
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data and code are transferred from one device to another via
mobile agents. When a user encapsulates code/task inside a
mobile agent, there should be certain information in the data
structure at the head of the agent such as, whether or not if
it is a mobile agent, resources needed for that particular task,
mobile agent code, and application code. Each mobile agent is
executed in a virtual machine called Mobile Agent Place (MAP),
and the mobile agents are able to move between MAPs, and also to
communicate and negotiate with each other, realizing portability
among heterogeneous cloud computing service providers.
4.6.4. Embedded mobile databases
Because of obvious limitations, mobile databases (or embedded
mobile databases, as they are called) cannot possess all the
functionalities of a traditional database. In the context of the
mobile cloud, mobile databases need to be lightweight, and require
the ability to download data from a remote repository and execute
on this data even in a disconnected state, and also should be
able to synchronize the modified data during the downtime with
the enterprise whenever the network becomes available again.
Furthermore, databases for mobile clouds need to have a quick
start up time since faults in mobile devices can be more frequent
than for a fixed host. Security constraints regarding access and real
time processing are also important [114].
These are usually integrated with the operating system and
specific application, and in essence are similar to traditional
databases which could be relational or object oriented. However,
mobile embedded databases are directly driven by procedure calls,
as opposed to traditional databases which are not bound to the
operational system or a particular application, and are designed for
data storage in persistent media [114].
SQLite is popularly used by mobile platforms (e.g.: Android and
iPhone) and web browsers (e.g.: Mozilla Firefox). Others include
database systems such as MiniSQL, BerkelyDB, and Sybase.
Database technologies used in p2p systems such as PeerDB
[115], and CouchDB20 and recently CouchOne Mobile21 derived
from the peer-based CouchDB, can also be facilitated for the mobile
cloud, especially in cases where mobile devices act as resource
providers and form decentralized p2p connections.
5. Challenges
Based on the related literature, we find that the following
issues have not been sufficiently solved. These are the gaps in the
reviewed work that would prove to be directions for future work.

• Supporting continuous mobility while ensuring connectivity to
the cloud: While mobile devices connecting to remote cloud
servers to run apps such as Google translate can connect while
mobile, this depends on the user’s 3G connection. Even if the
reception is sufficient, data costs and latency has a huge impact
on these kinds of mobile cloud computing apps.
The ‘cloudlet’ concept [23], presented to address the aforementioned problems could aid in this issue somewhat, but this does
not fully support a mobile user who needs to work while on the
move. Cloudlets, or other frameworks such as CloneCloud [36]
that offload jobs to a local resource rich server could only support the needs of mobile device users who are actually stationary for the time being, such as waiting at a coffee shop, or at
the airport, and are within range of such a resource rich server.
Moving away out of range from the server, while the job is still

20 http://couchdb.apache.org/.
21 http://www.couchbase.com/press-releases/couchio-becomes-couchonelaunches-couchone-mobile.

being processed, would prove fatal to the task—unless there are
such resource providers along the path of user’s movement. This
is highly unrealistic as of today, even in most developed countries. The need for additional infrastructure in public places is
another problem in this method.
Other research such as Hyrax [14] where mobile devices
themselves act as resource providers, are promising, but there
are gaps in supporting a decentralized ad hoc cloud mechanism.
For instance, Hyrax relies on a central server that is responsible
for task allocation. While distributing computing frameworks
such as Hadoop [40] are useful in laying the groundwork
for such frameworks, they do not fully support decentralized
task scheduling. Unlike in distributed processing, thorough
cost–benefit analysis needs to be carried out when considering
mobile resources. Except in MAUI [24], the cost of cost analysis
has not been evaluated in many works, even though this is a
valid concern when considering the low resources on mobile
devices.
When supporting mobility and connectivity, some of the
questions we need to contemplate are; How can a user device
know of impending disconnectivity? In what ways can the most
‘stable’ and ‘efficient’ surrogates be chosen so as to ensure
seamless connectivity? What fault-tolerance mechanisms can
be employed to minimize potential failures?
• Security in mobile clouds: Although an issue of paramount
importance, little research has been carried out in this regard.
Users would need to feel confident when offloading their
jobs to other surrogates such that their privacy would not be
violated. Although many of the reviewed frameworks mention
the need for security and trust, very few of them have
actually implemented it and have left the implementation for
future directions. As discussed in [23], consider a mobile user
offloading a language translation program to a surrogate server,
and a malicious VM manager distorting the translation with
the intention of sabotaging the user’s business transaction. As
suggested in [23], avenues towards this need to be examined,
possibly with trust establishment methods or reputation-based
trust.
• Incentives for surrogates: If users are to be persuaded to
collaborate and share their resources with others, there needs
to be motivation either through monetary or social incentives
to do so. An interesting method is using common goals [12],
but in the absence of common activities this will not prevail.
In the case of monetary incentives, several questions need to
be answered such as: how is credit represented in a mobile
cloud? how will monetary transactions proceed in a secure
method? how will the price of resources be decided? Using
social incentives such as suggested in [71] also raises challenges
such as preventing free riding and enforcing standards.
5.1. Proposed architecture
For an operational mobile cloud, that exploits the locally
available mobile resources, while ensuring user privacy, security,
and operates at optimum cost, we propose an architecture such
as shown in Fig. 7. Our proposed system is mainly composed of
five components; Job handler, resource handler, cost manager,
privacy and security manager, and context manager. The resource
handler shall be responsible for searching for and discovering
other mobile resources, connecting, maintaining connections
and communicating with the external mobile devices, and also
monitoring them for potential nodes entering or leaving the cloud.
Due to the high probability of disconnectivity, the resource handler
must opportunistically exploit available resources, while ensuring
that the system gain, privacy, and security is also not compromised.
The cost manager must determine the user priorities (e.g.:
battery conservation, fast execution, monetary gain) and by taking
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Fig. 7. A generic architecture for implementing a mobile cloud.

into account the job at hand, available resources, and required
resources, come to a decision whether to offload or not. The job
handler dynamically partitions the application and or data set
required, offloads the generated jobs, and maintains the job pool.
Of course, for these modules to function, intercommunication
is needed. For example, the cost model needs inputs from the
resource handler about the capabilities of the available resources,
and the resource handler needs sensor inputs from the context
manager in resource monitoring, to manage mobility inside the
mobile cloud. The privacy and security manager needs inputs
from sensors and user in addition to network interfaces to
determine the most suitable policy to enforce. For example, the
strict authentication settings needed in a public setting will not
be needed when operating among a group of trusted devices such
as among a group of friends or family. Or the user might decide
on less resource consuming privacy policies since his or her other
requirements such as conserving battery are prioritized. Here, we
highlight a key characteristic of the mobile cloud: adaptability.
Adapting according to the user’s requirements, context, and
system resources is vital in order to ensure cost efficiency.
6. Conclusion and future work
Mobile cloud computing aims to empower the mobile user
by providing a seamless and rich functionality, regardless of the
resource limitations of mobile devices. Although still in its infancy,
mobile cloud computing could become the dominant model for
mobile applications in the future.
We have given an extensive survey of current mobile cloud
computing research in this paper. Highlighting the motivation
for mobile cloud computing, we have also presented different
definitions of mobile cloud computing in the literature. We have

presented a taxonomy of issues found in this area, and the
approaches in which these issues have been tackled, focusing on
operational level, end user level, service and application level,
security and context-awareness.
These are still early days in mobile cloud computing, with recent
workshops in the area such as MobiSys,22 MCCTA,23 CMCVR,24
and MCNCS.25 As we pointed out, mobile cloud computing has
overlapped with other areas such mobile peer-to-peer computing,
application partitioning, and context-aware computing, but yet
has its own unique set of challenges. There are numerous new
mobile applications that a mobile cloud framework can enable,
when many more resources can be made available to the mobile
device (via the mobile cloud facility). The future could also explore
the potential of local mobile clouds formed from collections
of computers in ubiquitous devices in shoes, clothing, watches,
jewelry, furniture and other everyday objects, as indeed such
embedded computers will become more powerful. And so, the
infrastructure, platform or application available as services will be
of new forms: the infrastructure could be a powerful massively
distributed set of cameras on stationary and mobile devices
formed ad hoc and metered to cover an event, or a collection of
distributed computers formed to compute a job seamlessly from
the user’s mobile device while the user is shopping. A car can
sell its computational resources and pay for its own parking, or
the collection of computers on crowds of people in a busy area
forms an ‘‘elastic’’ collective resource for ad hoc use. There is also

22 http://www.sigmobile.org/mobisys/2011/workshops.html.
23 http://web.ftrai.org/mccta2011/.
24 http://www.cmcvr.org/CMCVR11.html.
25 http://dblab.csie.thu.edu.tw/MCNCS_2011/.
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potential to have context sources or sensors (and sensor networks)
in the vicinity of a mobile user sold as services to the mobile user,
to support context-aware applications. However, challenges are
present in order to ‘‘elastically’’ on-demand form clouds of services
and resources efficiently, seamlessly and in a robust manner.
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RESUMO
O paradigma computação em nuvens móveis surgiu a
partir da computação em nuvens motivado pela
necessidade dos usuários de ter mais mobilidade, de
poder acessar seus e‐mails ou documentos de qualquer
lugar, bastando para isso acesso a internet. Sistemas
móveis, como smartphones, tornaram‐se a plataforma
de computação primária para muitos usuários, porém,
esses dispositivos oferecem baixo poder de
processamento, comparados aos computadores
utilizados para computação em nuvens. É nesse

contexto que este trabalho, a partir de levantamentos
bibliográficos, analisa o paradigma computação em
nuvens móveis com objetivo de identificar os principais
benefícios, desafios e oportunidades de pesquisa nessa
área.

PALAVRAS‐CHAVE: Computação em Nuvens, Computação em Nuvens Móveis.

MOBILE CLOUD COMPUTING: CONCEPTS, ARCHITECTURES, OPPORTUNITIES AND
CHALLENGES
ABSTRACT
The mobile cloud computing paradigm emerged
from the cloud computing motivated by the need for
users to be more mobile, you can access your emails and
documents from anywhere by simply internet access.
Mobile systems, such as smartphones, have become the
primary computing platform for many users, however,
these devices offer low processing power compared to
the computers used for cloud computing. In this context,

this work, from literature surveys, analyzes the mobile
cloud computing paradigm in order to verify if the
current available infrastructure for cloud computing
meets the needs of mobile cloud computing, listing the
key benefits, challenges and opportunities research in
this area.

KEY‐WORDS: Cloud Computing, Mobile Cloud Computing.
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COMPUTAÇÃO EM NUVENS MÓVEIS: CONCEITOS, ARQUITETURAS, OPORTUNIDADES E
DESAFIOS

1. INTRODUÇÃO
Computação em nuvens ou Cloud Computing (CC) é uma tendência tecnológica que tem
por objetivo proporcionar serviços de Tecnologia da Informação (TI) sob demanda, com
pagamento baseado no uso através da internet. A computação em nuvens é global, podendo
prover serviços para todos, desde o usuário final que hospeda seus documentos pessoais na
internet até empresas que fornecem todos os serviços de tecnologia da informação para outras
empresas.
Logo após o paradigma computação em nuvens começar a ganhar destaque e se expandir,
surgiu a Computação em Nuvens Móveis, também conhecida como Mobile cloud computing
(MCC), de acordo com Qi e Gani (2011), MCC é uma tecnologia que veio para fornecer os
mesmos recursos e serviços disponibilizados pela computação em nuvens para dispositivos
móveis, em que combina diversas áreas como Computação em Nuvens, computação móvel e
infraestrutura de comunicação sem fio.
Pesquisas realizadas mostram que nos últimos anos houve um crescimento acelerado na
venda de dispositivos móveis, comparado à década de 90, esse crescimento teve um aumento de
370 vezes, e até 2015 esse mercado terá uma receita de US $ 5.2 bilhões (ABI RESEARCH, 2010).
A principal vantagem de MCC é que o processamento e armazenamento que antes seria
feito no dispositivo móvel sejam enviados total ou parcialmente para a nuvem. Dessa forma, a
utilização de MCC reduz algumas limitações como consumo de energia da bateria, que é um dos
grandes gargalos dos dispositivos móveis (KOTWAL e SINGH, 2012). Entretanto, o uso de MCC
necessita de acesso constante a internet o que nem sempre é possível, isso por que
diferentemente dos desktops utilizados na computação em nuvem, os dispositivos móveis
utilizam redes sem fio, que possui alta latência e baixa largura de banda, comparados aos
desktops.
Com base neste contexto, esse artigo tem como objetivo analisar MCC, dando ênfase à
infraestrutura disponível para computação em nuvem e se ela está acessível a MCC, com o
intuito de verificar a situação atual, principais benefícios, desafios e oportunidades de pesquisa.
As seções desse trabalho ficarão assim dispostas: Na seção 2 apresenta os trabalhos
relacionados com o tema. A seção 3 apresenta os principais conceitos sobre MCC, sendo também
destacados as aplicações, arquiteturas, desafios e benefícios acerca desta tecnologia. A seção 4
faz uma análise da disponibilidade da infraestrutura atual da computação em nuvem para
dispositivos móveis. Na seção 5 é feita a conclusão.
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2. TRABALHOS RELACIONADOS
A união da cloud computing com a Computação Móvel gerou uma série de discussões,
principalmente relacionadas à possibilidade de poder aumentar os recursos computacionais para
usuários móveis.
Qi e Gani (2012) propõem soluções para os desafios relacionados às limitações de
dispositivos móveis, qualidade de comunicação e a divisão de serviços da aplicação, em que faz
uso do paradigma MCC. Os autores utilizam as tecnologias de virtualização ou migração das
tarefas do terminal para a nuvem, diminuindo as limitações computacionais desses dispositivos.
A solução apontada para melhorar a qualidade de comunicação é reduzir a proporção de entrega
de dados em ambiente sem fio. E por último, implantar um mecanismo eficaz de divisão de
aplicação elástica é considerado a melhor solução para garantir o serviço de aplicação em MCC.
No trabalho, eles não apontam se a infraestrutura da cloud computing disponível, é suficiente ou
precisa de mudança, para utilizar a soluções apontadas no trabalho.
Kovachev e Klamma (2012) fornecem uma visão geral dos modelos de aplicações móveis,
com intuito de facilitar a construção de aplicativos baseados em nuvem móvel, através dos
princípios de cloud computing, e também destaca os desafios da pesquisa na área MCC, onde
afirma que todo o potencial do MCC encontra‐se entre as aplicações offline e online, enquanto
muda dinamicamente as responsabilidades entre dispositivos móveis e nuvem. O trabalho tem o
objetivo de mostrar a partir das aplicações discutidas, às varias possibilidades que traz o uso de
MCC. Porém, o trabalho não relata até que ponto os recursos e serviços da cloud computing
colaboram para termos todo o potencial da tecnologia MCC.
Bahl et al. (2012) apresentam uma visão geral de MCC, com foco na arquitetura cloudlet,
em que mostra questões fundamentais quando se combina cloud computing e computação
móvel e nessa linha fazem a junção da arquitetura mencionada com a nuvem pública, em que
mostra as vantagens e desafios dessa junção, e a partir dela chega a conclusão de que MCC exige
mudanças fundamentais para cloud computing, tais como modelos de programação para permitir
a execução remota e contínua, uma camada intermediária de baixa latência, otimização de
infraestrutura da nuvem para aplicações móveis.
3. COMPUTAÇÃO EM NUVENS MÓVEIS
O paradigma mobile cloud computing é introduzido como uma integração de cloud
computing para ambiente móvel. MCC se refere a uma infraestrutura onde tanto o
armazenamento, como o processamento de dados pode acontecer fora do dispositivo móvel, ou
seja, na nuvem (DINH et al. 2011). De acordo com Chetan et al. (2010), outra forma de utilizar
MCC é dividir o processamento e armazenamento de uma aplicação móvel entre a nuvem e o
dispositivo móvel.
Os dispositivos móveis ultrapassaram os PCs em relação ao acesso à internet, se tornando
o meio mais importante de comunicação para muitos usuários, o motivo para essa mudança, é
devido ao fato desses dispositivos permitirem acesso a serviços e informações
independentemente de sua localização, a qualquer momento (HUANG, 2011). Outro motivo para
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o crescimento do uso desses dispositivos é que seu hardware evoluiu significativamente nos
últimos anos, porém ainda são limitados, comparados ao hardware de dispositivos fixos. Isso se
deve ao fato de que no desenvolvimento de um dispositivo móvel as principais questões estão
relacionadas à mobilidade como, por exemplo, peso, tamanho e vida útil da bateria. Portanto, as
questões relacionadas à capacidade de memória e velocidade de processamento ficam para
segundo plano (NIROSHINIE; SENG; WENNY, 2012).
Dessa forma, MCC surgiu justamente como uma alternativa para solucionar essas
limitações da computação móvel, em que o dispositivo móvel pode executar, por exemplo, uma
aplicação que utiliza intensivamente recursos computacionais com o auxílio da nuvem.
Essa solução traz vantagens únicas para aplicações móveis como processamento de
imagens, processamento de linguagem natural, compartilhamento de GPS e dados na internet,
aplicações de dados de sensores e redes sociais (NIROSHINIE; SENG; WENNY, 2012). Entretanto,
para a computação em nuvens estar totalmente acessível a dispositivos móveis, muitos desafios
precisam ser superados, advindos justamente dessa combinação.
3.1 Funcionamento e Benefícios
Os usuários móveis enviam suas solicitações para nuvem através de um navegador web
ou aplicação no dispositivo, em que o componente de gerenciamento da nuvem aloca os
recursos de acordo com a solicitação do usuário móvel, para então estabelecer conexão,
enquanto que o monitoramento e funções de cálculo serão implementados para garantir QoS
(Qualidade de Serviço) até que a conexão seja concluída (QI e GANI, 2012).
Para tanto, os recursos em rede de MCC são virtualizados e atribuídos a um grupo de
vários computadores distribuídos, e são fornecidos para os dispositivos móveis, esses
normalmente funcionam como um thin client em relação aos serviços prestados pela nuvem.
Esses recursos disponibilizados pela nuvem dão aos dispositivos móveis, maior capacidade
de armazenamento, processamento e em muitas aplicações pode diminuir o consumo de
energia, que é um dos grandes e principais problemas da computação móvel (KUMAR e LU,
2010).
MCC pode utilizar técnicas de offloading que consiste na terceirização dos recursos de
processamento e armazenamento de dados de um aplicativo móvel para outra infraestrutura
computacional que pode ser uma Máquina Virtual (Virtual Machine‐ VM) que esta em execução
em uma nuvem pública na internet ou máquinas pessoais, que residem numa mesma rede local
em que estão os dispositivos móveis (CHETAN et al. 2010). Essas técnicas têm como objetivo
migrar para nuvem processamentos complexos e grandes cálculos evitando um longo tempo de
execução, assim, economizando energia (DINH et al. 2011).
Segundo Paradiso e Starner (2011) a capacidade de armazenamento das baterias só tem
aumentado cerca de 5% ao ano, como mostra a figura 1, em que compara a evolução das
baterias a outros componentes do notebook, e não se espera um aumento considerável da
capacidade de armazenamento das baterias, já que se trata de tecnologias já amadurecidas.
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Figura 1 – Evolução dos componentes de um notebook no período entre 1990 e 2003
(PARADISO e STARNER, 2005)
Outro beneficio de MCC é a facilidade para desenvolvimento de aplicativos, já que devido
à heterogeneidade das plataformas móveis, os desenvolvedores de aplicativos móveis
desenvolvem seus aplicativos para uma plataforma específica, por exemplo, um aplicativo
desenvolvido para o S.O Android, pode não ser executado no S.O Windows. O uso de MCC
permite a criação de aplicativos, que possam ser executado por vários dispositivos móveis,
independente de Plataforma (HÉRNAN, 2012).

3.2 Arquiteturas
As principais arquiteturas MCC encontradas na literatura se dividem em três modelos,
descritas nas subseções seguintes (SATYANARAYANAN (2009); NIROSHINIE; SENG; WENNY
(2012)).
3.2.1 Modelo Geral de arquitetura MCC
Essa arquitetura segue o conceito geral de MCC, onde um usuário móvel se
conecta a nuvem por redes sem fio como Wifi, BTS (Base Transceiver Station) ou satélite, para
usar os serviços disponibilizados pelo servidor remoto, como ilustra a figura 2. Essa arquitetura
enfrenta todos os desafios, gerados pela conexão sem fio como baixa largura de banda e alta
latência.
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Figura 2 – Arquitetura Geral Mobile Cloud Computing (DINH et al. 2011).
3.2.2 Arquitetura cloudlet
Cloudlet pode ser visto como um conjunto de computadores conectados à internet
disponíveis para os dispositivos móveis (BAHL et al. 2012), que tem como objetivo apoiar a
arquitetura geral em grandes ambientes em que o cloudlet consegue entregar um serviço de
maior qualidade do que o proposto pela arquitetura geral MCC (COSTA; SOUZA; TRINTA, 2013).
Segundo Niroshinie, Seng e Wenny (2012), o dispositivo móvel através de uma rede Wifi
descarrega sua carga de trabalho em um cloudlet local composto por vários computadores
conectados a servidores remotos (nuvem), onde o usuário móvel explora a tecnologia de VM,
para personalizar o software de serviços em um cloudlet nas proximidades, através de uma LAN
sem fio.
O uso da arquitetura cloudlet se justifica por meio do uso de aplicações sensíveis à
latência como aplicações para reconhecimento de voz, jogos, realidade aumentada, entre outros.
Sua desvantagem é que ela necessita de uma infraestrutura de rede.
3.2.3 Arquitetura P2P Móvel
A arquitetura P2P permite que os usuários sejam conectados uns aos outros sem
depender de uma infraestrutura de rede particular (LAROSA et al. 2011). Nessa arquitetura, os
dispositivos móveis funcionam como provedores de recursos da nuvem, que são ideais para
aplicações colaborativas em que os usuários possuem tarefas em comum como em ocasiões de
desastres naturais, ou em regiões onde não possui cobertura tecnológica, a grande vantagem
dessa arquitetura é que não há necessidade de conexão com a internet.
3.3 Desafios
Os desafios encontrados em MCC estão associados aos desafios das tecnologias
envolvidas, o ponto chave de cloud computing é ter acesso de qualidade a internet. Porém, em
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ambientes móveis, onde devido a diversidade de condições da rede, desconexão frequente e
interferências quanto a localização e clima afetam a QoS, dificultando a conexão com a internet,
onde nem sempre é possível estar conectado a ela, ou a conexão é lenta.
Um desses desafios de MCC esta relacionado à segurança, assim como em cloud
computing para desktop. Segundo Kumar e Lu (2010) em cloud computing, os aplicativos web e
dados substituem programas autônomos tradicionais, que já não são armazenados nos
computadores dos usuários. Migrar todos os dados e recursos de computação para a nuvem
pode ter implicações para a privacidade e segurança. Como os dados são armazenados e
gerenciados na nuvem, as configurações de segurança e privacidade dependem do
gerenciamento de TI que a nuvem proporciona.
O consumo de energia é outra questão a ser analisada, pois ao mesmo tempo em que ela
é uma oportunidade é também um desafio para MCC, pois dependendo da aplicação e da
conexão com a internet utilizar as técnicas de offloading pode não economizar energia.
Outro desafio relacionado à eficiência energética que surge a partir do uso de
Computação em Nuvens Móveis diz respeito à utilização de protocolos de comunicação
eficientes. Alguns protocolos de rede sem fio têm como principal foco a comunicação eficiente e
rápida, no entanto, não focam na eficiência energética. Um estudo realizado por Rodriguez e
Crowcroft (2013), mostrou que o protocolo 3G é menos eficiente do ponto de vista energético do
que o GSM, enquanto que, em relação à velocidade de comunicação, o protocolo 3G acaba sendo
superior ao GSM.
3.4 Aplicações
Muitas aplicações vêm sendo desenvolvida para uso de MCC, já que elas se mostram um
negócio lucrativo, ganhando assim destaque no cenário mundial. De acordo com Dinh et al.
(2011), essa aplicações se dividem em:
Comércio Móvel (m‐commerce) ‐ modelo de negócio para o comércio através do dispositivo
móvel, em que usa os benefícios da nuvem para transações comerciais, troca de mensagens,
entre outros. Esse tipo de aplicação vem crescendo muito devido ao surgimento dos
smartphones e tablets, os principais aliados desse tipo de aplicação são as redes sociais, que as
empresas usam para atrair os clientes (YANG; PAN e SHEN, 2010).
Aprendizagem Móvel (m‐learning) – com o surgimento do ensino a distância, e‐learning, foi
criada várias ferramentas para facilitar essa nova modalidade de ensino. Segundo Dinh et al.
(2011), o m‐learning é o e‐learning usando dispositivos móveis. Utilizando uma nuvem, com
grande capacidade de armazenamento e poderosa capacidade de processamento, essas
aplicações fornecem aos alunos serviços ricos em termos de dados (informações), velocidade de
processamento e maior duração da bateria.
Saúde Móvel (m‐healthcare) ‐ O objetivo de aplicar MCC em aplicações médicas é para
minimizar as limitações do tratamento médico tradicional, m‐healthcare oferece aos usuários
móveis a possibilidade de acessar recursos (por exemplo, registros de saúde do paciente) de
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forma fácil e eficiente. Para Varshney (2007), m‐healthcare oferece a hospitais e organizações de
saúde uma variedade de serviços sob demanda em nuvens.
Jogos (m‐game) – o objetivo desses aplicativos é aumentar o poder computacional de jogos, a
partir das técnicas de offloading, diminuindo também o consumo de energia
(SATYANARAYANAN, 2009).
4. DIFERENÇAS ENTRE COMPUTAÇÃO EM NUVEM E COMPUTAÇÃO EM NUVENS MÓVEIS
A motivação do uso de cloud computing para dispositivos móveis difere da motivação
para uso em PCs. Os dispositivos móveis têm limitações de energia, que é a questão chave desses
dispositivos, que gastam mais energia quando enviam mensagens do que quando recebem, e
normalmente, esses dispositivos precisam ser carregados todos os dias. Embora uma das
vantagens do uso da nuvem seja a diminuição do consumo de energia em ambientes móveis a
partir de técnicas offloading, muitas questões têm que ser levada em consideração.
De acordo com Chetan (2010), essas questões estão relacionadas às aplicações, se ela
necessita de um processamento intensivo. Caso não, o descarregamento na nuvem não terá
diminuição considerável no consumo de energia, outra questão é acesso à internet que caso
esteja fraco, já que usuários móveis para acessar a nuvem usam tecnologias sem fio e
dificilmente estará online o tempo todo, isso devido o acesso limitado e as interrupções que
enfrentam descarregar na nuvem irá aumentar o consumo de energia.
A nuvem móvel tem de cumprir os requisitos de cloud computing, como adaptabilidade,
escalabilidade, disponibilidade, somado a esses requisitos precisa considerar questões como
mobilidade, baixa conectividade e a finita fonte de energia (NIROSHINIE, LOKE, RAHAYU, 2012). A
nuvem móvel possui necessidades que demanda mudanças para nuvem pública, que considerem
as aplicações móveis.
De acordo com Kovachev e Klamma (2012), as nuvens possuem enorme poder
computacional, mas ainda é um desafio torná‐la verdadeiramente acessível para dispositivos
móveis. Como já mencionado, um dos benefícios de MCC é a facilidade para desenvolvimento de
aplicativos, entretanto ao contrário do uso da nuvem tradicional, a nuvem móvel pode precisar
fazer ajustes em seu lado com base no dispositivo móvel que está sendo usado.
Para garantir que os problemas de conectividade não afetem consideravelmente uma
aplicação, deve‐se usar as informações de contexto e localização para otimizar o acesso móvel.
Hoje em dia, já é utilizado por uma grande variedade de aplicações, em particular, serviços
sensíveis ao contexto de terminais móveis. Estes serviços exploram os dados coletados pelos
sensores do dispositivo (por exemplo, GPS, giroscópio, sensor de proximidade) ou sensores de
rede a partir de medições do estado e da rede de carga (HERNÁN, 2012).
Para a cloud computing atender às necessidades dos dispositivos móveis precisa ser
tolerante às falhas, outra situação é que aplicações móveis ao utilizar a nuvem móvel podem ser
sensíveis à latência da rede, causados pela distância a partir do servidor, muito mais do que a
nuvem tradicional. A nuvem móvel precisa ter recursos de testes adicionais que permitem testar
a latência da rede, a confiabilidade da comunicação em relação às interrupções com o dispositivo
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móvel, operação desconectada e sincronização posterior de dados com o aplicativo no
dispositivo móvel (KANNAN, 2012).
O que diferencia a nuvem tradicional da nuvem móvel estar relacionado aos seus
desafios. Segundo Kannan (2012), a maioria dessas diferenças é devido à disponibilidade de
energia limitada, largura de banda e latência de rede, ao reconhecer essas diferenças, a solução é
acrescentar recursos adicionais a nuvem móvel, para que os serviços disponíveis móveis tenham
a mesma eficiência do desktop.
5. CONCLUSÃO
MCC surgiu como uma extensão da computação em nuvens para atender à computação
móvel com mais eficiência, garantindo a ela mais poder computacional, como maior capacidade
de processamento, armazenamento e eficiência energética. Porém, para se conseguir essas
melhorias há uma necessidade de criar soluções para que o dispositivo móvel tenha acesso à
nuvem e possa usar todo o poder que a mesma proporciona. Nesse sentido, varias soluções
foram propostas, algumas mencionadas nesse trabalho, em que buscam adequar suas soluções a
infraestrutura que a nuvem oferece. Já que como visto nesse trabalho, cloud computing foi
projetado e pensado em organizações e não em aplicações móveis. Então ainda há um caminho a
se percorrer para que o dispositivo móvel tenha acesso a todos os serviços em nuvem, com a
mesma qualidade dos para desktops.
Esse trabalho teve como principal objetivo apresentar os desafios, benefícios e aplicações
da computação em nuvens móveis, destacando a infreestrutura atual disponível da computação
em nuvens para uso por dispositivos móveis.
Como trabalho futuro, será realizado um modelo de arquitetura que tire o máximo de
proveito de todo potencial que a união da computação móvel e cloud computing podem oferecer
aos seus usuários.
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RESUMO
O paradigma Mobile Cloud Computing (MCC) vem
ganhando destaques entre empresas e pesquisadores
por utilizar os mesmo conceitos da computação em
nuvens para proporcionar aos dispositivos móveis maior
poder de processamento, armazenamento e eficiência
energética. Para obter essas vantagens faz‐se necessário
definir como a rede móvel deve ser organizada,
estabelecendo quais tecnologias e protocolos usar de
acordo com o objetivo da aplicação, para que a rede
móvel permita uma comunicação com a maior qualidade

possível. Nesse sentido, as redes P2P apresentam
características como o fato de ser auto‐organizada, se
mostrando como uma solução interessante para
aplicações em nuvens móveis. Considerando a
importância e uso da computação em nuvens móveis e
eficiência das redes P2P, o presente trabalho pretende,
a partir de um levantamento bibliográfico, analisar o
protocolo chord, um protocolo de redes P2P, e realizar
modificações necessárias para sua utilização em
ambientes móveis com tarefas colaborativas.

PALAVRAS‐CHAVE: Computação em Nuvens, Computação em Nuvens Móveis, redes P2P, Protocolo Chord.

USE OF PROTOCOL CHORD IN MOBILE CLOUD COMPUTING APPLICATIONS FOR
COLLABORATIVE
ABSTRACT
The paradigm Mobile Cloud Computing (MCC)
has been gaining highlights between companies and
researchers to use the same concepts of cloud
computing to provide mobile devices increased
processing power, storage and energy efficiency. For
these advantages it is necessary to define how the
mobile network should be organized, establishing
protocols and technologies which use according to the
purpose of the application to the mobile network to
allow communication with the highest possible quality.

In this sense, P2P networks have characteristics such as
the fact of being self‐organized, proving to be an
interesting solution for mobile applications in clouds.
Considering the importance and use of mobile cloud
computing and efficiency of P2P networks, this study
aims, from a literature survey, analyze the chord
protocol, a protocol for P2P networks, and make
necessary changes to their use in mobile environments
collaborative tasks.

KEY‐WORDS: Cloud Computing, Mobile Cloud Computing, P2P networks, Chord Protocol.
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USO DO PROTOCOLO CHORD EM MOBILE CLOUD COMPUTING PARA APLICAÇÕES
COLABORATIVAS

1. INTRODUÇÃO
Computação em nuvem móvel ou Mobile Cloud Computing (MCC) é visualizada como uma
abordagem promissora para aumentar a capacidade de computação dos dispositivos móveis.
Entretanto a tarefa de desenvolver um sistema MCC abrangente e confiável continua a ser um
desafio e um dos fatores que afeta o desempenho da computação em nuvem móvel é a
eficiência de acesso as redes sem fio (CHEN, 2014).
Os sistemas MCC devem ser constituídos por sistemas sem fio bem organizados, a fim de
apoiar a rede e serviço de escalabilidade e confiabilidade, e também a infraestrutura deve ser
capaz de ser incorporada em modelos de negócios de cloud computing para provedores de
serviços. Nesse sentindo, nas redes P2P, os usuários são conectados uns aos outros, sem
depender de uma infraestrutura de rede particular, onde se pode estabelecer uma relação entre
nós móveis, e a partir da relação estabelecida o usuário móvel pode escolher determinada
informação do nível de rede para obter certa quantidade de informação (LAROSA et al. 2011).
O protocolo chord é um protocolo P2P que foi desenvolvido para oferecer balanceamento
de carga, descentralização, escalabilidade e disponibilidade, características desejáveis para um
ambiente móvel (STOICA, 2003).

2. REDES PEER‐TO‐PEER (P2P)
As redes P2P são provedoras de infraestrutura para o compartilhamento de recurso,
através da participação/colaboração de inúmeros nós, os quais são denominados peers.
Os nós em um sistema P2P são capazes de se auto‐organizar em topologias de rede
overlay com o propósito de compartilhar recursos tais como conteúdo, ciclos de CPU,
armazenamento e largura de banda, capazes de se adaptarem a falhas, enquanto mantém
conectividade aceitável e desempenho, sem necessitar da intermediação ou apoio de uma
entidade central (ZANONI, 2011).
As redes P2P podem ser classificadas de diversas formas, porém, a classificação mais
comum encontrada na literatura utiliza como critério à organização, as dividindo em: redes
centralizadas, redes descentralizadas e não estruturadas, redes hibridas e redes descentralizada e
estruturadas (FONSECA; PILHA, 2011).
Nesse trabalho utilizamos o modelo descentralizado e estruturado que, de acordo com
Oliveira et al. (2011), trata‐se de uma rede de sobreposição construída com a utilização de um
procedimento determinístico. Para isso, utiliza a tabela hash distribuída (Distributed Hash Table ‐
DHT), que distribui de forma igualitária a tabela de localização de recursos sobre os peers que a
compõe, com o intuito de promover o balanceamento de carga entre os nós.
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As DHTs oferecem uma solução descentralizada e escalável para o problema da
localização de objetos em sistemas amplamente distribuídos, além de garantir que toda consulta
que tenha solução seja resolvida (Koppe, 2013).
Segundo Zanoni (2011), as tabelas hash distribuídas (DHT) são utilizadas para o
mapeamento de chaves em valores, os nós (ou peers) e recursos da rede recebem através de
uma função hash uma chave identificadora de um espaço de identificadores, geralmente um
identificador de 128 ou 160 bits. O identificador único (ID) de cada peer é obtido através da
mesma função hash que dá origem às chaves da DHT. Além das informações da tabela de pares
<chave, valor>, os peers possuem também uma tabela de roteamento conhecida como finger
table, com informações sobre outros peers, que é utilizada para a localização dos nós conhecidos,
em que cada nó possui informações apenas de parte da rede, formando uma topologia com a
união de todos os nós.
As arquiteturas de redes P2P mais populares baseados em DHT utilizam os protocolos
CAN, Chord, Pastry ou o Tapestry. O protocolo chord é objeto de estudo desse trabalho e será
detalhado na seção seguinte, ele foi escolhido em detrimento aos outros, por ser um protocolo
que apresenta características que são mais vantajosas para uso em ambientes móveis, como, por
exemplo, o fato dele minimizar a troca de pacotes entre os peers da rede, tanto para o
roteamento de mensagens quanto para a manutenção da rede, e também pela sua popularidade,
sendo o protocolo mais referenciado na literatura associado a dispositivos móveis.
2.1 Protocolo Chord
No protocolo chord os nós são logicamente organizados em um anel, onde cada peer
possui informações sobre seu peer sucessor, seu antecessor e também sobre um conjunto de
peers armazenado na tabela finger table, que não são necessariamente seus sucessores
imediatos. Esse protocolo apresenta todas as características DHT mencionadas na seção anterior,
o que segundo Koppe (2013), faz com que o consumo de memória e a largura de banda sejam
balanceados entre os nós, melhorando o desempenho do sistema, características desejáveis para
uso em redes móveis.
De acordo com Fonseca e Pilha (2011), a cada peer é atribuída uma chave de m bits, dessa
forma o número máximo de peer na rede é de 2m. A ordenação dos peers é feita de forma
crescente. A divisão é feita fazendo com que cada peer possua a tabela com o endereço de O
(log n) outros nós, onde n é o número de nós presente na rede.
O chord utiliza a função SHA‐1 (Secure Hash Algorithm 1) que é uma função aplicada ao
endereço IP do peer para dispor esse em uma determinada posição do anel. Cada chave k é
armazenada no primeiro nodo cujo identificador é igual ou conseguinte a k no espaço de
identificadores. Com esse código, cada peer pode localizar e identificar seus vizinhos através de
um emaranhado de peers conectados. A maneira como isso é feita consiste em uma única
operação (lookup) que mapeia o endereço IP com o hash gerado (ZANONI, 2011).
De acordo com a figura 1 se uma determinada chave requisitada estiver entre k e o
sucessor(k), então o nó que contém a informação sobre a chave é o sucessor(k), e a pesquisa se
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encerra. Caso contrário, a tabela finger table é consultada para determinar a entrada cujo campo
início é o predecessor mais próximo da chave. Em seguida, uma solicitação é enviada
diretamente ao endereço IP contido nessa entrada da tabela finger table, solicitando que ele
continue a pesquisa.

Figura 1 – Exemplo de um anel Chord com busca escalável (ROCHA, 2004)

3. MOBILE CLOUD COMPUTING
A computação em nuvem é um paradigma em que os recursos de computação tais como
processamento, memória e armazenamento são administrados por um provedor de serviços, e
os usuários podem acessar esses recursos e serviços através da internet (HUANG, 2011).
Computação em Nuvens Móveis surgiu logo após o paradigma computação em nuvens
começar a ganhar destaque e crescer. De acordo com Qi e Gani (2011), MCC é uma tecnologia
que veio para fornecer os mesmos recursos e serviços disponibilizados pela computação em
nuvens para dispositivos móveis. Para Costa, Sousa e Trinta (2013), MCC é uma combinação de
diversas áreas como computação em nuvens, computação móvel, computação pervasiva, redes
Ad hoc móveis (MANets) e infraestrutura de comunicação sem fio.
Um dos fatores que levou ao surgimento de MCC foi o fato de os dispositivos móveis
ultrapassaram os PCs como os dispositivos de acesso a web mais comum em todo o mundo
(Huang, 2011). Segundo Dinh et al. (2011), esse fator levou o desenvolvimento de aplicações
móveis tanto para o comércio, como educação, saúde, jogos, entre outros, se destacando assim
no cenário mundial.
MCC traz muitas vantagens como aumento do poder de processamento e
armazenamento, permitindo que dispositivos móveis possam executar remotamente diferentes
aplicações sem se restringir as limitações do aparelho, aumentando assim o desempenho dos
aplicativos móveis (Dinh et al. 2011).
Outra importante vantagem de MCC é a diminuição do consumo de energia, que é um dos
principais problemas desses dispositivos. Segundo Rodriguez e Crowcroft (2013), os dispositivos
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móveis hoje são equipados com uma ampla gama de recursos de sensoriamento, computação e
comunicação, possibilitando o uso de serviços como de localização‐aware e redes sociais móveis,
que são aplicações que podem, potencialmente, reduzir a vida útil de suas baterias.
Dessa forma, muitas aplicações MCC conseguem a redução de energia a partir das
técnicas de offloading que têm como objetivo migrar para nuvem processamentos complexos e
grandes cálculos evitando um longo tempo de execução (QI e GANI, 2011).
MCC também facilita o desenvolvimento de aplicações móveis em que os
desenvolvedores podem criar seus aplicativos independente de plataforma, isso porque devido à
heterogeneidade das plataformas móveis, os desenvolvedores de aplicativos móveis
desenvolvem seus aplicativos para uma plataforma específica, e os ambientes em nuvem
simplificam tanto o trabalho no desenvolvimento de aplicações móveis como na utilização pelo
usuário final. MCC é visto como uma solução em potencial para a fragmentação do mercado de
sistemas operacionais móveis (HÉRNAN, 2012).
Como pode ser visto essa tecnologia permite muitas vantagens, entretanto ainda existe
desafios a serem solucionados para que MCC possa ser utilizado com todo seu potencial um
deles está relacionado a qualidade da rede sem fio que depende da largura de banda, latência,
taxas de perdas que variam de acordo com a densidade dos usuários, e os recursos de rádio para
redes sem fio são muito escasso, e se torna um desafio garantir que a conectividade sem fio
atenda os requisitos de MCC em relação à escalabilidade, disponibilidade, consumo de energia e
custo (CHETAN et al., 2010).
4. MOBILE CLOUD COMPUTING E REDES P2P ‐ ARQUITETURA P2P MÓVEL
A arquitetura P2P móvel é um modelo de arquitetura MCC que permite que os usuários
sejam conectados uns aos outros sem depender de uma infraestrutura de rede particular. Esse
modelo tem grande potencial para uso em aplicações móveis colaborativas, já que os dispositivos
móveis funcionam como provedores de recursos da nuvem, em que os usuários possuem tarefas
em comum. A grande vantagem dessa arquitetura é que não há necessidade de conexão com a
internet.
De acordo com a figura 2, o funcionamento dessa arquitetura se dá com a criação de uma
“nuvem local”, em que é utilizada para comunicação entre os dispositivos móveis da rede (nós ou
peers) em que as informações recebidas ou compartilhadas entre os nós podem ser armazenadas
na “nuvem local” e, posteriormente, essas informações podem ser enviadas e armazenadas na
nuvem através da internet.
Segundo Souza e Nogueira (2011), em situações onde os dispositivos são limitados
computacionalmente e a rede é propensa a falhas, redes P2P é a melhor arquitetura para
disseminação de dados, em ambientes de emergências a rede deve ser auto‐configurável, auto‐
organizável adicionando autonomia no sistema MCC, auto‐gerenciada e robusta, pois os usuários
não possuem conhecimentos técnicos em informática e ela não deve exigir o emprego de
pessoas especializadas na manutenção da rede.
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Figura 2 ‐ Arquitetura P2P Móvel (COSTA; SOUSA; TRINTA, 2013).
O envio de mensagens em redes sem fio ad hoc é um desafio devido à dificuldade de
identificação dos nós e ao custo de manutenção do roteamento. As DHT P2P são consideradas
possíveis soluções, para a identificação dos nós e a manutenção de roteamento, e procura unir a
dinâmica de associação dos pares P2P à dinâmica das redes sem infraestrutura, com dezenas ou
milhares de nós, possuindo características de multihoping, auto organizacão, economia de
energia e escalabilidade (DUTRA, 2010).
Na implementação de uma rede P2P, um método específico é necessário para
providenciar arquitetura P2P, de modo a permitir funções de cooperação para troca de recursos
computacionais e informações de aplicação. (LAROSA et al, 2011).
No protocolo chord cada peer mantém somente informações acerca de um pequeno
número de outros nós no sistema. Essa característica limita a quantidade de estados do sistema
que precisam ser mantidos, melhorando dessa forma a escalabilidade e proporcionando também
balanceamento de carga, diminuindo a latência e melhorando o processo de comunicação
(ROCHA et al. 2004).
No desenvolvimento de aplicações colaborativas em que se faz uso de dispositivos móveis
dois desafios devem ser vencidos: suportar a conectividade entre os dispositivos móveis vizinhos
e manter a disponibilidade dos peers em suas conexões fim a fim.
Conforme Fonseca e Pilha (2011) ao utilizar redes para prover comunicação entre
dispositivos móveis um dos fatores críticos é a energia dissipada na organização da rede.
Diferentemente do modelo cliente servidor, este modelo P2P tende a realizar uma distribuição
mais uniforme da carga computacional da rede e consequentemente da energia consumida.
Para a construção de uma rede P2P para ambiente móvel, deve haver monitoramento de
recursos e gestão para reconhecer quando uma tarefa não pode ser executada localmente em
um dispositivo móvel, perfeita integração entre a nuvem e APIs existentes, já que as aplicações
são desenvolvidas utilizando uma determinada interface. Um esquema adequado para partição e
descarga da aplicação entre os dispositivos móveis e a nuvem. Detectar usuários com objetivos
em comum, para determinar se os usuários vão permanecer juntos para minimizar possíveis
desligamentos. Outro ponto destacado é ter um esquema de cache de memória para guardar os
resultados intermediários (CANETA e LEE, 2010).
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4.1 Protocolo Chord e Aplicações P2P Móveis Colaborativas
O que facilita o uso do protocolo chord em aplicações colaborativas é que o movimento
dos nós é reduzido, a conectividade é mais estável, levando a menos desligamentos e falhas.
Outro beneficio é que os dispositivos móveis delega sua tarefa para outros nós que já estão
executando a mesma tarefa, o que economiza energia e recursos. Entretanto, o chord necessita
se adequar melhor ao ambiente móvel, de acordo com Da hora et al. (2007), em geral, somente
uma mensagem de pesquisa é enviada a rede, dessa forma, esta mensagem é frequentemente
perdida, devido à grande instabilidade do meio sem fio. Além disso, o chord também é afetado
pela mobilidade e falha de nós, gerando inconsistência na finger table.
Este autor defende que o uso de mensagens redundantes melhora o desempenho em
redes P2P estruturadas, em que ele adiciona redundância ao enviar mensagem de pesquisa aos i
nós. Ele ainda divide o envio da redundância em redundância normal, no qual algoritmo procura
enviar uma mensagem para os i nós mais próximos na sua finger table, caso um ou mais nós
sejam selecionados mais de uma vez, serão enviadas menos de i mensagens, e redundância fixa,
o chord envia sempre i mensagens, evitando nós duplicados. O protocolo somente não envia as i
mensagens caso não haja i entradas diferentes na finger table. Essa divisão é feita devido ao fato
de a finger table poder possuir várias entradas apontando para o mesmo nó. O chord com
redundância sempre possui maior taxa de sucesso, pois as mensagens de pesquisa perdidas
possuem réplicas que utilizam rotas alternativas, aumentando a probabilidade de sucesso da
pesquisa.
É claro que essa mudança no protocolo chord tem um preço, nos testes realizados pelo
autor mostra que o aumento no envio de mensagens, aumenta também o gasto com energia, e o
tempo de resposta, já que ao enviar mais mensagens aumenta o tráfego e energia consumida,
dessa forma, a melhor opção para usar em aplicações colaborativas é não utilizar a solução com
redundância para que não tenha um aumento significativo de energia e tempo de resposta,
obtendo uma boa relação custo benefício.
Outra situação que deve ser considerada é que os dispositivos móveis que fazem parte de
uma rede P2P possuem capacidades computacionais diferentes, no protocolo chord a divisão da
localização dos recursos é feita de forma igualitária entre os nós, o que em ambientes móveis
não é a forma mais eficiente de organizar a rede. Uma forma eficiente é dividir as tarefas entre
os nós de acordo com a capacidade de cada um.
Oliveira et al. (2011) propõe um protocolo baseado no Chord denominado WChord, em
que ele utiliza o modelo de vespas, a hierarquia se da de acordo com a forca do indivíduo, no
WChord, os peers (vespas) terão sua força calculada de acordo com sua capacidade de
processamento, largura de banda e principalmente o timelive. Nesse protocolo nem todos os nós
fazem parte da estrutura em anel, os nós que obtiverem a maior capacidade farão parte do anel,
os demais se ligarão a algum nó do anel como nas redes P2P híbridas, ou seja, é feita uma união
do P2P descentralizado e estruturado com redes P2P híbridas. Esse modelo pode ser utilizado
para selecionar os nós com maior capacidade de acordo com a aplicação colaborativa que está
sendo usada em determinado momento. Em uma aplicação colaborativa, um ponto a favor é que
os nós que fazem parte do anel são os nós que realmente possuem atividades em comum,
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eliminando o fato de ter que selecionar somente os nós com maior capacidade para fazer parte
do anel, como é proposto pelo autor. Com essa mudança o dispositivo contribuirá com a rede de
acordo com sua capacidade.
Outra possível alteração baseada neste trabalho no protocolo é sempre que for verificado
que um nó está com sua carga muito maior que a de um de seus vizinhos, executa o
reparticionamento da sua região, passando o controle de uma parte da mesma ao vizinho, isso é
feito baseado em uma auto‐análise de carga recorrente em cada nó e comparações com seus
vizinhos.
O uso do protocolo Chord em aplicações colaborativas também se justifica pelo fato de
que o comportamento dos nós móveis apesar de ser instável, em aplicações colaborativas está
instabilidade é diminuída como já mencionado, evitando a geração de um elevado número de
mensagens de atualizações na rede, o que dificulta o roteamento de mensagens,
consequentemente a escalabilidade.
Em uma região de ocorrência de um desastre natural, é fundamental a comunicação ágil,
determinada por interesses momentâneos, formando grupos de socorro rapidamente e
permitindo que as pessoas se manifestem, enviando mensagens atualizadas da situação local. O
uso da mensagem contendo interesses permite formação de grupos, encaminhamento e
endereçamento, deslocando a decisão de encaminhamento da rede (dos equipamentos) para os
usuários (Dutra, 2010).
Uma situação de desastre natural em que poderiam ser usadas aplicações colaborativas
usando redes P2P móveis com o auxílio do Chord com algumas alterações já mencionadas, é
dado em Satyanarayanan (2010) em que um terremoto medindo 9.1 graus na escala Richter,
ocorrido no norte da Califórnia, resultando em muitas perdas humanas e destruição de
infraestrutura. Equipes de socorro realizam tarefas árduas por causa das limitações de recursos
humanos, a falta de transporte, somado aos problemas de comunicação, como a infraestrutura
de internet destruída. Mapas anteriores sobre o terreno e os edifícios se tornam obsoletos,
contribuindo para retardar socorro. Dados colhidos da Google Earth e Google Maps desta área
são inúteis, já que estradas, pontes, monumentos e edifícios estão destruídos. Para a realização
de pesquisa eficiente e operações de resgate, novos dados devem ser adquiridos e uma visão
clara do terreno e edifícios deve ser construída. Para isso, as equipes de socorro usam a câmera
de detecção com base em GigaPan (Câmera com visão panorâmica com alta definição). Os
cidadãos locais são convidados a usar seus telefones celulares com fotografias do local de
desastres, e estes são coletados em um servidor central. As imagens recolhidas são depois
costuradas para criar toda uma imagem panorâmica, com a nova visão do terreno destruído, as
equipes de socorro já podem realizar o seu trabalho com mapas precisos e informações sobre
áreas inacessíveis.
Aplicações colaborativas em ambientes críticos vêm ganhando interesse de pesquisadores
a partir do surgimento de novas tecnologias como MCC, que contribui para levar tecnologia a
esses ambientes, e auxiliar na resolução de um problema como é o caso de um desastre natural.
Entretanto, há ainda muitas discussões relacionadas à como organizar e estruturar redes para
uso nesses ambientes.
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5. CONCLUSÃO
Neste trabalho foi apresentado o uso do protocolo Chord em ambientes de nuvem móvel
para aplicações colaborativas, em que foi realizado um estudo das características desejáveis para
uso eficiente desses ambientes, em que o protocolo estudado apresenta características que se
encaixam nesse ambiente, mas também, foi verificada a necessidade de mudança desse
protocolo para garantir maior desempenho nesses ambientes.
A proposta desse trabalho se baseia em estudos bibliográficos. Testar as alterações
realizadas no protocolo chord para uso em aplicações colaborativas móveis usando simuladores
como o CloudSim (CALHEIROS, 2009) será a próxima etapa.
Computação em Nuvens Móveis ainda é um tema com muitos pontos em aberto, a
maioria das aplicações é feita adequando o que já existe a esta nova tecnologia, uma proposta
para P2P móvel é criar um novo protocolo que contemple todos os requisitos necessários citados
nesse trabalho para ser usado em ambientes colaborativos. Como também, criação de protocolos
para uso em outras aplicações.
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