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Resumo 
 

A TV Digital apresenta vários desafios para todos os envolvidos na área: produtores 

de conteúdo, emissoras, fabricantes de receptores e o mais novo integrante, a comunidade 

de software. A interatividade é um dos itens de maior destaque entre os novos serviços 

oferecidos pela digitalização da TV. Apesar de todos os novos recursos, o dispositivo de 

TV não foi originalmente criado para prover uma infraestrutura que permita executar 

aplicativos. E este desafio é incrementado quando se pensa em aplicações distribuídas 

convergentes. 

Aproveitando o crescente avanço dos aparelhos de TV com conexão à internet nos 

lares e demais ambientes, pode-se utilizar a infraestrutura da internet para executar um 

sistema que possua um fluxo de atividades que engloba vários componentes distribuídos. 

Porém diferente de páginas/aplicativos web, um programa de televisão é transmitido 

apenas em horários predefinido pela emissora. Assim a aplicação transmitida junto ao 

mesmo só é acessível aos telespectadores durante o tempo de exibição do programa. 

Dependendo da audiência desse programa e da atratividade da aplicação, o aplicativo 

transmitido poderá ter milhões de acessos simultâneos, sobrecarregando os servidores da 

emissora. 

Este trabalho tem como objetivo criar uma arquitetura para o desenvolvimento de 

aplicativos interativos distribuídos sensíveis a contexto centrados na TV, chamada DiTV 

(Distributed interactive TV), com o qual o desenvolvedor de aplicativos poderá criar 

aplicações interativas distribuídas sensíveis a contexto para TV digital que suportem o 

crescimento escalar do número de usuários de forma transparente. 

 

 

Palavras-chave: Sistemas Distribuídos, Televisão Digital, Ginga, SBTVD, 

Aplicações Interativas, Aplicações Distribuídas 
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Abstract 
 

Digital TV presents several challenges for everyone involved in the area: content 

producers, broadcasters, and manufacturers of receiving equipment and the newest 

member, the software community. The interactivity is one of the items most prominent 

among the new services provided by Digital TV. The TV was not originally designed to 

provide an infrastructure that enables applications and the challenge is increased when 

we think about distributed applications, whose development is more complex and requires 

mastery and expertise by the developers. 

Taking advantage of TV devices with network connections, the infrastructure of the 

Internet can be used to run a system with a flow of activities, which includes multiple 

distributed components. The web pages or applications are usually available 24 hours a 

day. This is different from the scenario of television programs, which are transmitted only 

at predefined times by the broadcaster. Therefore, an interactive application sent by the 

broadcaster is only available to the viewers during the time in which the program is 

displayed.  Thus, depending on the audience of this program and the attractiveness of the 

application, the application can have millions of simultaneous accesses, overloading 

broadcaster servers. 

The main objective in this work is to create architecture for the development of 

distributed interactive applications context-aware and centered on TV, called DiTV 

(Distributed interactive TV). With DiTV, developers can create distributed interactive 

applications context-aware for digital TV that supports the growing number of users in a 

transparent way. 

Keywords: Distributed Systems, Digital TV, Ginga, SBTVD, Interactive 

Applications, Distributed Applications 
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 Introdução 

 

A TV mostrou considerável crescimento  na  última  década, dando fim à  sua 

reputação conservadora  apresentada  no século passado  (BELLEKENS; KAPTEIN, 

2011). A transmissão analógica deu lugar a plataformas digitais, que junto com o aumento 

do poder computacional estão trazendo funcionalidades até então desconhecidas no 

contexto televisivo. O telespectador, que antes atuava apenas de forma passiva, tende a 

interagir cada vez mais com essas novas plataformas através dos mais diversos serviços, 

passando a ser rotulado de usuário (CAVALCANTI, 2012).  Essa mudança de 

comportamento mostra o quanto essa revolução digital interfere fortemente no aspecto 

cultural do dia a dia, principalmente quando envolve um público de massa, representado 

no Brasil por mais de 95% dos domicílios (ANCINE, 2010). 

A televisão, que enquanto era analógica se caracterizava por não aceitar outros tipos 

de dados nem interações, hoje é digital, o que a torna um ambiente cada vez mais propício 

à inserção de novas tecnologias. Esta digitalização foi impulsionada pelas novas 

características que os televisores digitais poderiam oferecer (ex. mobilidade, alta 

definição, multiprogramação e interatividade). Todas essas características são permitidas 

através da implantação de um receptor digital, sem que o telespectador precise mudar seu 

contexto (SOARES, 2012). 

Dessa forma, as emissoras, além de transmitir sua programação habitual aos mais 

diversos tipos de telespectadores, tornaram-se capazes de enviar aplicações para serem 

executadas nas TV dos usuários. Para que tal feito fosse estabelecido, foi necessária a 

elaboração de uma plataforma computacional de execução para estes aplicativos. No 

Brasil ela foi denominada de middleware Ginga (GINGA, 2013), e proporcionou a 

interatividade no meio de difusão das TV digitais abertas. 

Sabendo-se que interatividade é a forma pela qual o usuário pode influenciar e 

modificar qualquer conteúdo fornecido por meios computacionais no decorrer de um 

determinado período (STEUER, 1992), na TV digital, esse tipo de relacionamento será 

obtido a partir do momento  que telespectador (usuário) interaja bidirecionalmente com a 

emissora que está transmitindo o conteúdo multimídia naquele momento, através de 

aplicações executadas na mesma (ZUFFO, 2011). A responsabilidade de distribuição 

dessas aplicações no Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) foi dada às 

emissoras de TV. Cada aplicação é transmitida por meio de ondas de rádio e difundida de 

maneira broadcast junto com a programação da emissora. 

1.1 Motivação  

Mesmo antes do advento da TV digital Interativa, os telespectadores interagiam com 

a TV, escrevendo cartas, ligando para a emissora e, principalmente, mantendo ou não a 

sintonia em determinado canal, na forma mais básica de interação. Hoje, quando o termo 

interatividade vem atrelado à ideia de aplicações, software desenvolvido com uma 



 

2 

 

finalidade específica e executados na TV assumem o desafio de enfrentar o mercado e, 

para tanto, devem ser ao mesmo tempo logicamente corretas e interessantes, capazes de 

conseguirem a atenção e participação dos telespectadores (SANTOS, 2011). Assim, os 

envolvidos com a criação das aplicações precisam definir o que é relevante para o usuário 

durante uma interação com um dispositivo/serviço de TV Digital, capturar estes dados de 

forma transparente e não intrusiva, e finalmente, utilizar estas informações em prol do 

próprio usuário (COELHO, 2008). 

A interatividade se destaca entre os novos serviços oferecidos pela digitalização da 

TV. Isso ocorre em função dela integrar a área de software a um ecossistema ainda pouco 

conhecido pela comunidade de tecnologia da informação. E ao mesmo tempo em que essa 

mudança traz oportunidades, ela apresenta vários desafios para todos os envolvidos na 

área: produtores de conteúdo, emissoras, fabricantes de receptores e o mais novo 

integrante, a comunidade de software (CAVALCANTI, 2012).   

Para Ferraz (2009), a interatividade se destaca pelo fato de gerar uma forte expectativa 

de mudança na relação entre a televisão e o telespectador, que passa agora a ser 

bidirecional, da emissora para o telespectador e do telespectador para a emissora. 

Segundo Gatis (2006), a interatividade na TV Digital pode ocorrer de três modos 

distintos: entre o usuário e o conteúdo exibido (tendo acesso a informações adicionais); 

entre o usuário e serviços remotos (ex: e-mail, Internet-banking); ou entre os próprios 

usuários (através de jogos, aplicações de chat). Destas, as duas últimas se destacam por 

serem proporcionadas pelas aplicações distribuídas, ou seja, aquelas em que parte do seu 

processamento é feito remotamente. 

Apesar de todo entusiasmo com o qual foi recebida pela comunidade acadêmica e 

pelas emissoras de TV, a interatividade na TV aberta ainda não é largamente utilizada. 

Isso ocorre no cenário brasileiro muito em função da falta de conteúdo apropriado, das 

dificuldades para fechar o escopo das definições do padrão de TV digital e normatização 

do mesmo, além de não existir um modelo de negócios definido que estimule a produção 

e consequente transmissão de conteúdos interativos (ANGELUCI, 2011; 

CAVALCANTI, 2012; SOARES et al., 2009).   

Outro aspecto que impacta na criação de aplicações interativas é que mesmo com 

todos esses novos recursos, o dispositivo de TV não foi originalmente criado para prover 

uma infraestrutura computacional que permita executar esses aplicativos. Este desafio é 

incrementado quando pensamos em aplicações distribuídas convergentes e sensíveis a 

contexto, cujo desenvolvimento é por natureza complexo e requer domínio e experiência 

por parte dos programadores, muitas vezes em mais de uma plataforma (TANENBAUM; 

STEEN, 2002).  No que diz respeito à interação com serviços distribuídos, a maior 

dificuldade é que não há suporte a protocolos de comunicação em alto nível por parte dos 

middleware de TV digital e mesmo se houvesse o atendimento ficaria ameaçado pelos 

problemas de escalabilidade oriundos da natureza centralizadora destes serviços e das 

proporções da rede formada pelos terminais (JÚNIOR, 2011). 

O problema da escalabilidade é bastante relevante quando pensamos em aplicações 

distribuídas para TV, visto que estamos lidando com o aparelho eletrodoméstico mais 

popular do Brasil (IBGE, 2010).  Diferente das aplicações web habituais, cujos acessos 

dos usuários são divididos ao longo de um dia inteiro, uma aplicação interativa 
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transmitida junto a um programa de televisão poderá ter milhões de acessos simultâneos, 

sobrecarregando os servidores da emissora (ROCHA et al., 2012). Isso ocorre, pois um 

programa de televisão é transmitido apenas em horários predefinidos pela emissora. 

Dessa forma a aplicação só é acessível aos telespectadores durante o tempo de exibição 

desse programa, concentrando assim o acesso de todos os usuários da aplicação nesse 

curto espaço de tempo.  

Mesmo com a crescente evolução das funcionalidades dos dispositivos receptores de 

TV digital, esses aparelhos ainda apresentam uma baixa capacidade de processamento 

quando se compara às capacidades de, por exemplo, um computador pessoal (BENOIT, 

2009). Portanto, ao se considerar o uso de sistemas que utilizam diversos recursos para 

realizar uma determinada tarefa, deve-se analisar o ambiente e quais os recursos de 

software e hardware estão disponíveis nele. Em um receptor de TV Digital, os recursos 

computacionais são limitados e direcionados para dar o suporte básico ao middleware e 

suas aplicações interativas, sejam elas transmitidas em broadcast ou executadas de modo 

embarcado no dispositivo (ABNT, 2008). Dessa forma, quando se considera a execução 

de aplicações mais complexas como as distribuídas deve-se adotar soluções que 

diminuam o consumo ou até mesmo evitem o uso dos recursos computacionais dos 

dispositivos receptores de TV Digital (JÚNIOR, 2011). 

Aproveitando o crescente avanço dos aparelhos de TV com conexão à Internet nos 

lares e demais ambientes, pode-se utilizar a infraestrutura da Internet para executar um 

sistema que possua um fluxo de atividades que engloba vários componentes distribuídos. 

Dessa forma, a TV utilizaria tal sistema como um serviço externo, deixando de alocar os 

recursos locais, que devem ser disponibilizados ao middleware, e apenas 

enviando/recebendo as informações de entrada/saída necessárias para completar o fluxo 

de execução do sistema (JÚNIOR, 2011). 

Ao tentar resolver esses problemas e levar as aplicações interativas distribuídas para 

as TV, alguns cuidados precisam ser considerados, pois segundo Gawlinski (2013), as 

aplicações de TV interativa têm toda a complexidade dos aplicativos de computador, mas 

são executadas em uma plataforma que normalmente não tem problemas técnicos ou de 

usabilidade. Os dispositivos de TV não falham, o controle remoto sempre funciona e a 

imagem não carrega de forma lenta quando todos estão assistindo, como acontece na 

Internet. Com isso, qualquer aplicação que apresente comportamento inesperado não será 

tolerada pelos telespectadores, principalmente nesta fase de transição que se está 

vivenciando. 

Assim, este trabalho busca facilitar e incentivar o desenvolvimento de aplicações 

interativas distribuídas interessantes para a TV digital, oferecendo ao desenvolvedor a 

infraestrutura básica necessária para permitir a criação de aplicações sensíveis a contexto 

distribuídas.  

1.2 Objetivos  

Este trabalho tem como objetivo criar uma arquitetura para o desenvolvimento de 

aplicativos interativos distribuídos sensíveis a contexto centrados na TV, chamada DiTV 

(Distributed interactive TV), com o qual o desenvolvedor de aplicativos poderá criar 
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aplicações interativas distribuídas sensíveis a contexto para TV digital que suportem o 

crescimento escalar do número de usuários de forma transparente.  

Para alcançar o objetivo geral do DiTV, os seguintes objetivos específicos foram 

determinados: 

 Propor uma arquitetura para a criação de aplicações interativas distribuídas 

para o ambiente do middleware brasileiro de televisão digital Ginga-J, com as 

características que se adequem melhor ao cenário proposto no trabalho; 

 Criar uma extensão de middleware de comunicação que facilite a troca de 

mensagens transparentemente entre os componentes distribuídos de 

aplicações de TVD, além de permitir que componentes sejam facilmente 

adicionados ou substituídos no sistema, garantindo assim que o sistema seja 

construído sobre uma infraestrutura escalar; 

 A extensão de middleware deve facilitar a criação de aplicações sensíveis a 

contexto; e 

 Desenvolver um serviço de nomes sensível a contexto para balancear da 

melhor forma as requisições feitas pelos clientes (executando na TV) aos 

servidores da aplicação. 

Será necessário elaborar uma arquitetura modular de software que viabilize a 

construção das aplicações de forma que elas possam ser distribuídas e sensíveis a 

contexto. Toda a infraestrutura utilizada deverá ser independente dos sistemas 

operacionais utilizados, além de possuir uma arquitetura de baixo acoplamento, 

viabilizando futuras alterações ou acréscimos de módulos à solução. 

1.3 Limitações 

No DiTV, arquitetura proposta nesse trabalho modelo, as limitações identificadas até 

o momento da realização do experimento são: 

 O envio e recebimento de objetos distribuídos (como conteúdo das mensagens 

é implementado através do suporte a objetos serializáveis fornecido pela 

linguagem Java.  Logo, a implementação atual do DiTV-ME só irá funcionar 

com dispositivos remotos que suportam Java em suas plataformas; 

 A extensão de middleware DiTV-ME não foi testada nos middleware MHP e 

ARIB. O DiTV-ME foi desenvolvido em cima de um denominador comum 

entre esses middleware, e o Ginga-J. Logo, encontra-se apto a ser executado 

também no MHP e ARIB, porém esta atividade ainda não foi realizada, em 

função da indisponibilidade de um laboratório com os equipamentos 

necessários para executar os testes. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo foram 

apresentadas as motivações/justificativas, objetivos e as principais contribuições do 

trabalho. 
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O segundo capítulo tem como objetivo apresentar os fundamentos da TV digital 

interativa, descrevendo detalhes sobre o seu funcionamento e o processo de execução de 

suas aplicações. Em seguida é apresentado o conceito de contexto computacional, alguns 

estudos que aplicam a ciência de contexto no ambiente de TV digital e as principais 

técnicas de representação de contexto. Por fim, são apresentados os principais conceitos 

de computação distribuída utilizados nessa dissertação e os trabalhos que estão 

relacionados com a proposta do DiTV. 

O terceiro capítulo apresenta o DiTV (Distributed interactive TV) com o intuito de 

descrever seu funcionamento, seus principais requisitos e a arquitetura elaborada para a 

solução. O quarto capítulo, por sua vez, apresenta detalhes sobre a implementação de cada 

um dos módulos que compõem a arquitetura de software do DiTV, e em seguida apresenta 

os cenários de testes que foram utilizados para validar a implementação, 

Por fim, o capítulo cinco encerra a dissertação apresentado as conclusões, 

contribuições e sugestões de trabalhos futuros que podem dar continuidade à pesquisa 

apresentada neste trabalho. 
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 Referencial Teórico 

 

Este capítulo aborda conceitos fundamentais sobre as tecnologias envolvidas no 

desenvolvimento da solução proposta. Inicialmente serão apresentadas informações sobre 

TV Digital e o Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD), detalhando a 

infraestrutura de funcionamento do modelo de TV digital como, por exemplo, o seu 

sistema de transporte, serviço de multiplexação de dados e objetos, e ainda especificando 

elementos relacionados ao serviço de informação. Em seguida serão apresentados 

conceitos relacionados à área de contexto computacional e como ele está sendo explorado 

por pesquisadores no domínio do SBTVD. 

Uma vez fundamentados os conceitos relacionados à TV digital e contexto, serão 

apresentadas as considerações sobre sistemas distribuídos. E por fim, o capítulo 

apresentará estudos relacionados com a linha de pesquisa deste trabalho. 

2.1 Sistema de Televisão Digital  

A televisão há tempos faz parte do cotidiano das pessoas, principalmente nas horas 

de lazer e descanso. Assistir televisão não é uma tarefa difícil para o telespectador, basta 

estar ali, sintonizar o canal de sua preferência e deixar que a programação escolhida 

aconteça (GOMES, 2008). Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

mostram que no Brasil 97,2% dos lares possuem aparelhos televisores enquanto apenas 

39,3% das residências têm microcomputadores.  A penetração e alcance da televisão são 

tão grandes, que a presença nos lares chega a ser maior até que a da geladeira, a qual está 

presente em 96,1% das residências (IBGE, 2010), comprovando que no Brasil a TV 

aberta, em particular é um meio de comunicação muito forte. 

O processo de digitalização do sinal de televisão trouxe junto com a melhoria na 

qualidade de imagem um novo modo de assistir televisão, onde o usuário deixa de apenas 

receber o sinal e passa a poder interagir com aplicações transmitidas. Assim, um dos 

principais avanços da TV digital interativa é a mudança no comportamento do usuário 

com relação ao modo como ele assiste TV. Neste novo cenário, o telespectador tem a 

possibilidade de utilizar seu dispositivo fixo, portátil ou móvel para interagir com os 

conteúdos digitais transmitidos pelas emissoras, o que representa uma evolução na forma 

que o conteúdo é produzido, distribuído e consumido (SILVA, 2011). 

2.1.1 Modelo de Funcionamento 

A Figura 2.1 ilustra o funcionamento da TV Digital, mostrando todo o fluxo, desde a 

geração de sinais de áudio e vídeo pela emissora até a exibição do mesmo nos televisores 

das residências. Nela podemos observar a emissora (head-end) do lado esquerdo e um 

ponto de recepção do lado direito, representado por um aparelho conversor (set-top box) 

ligado a um aparelho de TV. Na TV digital interativa, a emissora e o conversor podem se 
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comunicar através do canal de interatividade (que também pode ser chamado de “canal 

de retorno”) (FERRAZ, 2009). 
Figura 2.1 - Modelo de funcionamento da TV digital  

 

Fonte: (FERRAZ, 2009) 

O processo de transmissão da aplicação para o receptor começa com a organização 

do áudio, do vídeo e dos dados para a difusão. Os sinais de áudio e vídeo precisam ser 

codificados e encapsulados em pacotes de transporte, codificados de forma binária e 

compactados no padrão MPEG (Motion Pictures Expert Group) (ISO/IEC 13818-1, 

2000). No Brasil é adotado o MPEG-4 AVC (Advanced Vídeo Coding)/H.264 (ITU-T 

H.264, 2003), (ISO/IEC 14496-10, 2004), pois o mesmo possui um sistema de 

compactação mais eficiente que o seu antecessor, MPEG-2, que foi adotado  por outros 

países (WIEGAND et al., 2003).  

Após o áudio e o vídeo estarem codificados e compactados eles são unidos pelo 

processo denominado multiplexação juntamente com os dados/aplicações, criando assim 

um fluxo de transporte, conhecido como TS (Transport Stream). Este fluxo é semelhante 

ao fluxo que os protocolos de redes utilizam para trocar informações, como por exemplo, 

o protocolo TCP (POSTEL, 1981). Apesar dos modelos americano, europeu e japonês de 

TV digital utilizarem o padrão de compressão MPEG-2 e o brasileiro utilizar o 

H.264/MPEG-4 AVC, todos eles usam o mesmo padrão de multiplexação, o MPEG-2 

System ( ISO/IEC 13818-1,  2000), porém com algumas variações.  

Depois de criado o TS, ele é encaminhado para o bloco de modulação o qual tem a 

função de separar o conteúdo espectral de um sinal de dados e mídias digitais para dentro 

da faixa de frequência operacional, ou seja, algum canal de um enlace de comunicação, 
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para não gerar interferência entre os sinais das emissoras. Por fim, o sinal que foi 

modulado é transmitido por broadcast para todos os aparelhos que estejam sintonizados 

na mesma frequência do sinal transmitido. 

No receptor, representado na Figura 2.1 pelo bloco set-top box, o primeiro passo é a 

recepção do sinal que é feita pelo sintonizador digital. A seguir, o sinal passa pelo 

demodulador, que extrai o fluxo de transporte MPEG-4, passando-o para o 

demultiplexador, responsável por extrair todos os fluxos elementares (áudio, vídeo e 

dados). Esses, por sua vez, são então encaminhados para o decodificador, que os 

converterá para o formato apropriado de exibição utilizado pelo equipamento televisivo. 

Em paralelo, os dados e aplicações que chegaram são processados pelo bloco chamado 

de middleware, que pode ser descrito como uma camada de software posicionada entre o 

código das aplicações e a infraestrutura de execução (plataforma de hardware e sistema 

operacional) (SOARES, 2012). 

Quando a aplicação precisa interagir com um servidor de aplicação da emissora, por 

exemplo, ela faz uso de um canal de interatividade disponibilizado pelo receptor.  Este 

canal geralmente é acessado fazendo uso de um protocolo de transporte como o TCP 

(POSTEL, 1981), de uma forma semelhante ao que acontece na Internet. 

Analisando este ambiente pode-se identificar que o modelo do sistema de TV digital 

é, basicamente, um sistema do tipo cliente-servidor. O servidor pode ser representado 

pelo ambiente da emissora de TV ou por um servidor de conteúdo qualquer, enquanto o 

cliente pode ser representado pelo ambiente do usuário telespectador. Logo, a arquitetura 

de servidores que existe atualmente na Internet pode ser adaptada e utilizada para a 

criação de serviços que trabalhem interagindo com o canal de retorno de cada aplicação 

(SOARES, 2012). 

2.1.2 Serviço de Informação 

 O TS (Trasnport Stream) se encarrega de fornecer um serviço podendo ser 

representado por um canal de TV ou qualquer outro conjunto de fluxos elementares 

(áudio, vídeo ou dados).  No TS também é definido um conjunto de tabelas 

hierarquicamente associadas, descritas como tabelas SI (Service Information ou Tabelas 

do Serviço de Informação), que fornecem ao receptor (set-top box) um conjunto de 

elementos descritivos sobre o serviço que compõem o fluxo de transmissão.  A seguir o 

conteúdo dessas tabelas será detalhado. 

2.1.2.1 Tabelas do Serviço de Informação 
As tabelas do serviço de informação, presentes nos diversos sistemas de TV digital 

(ex. DVB1), são bastante relevantes para a realização deste trabalho, pois, é através delas 

que são transmitidas informações utilizadas para determinar o contexto da aplicação. No 

sistema Brasileiro de TV Digital estas tabelas são especificadas na norma ABNT NBR 

15603, partes 1, 2 e 3 (ABNT, 2007). As três partes desta norma apresentam 

particularidades da estrutura utilizada para a construção das informações básicas 

relacionadas ao serviço de informação do SBTVD. 

                                                 
1Digital Video Broadcasting - www.dvb.org/ 
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A norma (ABNT, 2007) descreve a composição das tabelas de SI. As tabelas de SI 

são um conjunto de tabelas hierarquicamente associadas que compõem as tabelas MPEG-

2/PSI (Program Specific Information). São os dados disponibilizados por essas tabelas 

que torna possível que os receptores digitais possam selecionar algum canal ou evento 

transmitido. É nesta parte da norma que é especificado de forma detalhada quais os dados 

adicionais que são utilizados para a apresentação das informações transmitidas pelo 

emissor ao usuário, além de apresentar outros conjuntos de tabelas que não fazem parte 

das tabelas SI  como,  por exemplo, as tabelas PSI  que são responsáveis por armazenar 

as informações que permitem a configuração automática do receptor digital, oferecendo 

a ele os subsídios necessários para que seja realizada a demultiplexação e a decodificação 

da transmissão dos programas existentes (SOARES, 2012). 

Já a norma (ABNT, 2007) especifica as tabelas básicas de informação de serviço. Ela 

descreve em detalhes a função de cada uma das tabelas SI oferecidas pelo serviço básico 

de transmissão do SBTVD, descriminando quais são as informações que cada uma deve 

fornecer. Além disso, esta norma apresenta os detalhes sobre a semântica de cada um dos 

campos que compõem estas tabelas. 

Dentre as várias tabelas que compõem conjunto de tabelas de SI, esse trabalho faz uso 

da Tabela de Informações de Rede (NIT – Network Information Table) para auxiliar na 

determinação do contexto da aplicação. A NIT é responsável por informar a organização 

física do agrupamento de TS existentes em uma mesma rede e as suas características, 

assim como todo dado relevante sobre a sintonia dos serviços existentes (ABNT NBR 

15603-2, 2007). 

Em ABNT (20007), pode ser vista a composição da tabela de informações de rede 

(NIT), responsável por armazenar as informações relativas ao TS transmitido, a como os 

multiplexadores estão fisicamente organizados e as características que identificam a rede 

pela qual o TS foi transmitido. A NIT é composta pelos seguintes campos:  

 table_id: campo que contém o identificador da tabela NIT. Esse identificador 

é um número de 8 bits; 

 section_syntax_indicator: campo de um bit, com o valor fixado em “1” que 

serve para indicar a sintaxe da seção;  

 section_length: campo responsável por informar o tamanho da seção (em 

bytes), o valor que preenche esse campo não pode exceder 1021 e o 

comprimento máximo da seção é 1 024 bytes;  

 network_id: campo que identifica unicamente a rede que está transmitindo o 

TS. Esse campo pode ser utilizado para descobrir qual emissora/filiada está 

transmitindo aquela programação; 

 version_number: como o próprio nome diz esse campo contém o número de 

versão da tabela. O valor máximo desse campo é 31, e quando a versão de 

uma tabela chegar a 31, o contador é zerado e a contagem reiniciada. O 

contador deve ser incrementado quando a tabela for modificada; 

 current_next_indicator: campo de 1 bit que indica quando uma subtabela deve 

ser aplicada ou não. Quando o campo é preenchido com o valor “1” a tabela 
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deve ser imediatamente utilizada, enquanto que quando o for “0” é necessário 

esperar a subtabela seguinte;  

 section_number: campo que contém o número da seção. O section_number é 

incrementado a cada seção; 

 last_section_number: campo que informa o número da última seção da 

subtabela a qual esta seção pertence;  

 network_descriptors_length: campo que informa o tamanho total, em bytes, 

do descritor de rede;  

 transport_stream_loop_length: campo que informa o tamanho em bytes do 

loop de TS;  

 transport_stream_id :campo que identifica unicamente um TS dentro de uma 

rede;  

 original_network_id: campo que identifica a rede de origem do TS;  

 transport_descriptors_length: campo que contém o tamanho do descritor de 

TS (em bytes); e 

 CRC_32: campo que armazena o valor de CRC (Cyclic Redundancy Check). 

A combinação do original_network_id e do transport_stream_id permite a cada TS 

ser identificado unicamente por toda a área de aplicação do presente documento. A cada 

rede de transmissão, formada por uma emissora e/ou filiada e os receptores/TV, são 

atribuídos valores únicos ao network_id, através desses valores é possível identificar 

unicamente cada rede. Já o original_network_id é o campo da tabela preenchido com o 

valor do network_id da rede onde o TS foi transmitido inicialmente. Para um programa 

que esteja sendo transmitido na mesma rede a qual o TS tenha sido originado, o 

network_id e o original_network_id devem ter o mesmo valor. As emissoras são 

obrigadas a criar, preencher e transmitir a NIT (ABNT NBR 15603-2, 2007). 

As tabelas que contém a informação de rede (NIT) são relevantes para esse trabalho 

pois através delas é possível determinar a emissora/afiliada responsável pela transmissão 

do programa/aplicação, essa informação será utilizada nos próximos capítulos para inferir 

a localização da TV/receptor digital. 

2.1.3 Middleware Ginga 

Ginga é o nome do middleware aberto do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) 

(GINGA, 2013). No SBTVD, a tão falada interatividade que o telespectador pode 

usufruir, através das aplicações, é fornecida por esse middleware. O middleware Ginga 

da suporte à criação de aplicações em duas linguagens diferentes, uma declarativa (Ginga-

NCL) e outra procedural (Ginga-J). A utilização de um paradigma ou outro depende das 

necessidades e funcionalidades de cada aplicação (GINGA, 2013). 

A arquitetura do Ginga pode ser dividida em três módulos principais: Ginga-CC, 

Ginga-NCL e Ginga-J, como mostra a Figura 2.2. O Ginga-CC (Ginga Common Core) é 

a parte do middleware que realiza a conexão dos módulos do Ginga-NCL e Ginga-J com 

o sistema operacional da TV. Esta ligação oferece suporte básico às funcionalidades dos 

subsistemas (BARBOSA; SOARES, 2008). As principais funções desse módulo são: 

tratar e exibir os objetos de mídia (JPEG, MPEG4, MP3, GIF, entre outros formatos), 



 

11 

 

fornecer controle sobre o plano gráfico especificado para o SBTVD, controlar o acesso 

ao canal de interatividade (caso esse exista), e ser responsável pelos meios de obtenção 

de conteúdo, os quais podem surgir do carrossel de objetos enviado pela antena das 

emissoras de TV ou do canal de interatividade (BRACKMANN, 2010). Os dois últimos 

módulos compõem a camada de Serviços Específicos do Ginga e serão explicados nas 

subseções seguintes. 
Figura 2.2 - Arquitetura de Referência do Middleware Ginga 

 

Fonte: http://www.set.com.br/artigos/ed105/ed105_forum.htm 

2.1.3.1 Ginga NCL 
Ginga-NCL é o subsistema lógico do middleware Ginga responsável pelo 

processamento de aplicações declarativas NCL (SOARES, 2007).  Segundo Zancanaro; 

Santos; Todesco (2009), o formatador NCL recebe um documento NCL e controla a sua 

apresentação, sincronizando os objetos de mídia, fazendo com que elas sejam 

apresentadas no momento programado. 

O módulo do Ginga-NCL (Nested Context Model) foi desenvolvida pela PUC – Rio2 

com o objetivo de prover uma infraestrutura de apresentação para as aplicações com base 

em documentos hipermídia. Ele é composto por uma linguagem declarativa 

XML(eXtensible Markup Language) denominada  Nested Context Model  (NCL)  e 

também um módulo procedural em LUA3 (DTV, 2012).  

A linguagem LUA é utilizada para tornar possível que a aplicação possa tomar 

decisões em tempo real. LUA foi planejada para ser utilizada por qualquer aplicação que 

necessite de uma linguagem de script leve e poderosa. Por isso é ideal para executar as 

partes procedurais das aplicações construídas usando o Ginga-NCL (HILDEGARD et al., 

2009). Neste trabalho a linguagem NCL não foi utilizada e é citada apenas para 

contextualizar e descrever melhor o middleware brasileiro. 

                                                 
2 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - http://www.puc-rio.br 
3 LUA -  http://www.lua.org/ 
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2.1.3.2 Ginga-J  
O Ginga-J dá suporte à linguagem procedural Java4, fazendo com que o mesmo 

trabalhe sobre uma JVM (Java Virtual Machine). Ele é composto por um conjunto de API 

(Application Programming Interfaces) que foram projetadas com o objetivo de fornecer 

uma maior simplicidade ao processo de requisição de funcionalidades durante a 

implementação dos aplicativos. De acordo com Soares (2007), é o subsistema lógico do 

middleware Ginga responsável pelo processamento de aplicações imperativas escritas 

utilizando a linguagem Java.  Assim é possível a manipulação de vídeos, áudios e textos. 

O Ginga-J tem como núcleo a API JavaDTV especificada em conjunto pela SUN e 

pelo Fórum SBTVD, o Java DTV é um conjunto de API, que pode ser considerado uma 

única API dentro do Ginga-J e que, funcionalmente, substitui o GEM5. A arquitetura 

desse módulo foi publicada oficialmente na norma (ABNT, 2010). O modelo Ginga-J 

distingue entre as entidades e recursos de hardware, software do sistema e aplicativos 

como pode ser visto na Figura 2.3.  
Figura 2.3 - Arquitetura Ginga-J e ambiente de execução 

 
Fonte: ABNT (2010) 

A utilização desse módulo permite aos desenvolvedores manipular os dados 

multimídia enviados pelas emissoras, os protocolos de acesso ao hardware da TV, bem 

como o canal de interatividade, caso esse exista. 

2.1.4 Interatividade 

Uma vez executadas, as aplicações do SBTVD podem acessar remotamente outros 

tipos de conteúdo através do canal de interatividade disponibilizado pela TV. Esse canal 

permite que as trocas de informações entre os telespectadores e as emissoras sejam 

realizadas. O canal de interatividade é composto por um fluxo individual de transmissão 

de conteúdo no sentido servidor-usuário e, por um caminho de retorno de informações no 

sentido usuário-provedor de serviço. 

A interatividade não é um termo exclusivo do contexto televisivo, muito menos da 

televisão digital. Os telespectadores já interagiam com a TV através de cartas, ligações e 

                                                 
4 Java - http://www.java.com 
5 Globally Executable MHP – http:// www.mhp.org 
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SMS muito antes da TVD começar a ser pensada. Atualmente têm surgido novas formas 

de interação entre telespectador e emissoras, como por exemplo, chats, grupos, listas de 

discussão, blogs, Twitter e Facebook. Portanto é importante destacar que, apesar da TV 

Interativa  ter ganhado  destaque  com a digitalização da TV, essa possui  interpretação 

abrangente  e  não deve ser confundida com a TV Digital (CAVALCANTI, 2012; 

SANTOS, 2011). 

De acordo com Ferraz (2009), são modelos de interatividade que podem ser adotados 

no processo de elaboração dos aplicativos para a TVD:  

 Interatividade Local: A aplicação é executada apenas no receptor do usuário 

sem realizar conexão alguma com a emissora. Como exemplo de aplicações 

deste tipo pode-se citar o EPG (Guia de Programação Eletrônica) ou o próprio 

menu do receptor. A maior parte das aplicações desenvolvidas atualmente são 

de Interatividade Local; 

 Interatividade Simples: É aplicada a situações onde a conexão do canal de 

interatividade com a emissora de TV é restrita, apresentado uma baixa largura 

de banda. Logo, a troca de informação entre o emissor e o receptor ou vice-

versa deve ser simples, trocando apenas informações básicas e com baixo 

volume de ocupação de banda, fazendo uso do canal de interatividade o menor 

período de tempo possível. Para este modelo se enquadram as aplicações do 

tipo enquete ou votação eletrônica. 

 Interatividade Plena: Assim como na simples existe uma conexão com a 

emissora, porém as aplicações são mais complexas e podem explorar de 

maneira mais a contento o canal de interatividade, tendo a sua disposição, na 

maioria dos casos, um receptor com uma conexão exclusiva e com uma maior 

largura de banda. Neste caso a conexão entre o usuário e o servidor é utilizada 

tanto para envio como para o recebimento de grandes volumes de dados como 

vídeos, imagens e músicas. Pode-se descrever como exemplo, aplicações do 

tipo consumidoras de conteúdo, como players de áudio e vídeo sobre 

demanda. 

No Brasil, onde mais 97%  dos lares possuem aparelhos televisores, a interatividade 

foi pensada como uma importante ferramenta de inclusão digital, oferecendo através da 

TVD acesso a novos serviços e possibilidades que boa parte da população não possuía 

acesso (SANTOS, 2011). Apesar disso perdurou por muito tempo a divergência e 

indefinição acerca das tecnologias que seriam utilizadas no canal de interatividade, a ideia 

de adoção de um único modelo de canal de interatividade foi logo descartada, surgindo a 

tendência de se contar com diversos tipos de canais de interatividade. Ainda segundo 

Ferraz (2009),  falta de definição de um canal de interatividade atrasou a adoção em larga 

escala da interatividade nas transmissões digitais no Brasil. Do ponto de vista tecnológico, 

pode-se ter uma visão simplificada do problema, da seguinte forma (FERRAZ, 2009): 

 Não irá existir um canal de interatividade: Limitando dessa forma que as 

aplicações possuam apenas a interatividade local, pois os equipamentos não 

terão interface para comunicação em mão dupla com as emissoras; 
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 O canal de interatividade possuirá uma conectividade limitada (ex. telefonia 

fixa com fio ou móvel 2G). Dessa forma será possível obter a interatividade 

simples, já que o receptor possuirá uma interface para comunicação em rede 

porém com uma largura de banda estreita, permitindo assim o envio apenas de 

pequenas informações pela rede; e 

 O canal de interatividade será através de uma conexão de banda larga. Sendo 

assim as aplicações podem possuir a interatividade plena, podendo enviar 

qualquer tipo de informação através da rede, inclusive vídeos e áudios. 

Dessa forma, caso as aplicações sejam desenvolvidas utilizando canal de 

interatividade de banda larga, por exemplo, elas não poderão ser utilizadas pelos usuários 

que possuam equipamentos sem acesso a qualquer canal de interatividade. Assim, o 

receptor ao receber esse tipo de aplicação deverá descarta-la (FERRAZ, 2009). 

Nesse trabalho será adotada a terceira solução por ser a que permite uma melhor 

experiência mais completa de interatividade para o usuário. Além de se aproximar mais 

do novo padrão para a TV digital interativa, definido como Hybrid Broadband Broadcast 

TV (HbbTV), que começou a ser elaborado na Europa em 2009 e obteve sua padronização 

pela  European Telecommunications  Standards Institute  (ETSI)  em junho de 2010 

(ETSI, 2010).  

Diferente dos padrões anteriores, o HbbTV leva em consideração a utilização de uma 

conexão de banda larga com a Internet para o tráfego de informações. Ele é composto por 

um terminal híbrido, que pode estar ligado a duas redes em paralelo. O televisor que 

utiliza este padrão pode usufruir de dois tipos de conteúdo, um unidirecional linear, caso 

o receptor não esteja conectado a uma rede de banda larga, o qual pode ser composto por 

áudio/vídeo e também aplicações das emissoras de TV  broadcast, ou um conteúdo 

bidirecional não linear, caso o receptor esteja ligado ao terminal de banda larga, 

permitindo a visualização ou  download  de fluxos de áudio/vídeo sob demanda e de 

aplicações, ambos disponibilizados pelos servidores das aplicações das emissoras 

(SOARES, 2012). 
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2.2 Computação Sensível ao Contexto  

O termo contexto tem ampla definição, sendo comum cada pesquisador ter a sua 

própria definição. Uma definição clássica e bastante utilizada é proposta em Dey; Abowd; 

Salber (2001):  

“Onde contexto é qualquer informação que 

caracteriza a situação de uma entidade, sendo que 

uma entidade pode ser uma pessoa, um lugar ou um 

objeto considerado relevante para a interação entre 

um usuário e uma aplicação, incluindo o próprio 

usuário e a aplicação”. 

 

Para Weiser (1999), qualquer atividade está envolta e é influenciada por um contexto. 

Essa máxima serve para todas as interações homem-homem como, por exemplo: o 

diálogo tem seu significado alterado pelos gestos dos participantes, ou seja, o contexto 

que a comunicação está inserida modifica o seu significado. Já no âmbito de TV, este 

cenário pode ser definido, segundo Gomes (2008), como a descrição de situações em que 

o   telespectador  está assistindo a um determinado programa em um dado contexto, 

especificando local, horário, se está acompanhado ou sozinho, entre outros detalhes 

pertinentes ao uso da aplicação. É através da análise deste cenário, que os elementos 

contextuais podem ser identificados e utilizados nas aplicações. 

A interação homem-máquina é mais limitada do que a tradicional homem-homem, já 

que as máquinas não são capazes de reconhecer o contexto no qual estão inseridas. A 

ciência de contexto tem como objetivo tornar mais rica esta interação entre homens e 

máquinas. Portanto, foca seus esforços na criação de um mecanismo que permita o acesso 

e interpretação do contexto pelas máquinas.  Assim aumentando a captação do contexto 

por parte dos computadores é possível não só melhorar a interação entre as pessoas e os 

computadores, como também deixar os computadores mais transparentes para o usuário, 

possibilitando a computação ubíqua. 

Estas aplicações que se adaptam ao usuário e ao contexto no qual ele está inserido são 

chamadas de aplicações sensíveis ao contexto. Mas este tipo de definição por 

exemplificação de sensibilidade ao contexto não é suficiente, sendo assim, neste trabalho 

será utilizada a definição de sensibilidade ao contexto criada por Dey (2001):  

“Um sistema é dito ciente ou sensível ao contexto se 

este usa o contexto para prover informações e/ou 

serviços relevantes para o usuário, onde a 

relevância depende da tarefa do usuário”. 

Um sistema sem ciência de contexto trabalha apenas com os dados passados pelo 

usuário como entrada. Já em um sistema ciente do contexto são levados em conta tanto 

os dados fornecidos pelo usuário explicitamente, quanto informações percebidas, do 

ambiente, de estado do usuário e inferidas através da base de conhecimento que possui 

dentre outras, informações históricas do usuário e uso do sistema, fornecendo tanto os 

dados de saída, quanto outros serviços.  
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Sendo assim, o contexto de uma aplicação é modificado frequentemente, visto que a 

situação do usuário pode estar sempre mudando de acordo com as mudanças do ambiente 

ao seu redor. Por isso, as aplicações sensíveis ao contexto devem estar sempre adaptando 

quais informações de contexto são relevantes ao usuário naquele momento. Portanto, a 

definição do conjunto de informações que serão utilizados para modelar o contexto de 

uma dada aplicação torna-se um ponto chave do sucesso da aplicação. 

Embora existam diversas definições para contexto, pode-se verificar que: um contexto 

existe apenas quando associado a alguma outra entidade (ex. tarefa, agente ou interação). 

Ou seja, contexto é um conjunto de itens (ex. conceitos, regras e proposições) associado 

a uma entidade. E um item é considerado como parte de um contexto apenas se esse item 

for útil para dar suporte à resolução de um determinado problema. Por exemplo, a 

proposição “está chovendo” é considerada como parte do contexto em um sistema de 

apoio ao tráfego viário, uma vez que a chuva tem influência direta na visibilidade, 

velocidade e, consequentemente, no tráfego dos veículos. No entanto, essa mesma 

proposição não deve ser considerada como parte do contexto em um sistema de visita 

guiada de um museu (VIEIRA; TEDESCO; SALGADO, 2009).  

Em Vieira; Tedesco; Salgado (2009) é feita uma distinção clara entre dois conceitos 

importantes contexto e elemento contextual, como descrito a seguir: 

 Um elemento contextual (CE, do inglês Contextual Element) é qualquer dado, 

informação ou conhecimento que permite caracterizar uma entidade em um 

domínio; e 

 O contexto da interação entre um agente e uma aplicação, para executar 

alguma tarefa, é o conjunto de elementos contextuais instanciados que são 

necessários para apoiar a tarefa atual. 

Portanto, o contexto pode ser aplicado à interação entre um agente e uma aplicação 

(um agente pode ser um agente humano ou um agente de software). Além disso, os 

elementos que compõem o contexto devem possuir um relacionamento de relevância com 

a tarefa que o agente está executando. Um elemento contextual é um tipo de informação 

que pode ser conhecida, codificada e representada antecipadamente; ela é estável e pode 

ser definida em tempo de projeto. Já o contexto é dinâmico, depende da tarefa atual do 

agente e deve ser construído em tempo de execução, quando uma interação ocorre. 

2.2.1 Técnicas de Representação de Contexto 

Modelos de contexto representam que informações contextuais devem ser 

consideradas em um domínio ou aplicação e como essas informações se relacionam ao 

comportamento do sistema. Em geral, modelos de contexto enumeram os conceitos de 

um domínio que devem ser, eventualmente, considerados como contexto (e.g. contexto 

do usuário, contexto de localização). Eles estruturam entidades de um domínio e indicam 

características dessas entidades que são gerenciadas pelo sistema. Entretanto, apenas essa 

enumeração de elementos não fornece a noção de dinâmica do contexto. Regras de 

produção são comumente utilizadas para esse fim (VIEIRA; TEDESCO; SALGADO, 

2009). 

Um sistema sensível ao contexto requer que informações contextuais sejam trocadas 

e utilizadas por diferentes entidades, como agentes humanos e de software, dispositivos 
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e serviços, com uma mesma compreensão semântica. Para isso, um modelo de contexto 

apropriado deve dar suporte à interoperabilidade semântica e permitir que esquemas 

comuns sejam compartilhados entre diferentes entidades (VIEIRA; TEDESCO; 

SALGADO, 2009).  O  

Quadro 1 sumariza as diferentes técnicas de representação de informações e 

conhecimento para a representação do contexto. 
 

Quadro 1 - Resumo das Técnicas de Representação de Contexto  

Técnica Vantagens Desvantagens Processamento 

e Recuperação 

Par Chave-

Valor 

Estrutura simples, de 

fácil implementação e 

uso 

Não considera 

hierarquia. 

Inadequado para 

aplicações com 

estruturas 

complexas 

Busca linear 

com casamento 

exato de nomes 

Linguagem 

de 

Marcação 

Prevê hierarquia. 

Esquema de marcação 

implementa o próprio 

modelo 

Modelo não resolve 

incompletude e 

ambiguidade 

Inadequado para 

representar 

estruturas 

complexas 

Linguagem de 

consulta baseada 

em marcação 

Mapas de 

Tópicos 

Facilita a navegação 

entre os elementos 

contextuais e a leitura 

por humanos 

Técnica imatura 

com baixo suporte 

de ferramentas. 

Navegação por 

redes semânticas 

Ontologias Agrega regras, conceitos 

e fatos em um só 

modelo. Padrões 

facilitam reuso e 

compartilhamento. 

Viabiliza compreensão 

semântica entre 

humanos e máquinas 

Não permite 

modelar o 

comportamento do 

CSS. Impacto no 

desempenho 

Motor de 

Inferência, 

Linguagens de 

consulta 

baseadas em 

OWL ou frames. 

Modelos 

Gráficos 

Facilita a especificação 

dos conceitos e 

definição do 

comportamento do CSS 

Não permite 

processar os 

conceitos: 

mapeamento para 

estruturas de dados 

Pode ser 

traduzido para 

XML e usa de 

processamento 

em XML 
Fonte : VIEIRA; TEDESCO; SALGADO (2009) 

Cada técnica de representação de contexto possui vantagens e desvantagens. Portanto, 

não existe uma técnica que seja considerada ideal para todos os sistemas sensíveis ao 

contexto, uma vez que diferentes sistemas impõem diferentes restrições.  
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2.2.2 Sensibilidade ao Contexto no Ambiente de TV 

Digital 

Um bom número de trabalho com TV Digital Interativa (TVDI) e Ciência de Contexto 

tem surgido no meio acadêmico. Como, por exemplo o de  Yu et al. (2006) no qual é 

apresentada uma infraestrutura Open Service Gateway Initiative (OSGI) para construção 

e prototipação rápida de serviços multimídia baseados em contexto para TVDI, além do 

middleware Context-Aware Multimedia Middleware (CMM) que dá suporte a adaptação 

de conteúdo, filtragem e recomendação. Outro trabalho nessa linha de pesquisa é o de  

Coelho (2008). 

O que motiva o surgimento de trabalhos como os citados a cima é a ausência de um 

modelo de sucesso para as aplicações, mesmo nos locais onde a TVDI já se encontra 

estabelecida há mais tempo. Dentre estes tipos de aplicações existentes, algumas muito 

populares em outras plataformas como o Banco Eletrônico e o Comércio Eletrônico ainda 

não fizeram sucesso. 

Um aspecto que essas aplicações possuem em comum é que são aplicações da Internet 

e que foram portadas para a televisão digital.  Sendo assim, se o usuário tem a opção de 

fazer o uso dos aplicativos também pela Internet, por que razão o faria pela televisão 

digital onde as formas de interação são muito mais limitadas.  

Portanto, para uma aplicação de TVD ser bem sucedida é importante considerar mais 

do que outras aplicações de sucesso de outras plataformas. O caminho para obter este 

diferencial está provavelmente em entender o contexto em que o telespectador se 

encontra.  Um ponto importante é perceber a maneira como se vê a televisão, Jones et al. 

(2003) descrevem essa maneira como estilo lay-back, onde a pessoa encontra-se em uma 

posição confortável e descontraída, distante do aparelho e muitas vezes em grupo. 

Enquanto no PC o usuário o utiliza no estilo sit-forward, normalmente sentado em alguma 

cadeira, bastante concentrado e bem perto do computador. 

E é justamente pelo telespectador estar num estado mais relaxado quando em frente 

ao aparelho de TV que utilizar contexto nas aplicações pode ajudar. Afinal, aplicações 

sensíveis ao contexto podem reduzir o número de “entradas explicitas” do usuário, 

possibilitando ao mesmo a execução de uma tarefa com menos esforço. 

Para entender como o contexto pode enriquecer uma aplicação, é preciso 

primeiramente entender qual o objetivo da aplicação e quais informações contextuais 

estão disponíveis para a mesma. Uma aplicação interativa de TV digital é por natureza 

rica em informações que podem ser utilizadas para definir o seu contexto. Por exemplo, 

o horário que ela é transmitida, o programa que é transmitido junto com a mesma e até 

mesmo quantas pessoas costumam acessá-la frequentemente.  
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2.3 Computação Distribuída 

As redes de computadores estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. 

Quando se fala nesse assunto, a maioria delas cita logo a Internet como exemplo, além 

dela pode-se citar como exemplos as redes de telefonia móvel, as redes corporativas e as 

redes domésticas. Todas elas têm características em comum que as tornam assuntos 

relevantes para estudo sob o título de sistemas distribuídos (COULOURIS; 

DOLLIMORE; KINDBERG, 2007). 

A motivação para criar e utilizar sistemas distribuídos é originária da necessidade de 

se compartilhar recursos computacionais. Onde recurso é o conjunto de coisas que podem 

ser compartilhadas de maneira útil entre um conjunto de computadores ligados através de 

uma rede. Esses recursos podem ser tanto componentes de hardware (ex. discos rígidos, 

impressoras), como (partes de) um software (ex. arquivos, banco de dados). Os avanços 

tecnológicos e o aumento da facilidade de conectar diferentes equipamentos em redes 

sem fio, têm levado cada vez mais a integração desses novos equipamentos (ex. telefones 

celulares, televisores, tablets) com sistemas distribuídos (COULOURIS; DOLLIMORE; 

KINDBERG, 2007). 

Segundo Tanenbaum; Steen (2002), “um sistema distribuído é um conjunto de 

computadores independentes entre si que se apresenta a seus usuários como um sistema 

único e coerente”. Portanto, a computação distribuída permite agrupar vários 

computadores ligados através de uma rede com o objetivo de compartilhar e dividir a 

execução de tarefas e os sistemas.  

Essa definição traz aspectos muito importantes que merecem ser analisados 

separadamente. O primeiro é que um sistema distribuído é composto por computadores 

independentes, por computadores independentes entende-se qualquer tipo de computador 

com capacidade de processamento e de comunicação em rede (ex. celulares, televisores). 

O segundo aspecto é que os usuários (ou outros programas) que utilizam um sistema 

distribuído possuem a visão de estar lidando com um único sistema. Isso significa que de 

uma forma ou de outra esses componentes independentes precisam colaborar (comunicar-

se uns com os outros). Como essa comunicação é feita é a questão central que precisa ser 

pensada quando se deseja desenvolver um sistema distribuído (TANENBAUM; STEEN, 

2002). 

Em vez de prosseguir com as definições, a partir desse ponto esse trabalho vai 

concentrar-se em características importantes dos sistemas distribuídos. A primeira 

característica importante é a transparência em relação a comunicação, ou seja, a 

diferenças entre os vários computadores e as formas pelas quais eles se comunicam devem 

na sua maioria ser transparente aos olhos dos usuários. Outra característica importante é 

que os usuários e as aplicações podem interagir com um sistema distribuído de uma forma 

consistente e uniforme, independentemente de onde e quando a interação ocorre. Em 

princípio, sistemas distribuídos também devem ser facilmente expansíveis Esta 

característica é uma consequência direta da existência de computadores independentes, 

mas, ao mesmo tempo, escondendo como esses computadores efetivamente participam 

do sistema como um todo. Um sistema distribuído deverá ser continuamente disponível, 

mesmo que algumas partes possam estar temporariamente indisponíveis. Caso isso 
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ocorra, os usuários e aplicações (que utilizam esse sistema) não podem notar essa 

indisponibilidade, ficando invisível para eles que alguns componentes estão sendo 

substituídos ou consertados, ou que novos componentes estão sendo adicionados ao 

sistema (TANENBAUM; STEEN, 2002).  

2.3.1 Transparência  

Segundo Tanenbaum; Steen (2002), uma meta importante de um sistema distribuído 

é esconder o fato de que seus processos e recursos estão fisicamente distribuídos em 

vários computadores. Um sistema distribuído, que é capaz de apresentar-se aos usuários 

e aplicativos como se fosse um único sistema de computador é dito transparente. O 

conceito de transparência é bastante amplo e pode ser aplicado a vários aspectos de um 

sistema distribuído, os principais tipos de transparência que um sistema distribuído pode 

dar suporte são:  

 Transparência de acesso: oculta as diferenças na representação de dados e 

no modo de acesso a um recurso do sistema; 

 Transparência de localização: oculta o lugar em que um recurso está 

localizado; 

 Transparência de migração: oculta que um recurso pode ser movido para 

outra localização; 

 Transparência de realocação: oculta que um recurso pode ser movido para 

outra localização enquanto em uso; 

 Transparência de replicação: oculta que um recurso é replicado; 

 Transparência de concorrência: oculta que um recurso pode ser 

compartilhado por diversos usuários concorrentes; e 

 Transparência de falhas: oculta a falha e a recuperação de um recurso; 

Dos sete tipos principais de transparência citados, um dos mais importantes é a 

transparência de localização. A sua presença ou ausência nas aplicações distribuídas pode 

afetar fortemente a utilização dos recursos distribuídos. A transparência de localização se 

refere ao fato de que os usuários não podem dizer explicitamente onde um recurso está 

fisicamente localizado no sistema. A principal forma de fornecer essa transparência é 

através de um serviço de nomes, que funciona atribuindo nomes aos recursos distribuídos, 

e quando solicitado esses nomes são traduzidos para os endereços físicos desses recursos. 

A utilização de um serviço de nomes também fornece ao sistema distribuído que o utiliza 

a transparência de migração e de replicação, além da já citada transparência de localização 

(TANENBAUM; STEEN, 2002). 

2.3.2 Escalabilidade 

A escalabilidade de um sistema sujeito a uma crescente demanda é crucial para seu 

sucesso a longo prazo. As aplicações distribuídas na nuvem precisam ser escaláveis, de 

forma que os recursos utilizados possam ser ampliados ou reduzidos de acordo com a 

demanda. Esse conceito já foi alvo de estudo em diversas pesquisas, nesse trabalho será  

adotada a definição encontrada em Bondi (2000), que coloca escalabilidade como uma 

característica desejável em todo o sistema, em uma rede ou em um processo, que indica 
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sua habilidade de manipular uma porção crescente de trabalho de forma uniforme, ou 

estar preparado para crescer, sem a degradação da qualidade do serviço. 

A capacidade de expandir-se de um sistema, ou de parte dele, depende dos tipos de 

estruturas de dados e algoritmos utilizados para implementá-lo. As estruturas de dados 

dão suporte às funções específicas de um sistema. Enquanto os algoritmos podem ser 

usados para procurar essas estruturas, para agendar atividades ou o acesso a recursos, para 

coordenar interações entre os processos, ou atualizar várias cópias dos dados em 

diferentes lugares (BONDI, 2000).  

Ainda de acordo com Bondi (2000), existem quatro tipos de escalabilidade que devem 

ser consideradas: 

 Load scalability - Um sistema possui load scalability se ele tem a capacidade 

de funcionar normalmente e sem travamentos independente da carga que ele 

receba. Alguns dos fatores que podem comprometer essa escalabilidade 

incluem o escalonamento de um recurso partilhado, o escalonamento de uma 

classe de recursos de uma maneira que aumenta a sua própria utilização, e 

exploração inadequada de paralelismo; 

 Space scalability - Um sistema ou aplicação é considerada como tendo a space 

scalability se os seus requisitos de memória não crescem até níveis 

intoleráveis. Várias técnicas de programação podem ser utilizadas para esse 

fim, tais como métodos de matrizes esparsas ou compressão; 

 Space-time scalability.  Um sistema possui a space-time scalability se 

continua a funcionar normalmente quando o número de objetos que ele 

incorpora aumenta de forma brusca; e 

 Structural scalability: Um sistema possui structural scalability, se sua 

aplicação ou normas não impedem o crescimento do número de objetos que 

ele abrange, ou pelo menos vai fazê-lo dentro de um limite pré-estabelecido. 

Já segundo Tanenbaum; Steen (2002), a escalabilidade de um sistema pode ser 

relacionada ao tamanho, em termos geográficos ou em termos administrativos: 

 Tamanho - É fácil adicionar mais usuários e recursos ao sistema; 

 Termos geográficos - Usuário e recursos podem estar longe uns dos outros; e 

 Termos administrativos - ainda é fácil de gerenciar o sistema, mesmo que 

abranja muitas organizações administrativas diferentes. 

Ainda de acordo com Tanenbaum; Steen (2002),  quando um sistema precisa crescer, 

é necessário resolver diferentes tipos de problemas relacionados à forma como esse 

crescimento é feito. Como esse trabalho trata apenas do crescimento do sistema em 

relação ao seu tamanho, será dada atenção apenas aos problemas enfrentados quando 

ocorre aumento no número de usuários e/ou recursos. Como, por exemplo, as limitações 

dos serviços centralizados, dados e algoritmos.  

Por exemplo, muitos serviços estão centralizados no sentido de que eles são 

implementadas por meio de um único servidor executando em uma máquina. O problema 

com esse esquema é óbvio: o servidor pode se tornar um gargalo quando o número de 

usuários e aplicações cresce. Mesmo que haja processamento e capacidade de 
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armazenamento virtualmente ilimitados, a comunicação com o servidor acabará por 

proibir um maior crescimento (TANENBAUM; STEEN, 2002),. 

Infelizmente, utilizar um único servidor é as vezes inevitável. Imagine, por exemplo, 

um serviço para o gerenciamento de informações altamente confidenciais, tais como 

registros médicos, contas bancárias e assim por diante. Em tais casos, pode ser melhor 

implementar o serviço por meio de um único servidor altamente seguro e protegido das 

outras partes do sistema de distribuição. Nesses casos, copiar o servidor para vários locais 

diferentes para melhorar o desempenho pode estar fora de questão, uma vez que tornaria 

o serviço menos seguro (TANENBAUM; STEEN, 2002),. 

Tão ruim quanto serviços centralizados são dados centralizados, é inimaginável por 

exemplo se o Domain Name System (DNS) fosse implementado como uma única tabela. 

O DNS mantém informações em milhões de computadores em todo o mundo e constitui 

um serviço essencial para a localização de servidores web. Se cada solicitação para 

resolver um URL tivesse que ser encaminhada para um único servidor DNS, seria inviável 

o funcionamento da internet (TANENBAUM; STEEN, 2002). 

Finalmente, os algoritmos centralizados também são uma má ideia, visto que em um 

grande sistema distribuído (por exemplo a Internet), um número enorme de mensagens 

devem ser trocadas através de diversas linhas\caminhos diferentes. De um ponto de vista 

teórico, a melhor maneira de fazer isso seria coletar as informações completas sobre a 

carga em todas as máquinas e linhas e, em seguida, executar um algoritmo para calcular 

todas as rotas otimizadas. Esta informação pode, então, ser repartida em torno do sistema 

para melhorar o encaminhamento. Porém, coletar e transportar toda essa informação pela 

rede pode ser uma má ideia porque as mensagens podem sobrecarregar parte da rede 

(TANENBAUM; STEEN, 2002).  

Na verdade, qualquer algoritmo que funcione através da coleta de informações de 

todos os sites, os envia para uma única máquina para o processamento e, em seguida, 

distribua os resultados devem ser evitados. Só algoritmos descentralizados devem ser 

usados. Estes algoritmos geralmente têm as seguintes características que os distinguem 

dos algoritmos centralizados: nenhuma máquina tem informações completas sobre o 

estado do sistema, as máquinas tomam decisões com base apenas em informações locais 

e a falha de uma máquina não compromete o funcionamento do sistema (TANENBAUM; 

STEEN, 2002). 

2.3.3 Tolerância a Falhas 

Para entender o que é tolerância a falhas é preciso primeiro diferenciar os conceitos 

de defeito (failure), falha (fault) e erro (error). Segundo Laprie (1985), um defeito é 

definido como um desvio da especificação. Defeitos não podem ser tolerados. Define-se 

que um sistema está em estado errôneo ou em erro se o processamento posterior a partir 

desse estado pode levar a defeito. Finalmente, define-se falha (ou falta) como a causa 

física ou algorítmica do erro. 

Falhas são inevitáveis, mas as consequências dessas falhas, ou seja o colapso do 

sistema, a interrupção no fornecimento do serviço e a perda de dados podem ser evitadas 

pelo uso adequado de técnicas viáveis e de fácil compreensão. Segundo Lisboa (1995), 

tolerância a falhas compreende todas as técnicas e mecanismos empregados em sistemas 
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de computação (hardware e software) com o objetivo de garantir a continuidade do 

fornecimento de seus serviços, em consonância com as suas especificações. Um sistema 

que continua a fornecer os serviços especificados, apesar da existência de falhas em seus 

próprios componentes ou em seu meio ambiente, é dito tolerante a falhas. 

O termo tolerância a falhas em software abrange todas as técnicas dessa natureza que 

podem ser implementadas em software, incluindo as destinadas a componentes de 

hardware. Um software capaz de mascarar falhas de seus próprios componentes é 

denominado de software tolerante a falhas (LISBOA, 1995). 

É importante fazer uma distinção clara entre as tarefas de reparação de falhas, 

recuperação de erros e tolerância a falhas. De acordo com Lisboa (1995), reparar uma 

falha é uma atividade estática, ou seja, são necessárias alterações no código do programa, 

com o intuito de eliminar a falha geradora do erro. Já a recuperação de um erro é uma 

atividade dinâmica, conduzida durante o processo de execução, com o intuito de alterar o 

estado errôneo momentâneo em busca de um estado normal de execução que permita o 

prosseguimento da operação, mesmo de forma degradada. Enquanto que tolerar falhas 

em software consiste em incorporar componentes adicionais ao programa que 

proporcionem alternativas de funções consideradas críticas e algoritmos excepcionais, na 

forma de mecanismos de tratamento de exceções, que permitam a continuidade do 

processo de execução do software, frente a situações anormais que se apresentem durante 

a sua operação. 

2.4 Trabalhos Relacionados 

Há na literatura inúmeros trabalhos acadêmicos presentes em diversas áreas de 

pesquisas que colocam a TV como centro integrador de serviços e relacionando o 

desenvolvimento de aplicações interativas para TV digital e sistemas distribuídos.  Nesta 

seção vamos apresentar alguns trabalhos relacionados ao contexto desta proposta, 

destacando estudos que exploram a criação de ferramentas que facilitem o 

desenvolvimento de aplicações interativas para TV digital. 

2.4.1 Suporte a Aplicações Interativas para TV Digital 

Esta subseção contempla os trabalhos que propõem plataformas (frameworks e/ou 

middleware) que visam facilitar a criação e o desenvolvimento de aplicações interativas 

para TV digital. 

Em Kulesza et al. (2012), os autores propõem uma abordagem MDD (Model Driven 

Development) para apoiar a construção de aplicações multimídia interativas para TV 

Digital (TVD) a partir da taxonomia dos principais cenários de uso, e da definição de 

templates. O objetivo principal desse trabalho é melhorar o processo de desenvolvimento 

através de uma melhor estruturação dos requisitos permitindo a padronização estrutural 

das exigências através da utilização de templates, incluindo informações importantes de 

cada instância para melhorar a geração de código afim de reduzir o retrabalho no design 

e na implementação das aplicações interativas. 

Em seu trabalho, Kulesza et al. (2012) fornecem uma ferramenta que utiliza técnicas 

visuais de prototipagem e geração de código semiautomática. A utilização dessa 
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ferramenta permite ao criador da aplicação automatizar a geração de código da aplicação 

a partir dos templates, reduzindo a quantidade de código necessário para criar o aplicativo. 

Após uma análise do trabalho, foi observado que o código gerado pela ferramenta só é 

compatível com o Ginga-NCL, impedindo assim a aplicar essa solução para outros 

middleware de TV digital. Além disso, o autor não explica processo da geração do código 

que integra a aplicação na TV com os webservices. A outra deficiência encontrada é que 

o trabalho não trata as questões relativas à escalabilidade das aplicações criadas, um 

problema bastante relevante quando se fala de aplicações interativas para TV digital 

(JÚNIOR, 2011). 

Já em Gatis (2006), o autor tem como principal objetivo criar um estrutura para 

facilitar o desenvolvimento de aplicações interativas distribuídas para TV digital. Essa 

estrutura foi projetada como uma extensão ao MHP (Multimedia Home Platform). A 

construção desse middleware foi feita sobre a plataforma JXTA6.  

A implementação desse middleware, chamado de TvORB, levou em consideração as 

particularidades inerentes às aplicações de TVD (ex. recursos limitados, uso de padrões 

abertos) para a definição da API RIXC (Remote Inter-Xlet Communication), baseada na 

API IXC (Inter-Xlet Communication) definida pelo GEM7 (Global Executable MHP), e 

um protocolo de comunicação JIXP (JXTA Inter-Xlet Protocol) ,o qual cria um 

mecanismo para invocação de métodos remotos.  

O TvORB permite que as aplicações se comuniquem como se estivessem invocando 

métodos de objetos locais tratando dos problemas oriundos da heterogeneidade da rede 

pela qual o canal de interação é disponibilizado. O TvORB também disponibiliza um 

serviço de localização, o qual é uma extensão do serviço de busca da rede P2P, e se baseia 

na publicação dos objetos e eventos. Esse serviço proporciona resultados de forma 

eficiente a fim de minimizar o tempo e o esforço necessários para que o usuário encontre 

o que deseja, facilitando assim a tarefa de desenvolver aplicações distribuídas.  

Após analisar a solução proposta por Gatis, alguns problemas foram identificados. O 

primeiro problema é o fato da arquitetura de distribuição do sistema ser baseada em uma 

rede P2P, o que torna o sistema demasiadamente descentralizado e dificulta que as 

emissoras tenham controle sobre a aplicação. Além disso, o middleware proposto só 

oferece suporte ao padrão MHP, não sendo expansível para outros sistemas de TV digital 

(ex. Ginga). 

Outro trabalho relevante para o contexto dessa dissertação é Freitas; Teixeira (2010). 

Nele é proposta uma arquitetura para o suporte de aplicações ubíquas em redes domésticas 

centradas em TV digital.  Os autores fizeram uma boa revisão da literatura a fim de 

identificar as características desejadas (ex. compartilhamento e reprodução de mídias, 

gravação e replicação de conteúdo, e identificação e controle de dispositivos) para 

desenvolvimento de aplicações para os ambientes de TV digital interativa e de redes 

domésticas. Assim como Gatis (2006), a solução de Freitas; Teixeira (2010)  se baseia no 

funcionamento de redes P2P. A principal lacuna deixada por esse trabalho é a 

                                                 
6 JXTA – Juxtapose - https://jxta.kenai.com/ 
7 GEM –Global Executable MHP – http://www.mhp.org/ 
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possibilidade de criar apenas aplicações que rodem em redes locais. Dessa forma as 

aplicações não podem se comunicar com servidores que estejam fora da rede local.  

2.4.2 Serviço de Descoberta Sensível a Contexto 

A descoberta de serviços é um campo de pesquisa dinâmico, no qual vários 

mecanismos diferentes de descoberta foram propostos recentemente. Nessa seção serão 

abordados alguns trabalhos que propõem serviços de descobertas e/ou serviço de nomes 

sensíveis a contexto. Esses trabalhos foram utilizados como base para criação de uma das 

principais contribuições desse trabalho: o serviço de nomes sensível a contexto. 

Em Villaça; Verdi; Magalhães (2009) é apresentada uma proposta de arquitetura para 

um serviço de nomes sensível a contexto. Nesse artigo os autores propõem dividir o 

processo de resolução de nomes em duas partes: a determinação do contexto, usando os 

elementos contextuais obtidos a partir da aplicação e a resolução de nomes, traduzindo 

essa informação contextual em um localizador ou identificador, ou até mesmo um registro 

que contém o endereço do serviço. 

 O serviço proposto prevê a existência de uma camada de descrição do contexto, que 

interage com os sensores e os observadores externos, a fim de obter o valor de cada 

elemento contextual. A limitação do trabalho de Villaça; Verdi; Magalhães (2009) é não 

apresentar uma arquitetura detalhada e nem o processo de implementação do serviço 

proposto, fazendo com que a solução proposta seja difícil de ser reproduzida.  

Já em Bezerra (2011), o autor propõe a utilização de ontologias para a descoberta de 

serviços em ambientes sensíveis a contexto. Para isso foi criado o framework OCDRF 

(Ontology Contextual Discovery of Resources), uma infraestrutura de suporte para 

aplicações cientes de contexto que utiliza ontologias para representar os recursos do 

ambiente de execução das aplicações, provendo consultas semânticas às informações 

sobre esses recursos. 

O OCDRF provê um serviço de descoberta capaz de buscar por classes de recursos, 

providos por fontes diferentes, considerando suas capacidades e equivalências 

semânticas, não apenas seus nomes. Os atributos que representam as restrições de tais 

consultas também têm sua semântica analisada pelo OCDRF. 

A principal desvantagem da solução proposta por Bezerra (2011) é a obrigatoriedade 

do uso de ontologia, obrigando assim que os desenvolvedores das aplicações possuam 

conhecimento sobre a modelagem de ontologias. Essa questão da simplicidade da 

modelagem do contexto foi levada em conta na hora da implementação do serviço de 

nomes do DiTV. 

2.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentado o referencial teórico necessário para o entendimento 

da pesquisa. Na seção 2.1 foram vistos os conceitos relacionados a televisão digital, como 

funciona o processo de transmissão, os conceitos básicos do middleware do SBTVD, o 

Ginga, e por fim, foram abordadas as diferentes formas de interatividade possíveis para 

TVD.  
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Já na seção 2.2 foi feita uma introdução sobre computação sensível a contexto, 

mostrando as diferentes técnicas de representação do contexto de uma aplicação e alguns 

trabalhos que descrevem como a sensibilidade a contexto vem sendo aplicada no 

ambiente de TVD. Enquanto na seção 2.3 foram apresentados os principais conceitos 

relacionados à computação distribuída utilizados neste trabalho.  Por fim, foram 

analisados os trabalhos que se relacionam à pesquisa apresentada nesta dissertação, para 

a partir das suas vantagens e desvantagens criar o DiTV (no Quadro 2, é possível 

visualizar uma comparação entre esses trabalhos e o DiTV). 

A proposta deste trabalho, denominada DiTV, é apresentada no capítulo a seguir e 

busca estimular, principalmente, a criação de aplicações interativas sensíveis a contexto 

e distribuídas. 
Quadro 2 - Comparação Trabalhos Relacionados 
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 DiTV - Arquitetura 

 

Existem uma grande diversidade de ferramentas e plataformas de desenvolvimento 

para construção de aplicações interativas de TV digital. Contudo, essas plataformas e 

ambientes, apesar de apresentarem interseção em suas linguagens de programação, não 

demonstram uma harmonia em suas especificações, gerando uma falta de padrão e 

contribuindo com a fragmentação na área de aplicativos para TV (RODRIGUEZ-

ALSINA; MORENO-BERENGUE; CARRABINA, 2010).  

Quando esse universo é ampliado para aplicações distribuídas centradas na TV, 

aumenta ainda mais o número de plataformas envolvidas em um sistema. Essas aplicações 

são por natureza complexas, uma vez que envolvem uma série de novos requisitos e 

necessitam de desenvolvedores que tenham conhecimento em mais de uma plataforma 

(TANENBAUM; STEEN, 2002). 

Este capítulo apresenta o DiTV (Distributed Interactive TV), uma arquitetura para 

desenvolvimento de aplicativos interativos distribuídos sensíveis a contexto centrados na 

TV, com o qual o desenvolvedor poderá criar aplicações interativas para TV digital que 

suportem muitos acessos simultâneos. 

3.1 Como funciona o DiTV 

O DiTV é uma arquitetura que se propõe a facilitar o desenvolvimento de aplicações 

interativas distribuídas para TV Digital (TVD) e resolver o problema do grande número 

de acessos simultâneos que essas aplicações podem ter. Para facilitar o entendimento 

sobre o funcionamento do DiTV, esta seção apresenta, na  Figura 3.1, um cenário 

exemplificando o seu uso.   
 Figura 3.1 - Cenário de Uso 

Fonte: Próprio Autor 
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O primeiro passo que pode ser visto na figura é a emissora e suas afiliadas 

configurando e levantando os serviços e servidores de uma aplicação (passo 1). Em 

seguida, esses servidores que são distribuídos para anteder as diferentes regiões do país 

da melhor forma possível, registram-se na federação de servidores de nomes (passo 2), 

dizendo o nome do serviço e qual localidade cada servidor deve atender prioritariamente. 

A partir daí, com os servidores devidamente registrados no serviço de nomes, a emissora 

transmite a aplicação interativa (passo 3), juntamente com o áudio e o vídeo habituais da 

programação.  Quando a aplicação chega na TV e/ou receptor digital ela é processada e é 

feita uma consulta à federação de servidores de nomes sensíveis a contexto (passo 4) para 

descobrir qual o servidor mais indicado (de acordo com seu contexto) para responder as 

requisições daquela instância do aplicativo.  

Em seguida, sabendo com qual servidor deve se comunicar, a instância da aplicação 

pode enfim realizar as suas requisições (passo 5). Um ponto importante e que ocorre em 

paralelo, a partir do registro dos servidores com todo processo é a troca de informações 

periódica entre os servidores da aplicação (passo 6). Essa comunicação entre os servidores 

de regiões diferentes se faz necessária para que as repostas às requisições levem em conta 

os dados de todos os servidores (diminuindo o impacto da distribuição dos dados pelo 

sistema).  

3.2 Requisitos 

Por se propor a facilitar o desenvolvimento de aplicações distribuídas o DiTV possui 

requisitos em comum com os sistemas distribuídos e os middleware de comunicação. Os 

principais requisitos do DiTV são: tolerância a falhas, interoperabilidade, assincronismo, 

sensibilidade a contexto, transparência de localização e escalabilidade. Eles serão 

detalhados nas subseções a seguir. 

3.2.1 Tolerância a Falhas 

Os mecanismos de tolerância a falhas em sistemas distribuídos normalmente são 

associados à garantia de integridade e de transmissão de mensagens quando há 

desligamentos abruptos, falhas de execução nas aplicações/máquinas e situações de 

contingência similares.   

Já para o DiTV, a preocupação principal é garantir que a aplicação continue 

funcionando caso haja algum problema na troca de mensagens com o servidor. Essa 

escolha se deve por tratar-se de aplicações para TVD, onde as aplicações de TV Digital 

interativa (TVDi) apresentam uma complexidade diferente das aplicações desktop, 

pincipalmente por serem executadas em uma plataforma que normalmente não tem 

problemas técnicos ou de usabilidade. Segundo Gawlinski (2003), os dispositivos de TV 

não falham, o controle remoto sempre funciona e a imagem não carrega de forma lenta 

quando todos estão assistindo, como acontece na Internet. Com isso, qualquer aplicação 

que apresente comportamento inesperado não será tolerada pelos telespectadores, 

principalmente nesta fase de transição.   
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3.2.2 Interoperabilidade 

O aumento da variedade de dispositivos que possuem uma interface para 

comunicação (ex. celulares, televisores) em rede tem como consequência o crescimento 

do número de dispositivos capazes de fazer parte de um sistema distribuído, tornando esse 

tipo de sistema cada vez mais heterogêneo. A principal característica que permite que 

dispositivos/plataformas diferentes se comuniquem é chamada interoperabilidade, e foi 

definida em (ISO, 1993) como “a habilidade de dois ou mais sistemas (computadores, 

meios de comunicação, redes, software e outros componentes de tecnologia da 

informação) de interagir e de intercambiar dados de acordo com um método definido, de 

forma a obter os resultados esperados”.  

Como já foi descrito nas seções anteriores, o objetivo do DiTV é facilitar o 

desenvolvimento de aplicações interativas distribuídas para TVD, independente de 

plataforma. Para alcançar esse objetivo, é necessário que o DiTV possa executar tanto em 

computadores quanto em televisores que ofereçam suporte a algum middleware de TVD, 

sendo assim uma característica extremamente necessária à arquitetura proposta é 

justamente a interoperabilidade.  

Para garantir que as aplicações que utilizam o DiTV possam se comunicar 

independentemente da plataforma (ex. TV, computador) e ainda atender ao requisito 

adicional de portabilidade, é necessário que a implementação da arquitetura seja feita na 

linguagem Java versão 1.3. Dessa forma o DiTV poderá ser utilizado nos principais 

middleware de TV digital do mundo como o ARIB8 (Association of Radio Industries and 

Businesses), MHP (Multimedia Home Platform) e Ginga, porque todos eles são baseadas 

no PBP (Personal Basic Profile - JSR 217) (PBP1.1, 2008), que é um subconjunto do 

JavaSE, e em sua versão original (1.0) é derivada da versão 1.3 de Java. 

3.2.3 Assincronismo 

Arquitetura de transmissão e processamento de mensagens da solução deve se basear 

na arquitetura de um Middleware Orientado a Mensagens (MOM). Assim como em um 

MOM, o assincronismo na transmissão e no processamento de mensagens visa garantir 

um desacoplamento total do processo de transmissão em relação ao processamento da 

mensagem. Neste caso, as threads que transmitem e que recebem a mensagem nos lados 

transmissor e receptor são diferentes da thread de solicitação de envio da mensagem e da 

thread de processamento da mesma. Portanto a transmissão e o processamento da 

mensagem são assíncronos, existindo quatro pontos independentes de tratamento da 

mensagem: solicitação de envio, transmissão, recepção e processamento (CALABRIA, 

2004).    

O assincronismo utilizado na solução garante que apenas os processos de transmissão 

e de recepção estejam ligados entre si.  Sendo assim, a responsabilidade por transmitir e 

receber as mensagens fica a cargo da camada de comunicação, que pode ser reutilizada 

por diversas aplicações distintas, provendo uma melhor modularização e reuso do código, 

enquanto a parte da aplicação, que é responsável por solicitar transmissão e por processar 

                                                 
8 ARIB - Association of Radio Industries and Businesses - http://www.arib.or.jp/ 
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mensagens, fica independente dos mecanismos de comunicação, não esperando que estes 

ocorram e se mantendo imune a problemas de infraestrutura associados aos processos de 

transmissão de dados que possam ocorrer (indisponibilidade de rede e de serviços, 

problemas físicos).  

3.2.4 Sensibilidade a Contexto 

Anteriormente, os serviços tradicionais de computação realizavam suas funções 

levando em conta apenas as entradas explícitas e ignorando o contexto da 

aplicação/usuário (LIEBERMAN; SELKER, 2000). Contudo essa realidade está 

mudando drasticamente. A cada dia, a computação está entrando cada vez mais na era da 

ubiquidade, onde os software estão trocando a interação explicita do usuário/aplicações 

por uma forma que as pessoas nem percebam que estão dando comandos a um 

computador.  

No âmbito das TV modernas, um bom exemplo dessa nova fase são os sistemas de 

recomendação de conteúdo. Aplicativos como o Netflix9, além de disponibilizar a busca 

comum por programas (procurando por nome, diretor, ator) recomenda com base no 

histórico do usuário quais programas o sistema acredita que o cliente vai gostar de assistir. 

Existem alguns trabalhos nessa área de recomendação de conteúdo para TV, como por 

exemplo os de  Silva; Alves (2012) e Coelho (2008). 

Porém, o que esse trabalho se propõe a fazer é utilizar o contexto do aparelho de TV 

para definir qual servidor é mais apropriado para responder as solicitações daquela 

instância da aplicação, e adicionalmente filtrar que informações são realmente relevantes 

para aquele dado usuário. Por exemplo, se o usuário está utilizando uma aplicação de 

previsão de tempo, ele receberia as informações da cidade onde se encontra no momento, 

em vez de conhecer de todas as cidades do país. Para as funcionalidades propostas aqui, 

faz-se necessário a determinação dos elementos contextuais utilizados pela aplicação, o 

que varia de aplicação para aplicação.   

3.2.5 Transparência de Localização 

A Transparência é definida como sendo a ocultação para um usuário final ou para um 

programador de aplicativos, da separação dos componentes em um sistema distribuído, 

de modo que o sistema seja percebido como um todo, em vez de uma coleção de 

componentes independentes. As implicações da transparência tem grande influência 

sobre o projeto de software do sistema (COULOURIS; DOLLIMORE; KINDBERG, 

2007).  

Ainda segundo Coulouris; Dollimore; Kindberg (2007), a transparência de 

localização é o que permite que os recursos de um sistema distribuído sejam acessados 

sem o conhecimento de sua localização física ou na rede.  

3.2.6 Escalabilidade 

A escalabilidade de um sistema pode ser medida em três dimensões diferentes 

(NEUMAN, 1994). Ele pode ser escalável em relação ao número de componentes, espaço 

                                                 
9 http:// netflix.com 
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geográfico, ou número e tamanho de domínios administrativos. Um sistema é dito 

escalável em relação ao seu tamanho se é possível adicionar mais usuários e recursos para 

o sistema facilmente. Já um sistema geograficamente escalável é aquele em que os 

utilizadores e os recursos podem estar distantes. Enquanto um sistema pode ser 

administrativamente escalável se ele ainda pode ser fácil de gerenciar, mesmo que abranja 

muitas organizações administrativas diferentes (TANENBAUM; STEEN, 2002).  

Infelizmente, um sistema que é escalável em uma ou mais dessas dimensões muitas 

vezes exibe alguma perda de desempenho conforme o aumente de tamanho. Portanto, um 

sistema é considerado escalável se ele pode crescer em uma ou mais dessas dimensões 

sem uma perda inaceitável de desempenho. Nesse trabalho, o tipo de escalabilidade que 

terá suporte é a escalabilidade em relação ao tamanho do sistema. Ou seja, a aplicação 

deverá dar suporte ao crescimento do número de seus usuários sem perdas significativas 

de desempenho. 

3.3 Visão Geral da Arquitetura 

A arquitetura procura separar claramente as funcionalidades distintas, com vistas a 

facilitar a troca de tecnologias e as futuras evoluções e extensões do software (DENNIS; 

WIXOM; TEGARDEN, 2009). A Figura 3.2 ilustra a arquitetura proposta pelo DiTV. 

Como pode ser visto na figura, a solução é dividida em duas camadas, sendo uma delas a 

aplicação, e a outra, o middleware. 
Figura 3.2 - Arquitetura Geral 

 
Fonte: Próprio Autor 

Ainda na Figura 3.2, observa-se que a camada de aplicação é composta por duas partes 

distintas: os clientes (aplicações interativas para TV digital que executam nos aparelhos 

televisores e/ou receptores digitais) e os servidores de aplicação (que podem ser 

distribuídos pelas diferentes regiões do país). Ao conjunto formado por essas duas partes 

foi dado o nome de DiTV-App. Abaixo do DiTV-App, pode ser vista a camada de 

middleware, que é composta por um dos middleware de TV Digital (Ginga, MHP ou 
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ARIB) e pela extensão de middleware focada em comunicação, chamada de DiTV-ME 

(ROCHA et al., 2012).  Abaixo da camada de middleware encontra-se a Java Virtual 

Machine e o sistema operacional da máquina ou TV em que a aplicação está executando. 

Como pode ser visto na figura, os clientes e servidores da aplicação comunicam-se através 

da camada de middleware. A arquitetura descrita nesta seção será o ponto de partida e a 

referência para as seções subsequentes que descrevem em detalhes o projeto. 

A junção da camada de aplicação (DiTV-App) com a camada de middleware 

(middleware de TV digital mais o DiTV-ME) é dado o nome de DiTV. Assim pode ser 

dito que o DiTV é composto pelo DiTV-App e pelo DiTV-ME, já que o middleware de 

TV digital existe de forma independente da solução proposta netse trabalho.  

3.3.1 DiTV-App 

É a camada formada pelas aplicações construídas seguindo a arquitetura proposta por 

este trabalho. Por se tratar de aplicações distribuídas as aplicações devem ser criadas 

seguindo o modelo cliente-servidor. Ou seja, a aplicação é composta por duas partes, o 

aplicativo cliente (que executa na TV) e os servidores da aplicação (que executam em 

máquinas virtuais gerenciadas pela emissora). A comunicação entre eles é feita através 

da extensão de middleware DiTV-ME. É nessa camada que se encontra todo o código do 

aplicativo cliente e dos servidores, incluindo a criação e o processamento das mensagens 

trocadas entre eles e toda a lógica de negócios da aplicação. A arquitetura de cada uma 

dessas partes será detalhada nas subseções seguintes. O nome DiTV-App também pode 

ser utilizado para designar uma aplicação que foi construída com base na arquitetura 

DiTV. 

  

3.3.1.1 Cliente/TV 

 
O cliente é o módulo da aplicação responsável por interagir diretamente com os 

usuários finais (telespectadores) através de algum tipo de interface com o usuário, 

transformando suas ações em requisições para os servidores. No DiTV, o cliente é um 

aplicativo interativo que executa na TV do telespectador. Esse aplicativo é enviado para 

o televisor pela emissora juntamente com o áudio e vídeo habituais da programação.  

O código desse módulo deve ser escrito na linguagem Java, versão 1.3, atendendo ao 

requisito de interoperabilidade (seção 3.2.2). É no cliente da aplicação que se encontra a 

interface gráfica que será exibida para o usuário. Além da interface gráfica, esse módulo 

é o responsável por toda a lógica de negócios do cliente, incluindo a criação e o 

processamento das mensagens trocadas com o servidor.  

Apesar desse módulo ser responsável pela criação do conteúdo e processamento das 

mensagens, o processo de envio e recebimento das mensagens é feito pelo módulo de 

comunicação, ou seja, o módulo cliente não contém código que lide com manipulação 

direta de socktes. Essa abordagem foi escolhida para abstrair do programador da aplicação 

toda as complexidades relacionadas a comunicação em rede tornando transparente a troca 

de mensagens, e permitindo um maior reuso de código, visto que independente do 

conteúdo das mensagens elas são enviadas pela rede da mesma forma. 
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Outro desafio que os desenvolvedores enfrentam ao criar o módulo cliente de suas 

aplicações interativas para TV digital é como filtrar as informações relevantes para serem 

exibidas para aquele usuário, pois o conteúdo televisivo tem como linguagem principal a 

exploração da imagem e do áudio da programação. Logo, os telespectadores não estão 

acostumados a ler muitos textos, o que torna o uso deste recurso um grande desafio, aliado 

também ao fato da definição de tela da maioria dos aparelhos de TV ser muito reduzida. 

No seu trabalho, Barros (2006) chega até a sugerir que uma aplicação não exiba mais de 

90 palavras ao mesmo tempo na tela. Para ajudar a filtrar as informações mais relevantes 

(para serem exibidas na tela) é importante considerar o contexto do usuário. Um bom 

exemplo disso seria um aplicativo as últimas notícias esportivas do dia, e ele mostraria 

primeiro as notícias do time favorito do usuário.  

Visando suprir a demanda por esse tipo de aplicações a arquitetura proposta neste 

trabalho divide o tratamento do contexto da aplicação em três partes (cada uma em uma 

camada diferente). Ao módulo cliente cabe a tarefa de obter os elementos contextuais 

definidos por cada aplicação, como por exemplo, localização do aparelho de TV, time 

preferido pelo usuário. Após obter as informações que compõem o contexto do usuário a 

aplicação cliente deve enviá-la para o servidor. Essa tarefa de transmitir o contexto de 

cada cliente para o servidor cabe ao DiTV-ME. Já o processamento do contexto e cada 

cliente fica a cargo dos Servidores da aplicação. O processo de envio do contexto do 

cliente para o servidor da aplicação será detalhado mais à frente, no Capítulo 4. 

 

3.3.1.2 Servidor/Emissora 

 
O módulo servidor, como o próprio nome diz, é composto pelos servidores da 

aplicação. São os servidores os responsáveis por receber, processar e responder as 

requisições feita pelo módulo cliente. Portanto, se o cliente é o módulo do sistema 

responsável por interagir diretamente com os usuários, o servidor é o módulo responsável 

por atender as requisições feitas pelos telespectadores. Ou seja, é nos servidores que 

ocorre o processamento das solicitações dos usuários encaminhadas pelo lado cliente da 

aplicação.  

Por se tratar de aplicações distribuídas, precisam dar suporte ao crescimento do 

número de usuários sem que ocorram perdas significativas de desempenho, sendo 

fundamental que os servidores adotem estratégias já consolidadas para atender ao 

requisito de escalabilidade (Seção 3.2.6).  

Segundo Tanenbaum; Steen (2002), o problema da distribuição dos serviços de uma 

aplicação em máquinas diferentes pode ser resolvido verticalmente ou horizontalmente. 

Na distribuição vertical, os serviços são divididos em máquinas diferentes, ficando cada 

máquina responsável por um serviço diferente da outra. A escalabilidade e distribuição, 

nesse caso, são conseguidas pela colocação de componentes logicamente diferentes em 

diferentes máquinas (TANENBAUM; STEEN, 2002). Já na distribuição horizontal, o 

servidor pode ser dividido fisicamente em partes logicamente equivalentes, ou seja, cada 

parte da aplicação pode operar individualmente, sem depender das outras para realizar 

suas tarefas (TANENBAUM; STEEN, 2002). Neste trabalho, servidores devem adotar a 
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distribuição horizontal. Dessa forma, eles podem ser gerenciados independentemente, 

mas cooperam para processar as requisições dos aplicativos. A esse grupo de servidores 

cooperativos é dado o nome de federação. 

 Os mecanismos previstos para a federação devem equilibrar duas exigências 

contraditórias: os componentes devem manter o máximo de autonomia possível, no 

entanto, os componentes devem ser capazes de alcançar um grau razoável de 

compartilhamento de informações (HEIMBIGNER; MCLEOD, 1985).  O conceito de 

federação utilizado neste trabalho é inspirado na arquitetura apresentada em (Heimbigner; 

mcleod (1985). No DiTV, a autonomia dos servidores é fundamental para garantir a 

escalabilidade da aplicação. Para tentar amenizar os efeitos colaterais causados por essa 

exigência, os servidores da aplicação devem, periodicamente, comunicar-se uns com os 

outros para compartilharem o estado em que cada um se encontra, e com isso poderem 

manter um sincronismo mínimo entre eles com um custo mais baixo do que se a 

comunicação precisasse ser feita a todo instante.  

Outra importante tarefa dos servidores da aplicação é fazer o tratamento dos 

elementos contextuais coletados pelo módulo cliente, tornando a aplicação sensível a 

contexto ao utilizar esses dados na hora de responder as requisições dos clientes de acordo 

com o contexto deles.  

Assim como o módulo cliente, o módulo servidor só precisa se preocupar com o 

processamento das requisições recebidas. Todo processo de envio das respostas e do 

recebimento das requisições através da rede é feito pelo DiTV-ME. 

3.3.2 DiTV-ME  

Esse é o módulo responsável por criar as mensagens e gerenciar as filas de envio e 

recebimento das mesmas, abstraindo as complexidades relacionadas à comunicação em 

rede como, por exemplo, o uso de sockets, possibilitando assim que o processo de envio 

e/ou recebimento das mensagens seja transparente.  Portanto, tem o comportamento de 

um middleware orientado a mensagens (MOM). Esse módulo do sistema foi nomeado 

DiTV-ME. 

A comunicação entre a aplicação e o servidor é baseada, fundamentalmente, na troca 

de mensagens de forma assíncrona. Por conta disso, as mensagens são, convenientemente, 

processadas e os resultados destes processamentos disponibilizados para verificação 

futura.  Mensagens podem ser tratadas por aplicações como eventos, em última instância. 

Estes eventos são, ordenadamente, tratados e processados. Estas mensagens podem ser 

priorizadas nas filas de processamento, descartadas caso estejam obsoletas, ou mesmo 

mantidas naquelas filas se houver motivo funcional para que isto aconteça. Os MOM 

representam a categoria de sistemas de middleware mais versátil e difundida 

comercialmente, pois as suas características funcionais e sua robustez os tornam aptos a 

serem usados em uma ampla variedade de aplicações e de funcionalidades. Os MOM 

também são largamente utilizados em diversos contextos de aplicações,  provendo 

soluções robustas e simples para problemas de conectividade e de processamento 

distribuído, operando sob condições de alto volume de dados e com alto desempenho 

(CALABRIA, 2004) .  
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Além de facilitar a troca de mensagens, o DiTV-ME tem a responsabilidade de 

transmitir junto a essas mensagens o contexto de cada cliente para os servidores da 

aplicação, de forma fácil e transparente. Esse processo de envio do contexto do cliente 

para o servidor da aplicação será discutido em detalhes na Seção 4.3 do Capítulo 4. 

 A seguir, a Figura 3.3 mostra a arquitetura do DiTV-ME, dividida em três camadas 

separadas e independentes. Nas próximas seções a arquitetura do módulo de comunicação 

proposto pelo DiTV será descrita detalhadamente.  
Figura 3.3 - Arquitetura do DiTV-ME 

 
Fonte: Próprio Autor 

A arquitetura aqui descrita é compatível com os middleware, como o MHP  e o Ginga 

(GINGA, 2013), garantindo assim os requisitos de interoperabilidade e de escalabilidade 

descritos, respectivamente, nas seções 3.2.2. e 3.2.6. Segundo Curry (2004), um MOM 

desacopla as características de desempenho dos subsistemas. Assim os subsistemas 

podem escalar independentemente um dos outros, com pouca ou nenhuma interrupção 

nos demais. Ainda de acordo com Curry (2004), os MOM permitem ao sistema lidar com 

picos imprevisíveis na atividade de um subsistema sem afetar outras zonas do sistema. 

Dessa forma, o uso de MOM facilita a criação de aplicações interativas distribuídas para 

TV Digital que possuem muitos acessos simultâneos (ROCHA et al., 2012). 

3.3.2.1 Infraestrutura 
Essa é a camada responsável por enviar de fato as mensagens, abstraindo do 

programador da aplicação todas as complexidades relacionadas à comunicação em rede. 

É a camada de infraestrutura que tem como objetivo tornar transparente a comunicação 

entre os processos/aplicações que utilizam o DiTV-ME. Essa camada também é a 

responsável por garantir que o requisito de tolerância a falhas, descrito na Seção 3.2.1, 

seja atendido, fazendo com que, mesmo em caso de problema no envio ou na recepção de 

uma mensagem, a aplicação continue funcionando normalmente.  
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Figura 3.4 – Arquitetura da Camada de Infraestrutura

 
Fonte: Próprio Autor 

A arquitetura dessa camada pode ser vista na Figura 3.4. Essa camada não pode ser 

utilizada diretamente pelo desenvolvedor da aplicação. Ela é utilizada apenas pelas 

camadas superiores do próprio middleware de comunicação.  

3.3.2.2 Distribuição 
A camada de distribuição é responsável por criar as mensagens e gerenciar as filas de 

envio e recebimento das mensagens, tornando transparente para a aplicação as etapas 

necessárias para o envio e/ou recebimento das mensagens. Na Figura 3.5 pode ser vista a 

arquitetura dessa camada. Apenas os métodos visíveis do Message Queue Manager 

devem ser acessíveis ao programador da aplicação, provendo dessa forma os mecanismos 

de transparência de comunicação. 

 
Figura 3.5 – Arquitetura da Camada de Distribuição

 
Fonte: Próprio Autor 

Essa é a camada responsável por atender ao requisito de assincronismo, descrito na 

Seção 3.2.3. A camada de distribuição dar suporte a transmissão assíncrona no 

transmissor e processamento assíncrono no receptor, com enfileiramento da mensagem 

em uma fila FIFO (first in first out). A transmissão efetiva da mensagem no transmissor 

é feita em um processo diferente do que requisita a transmissão da dada mensagem, que 

apenas coloca a mesma na fila associada. No receptor, o processamento da mensagem é 

feito por um processo diferente do que recebeu a mensagem do transmissor.  Nesse caso, 

o processo de transmissão da mensagem no transmissor não aguarda o processamento da 

mesma no receptor. Essa é a mesma modalidade de transmissão e processamento de 
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mensagens usada pelos MOM assíncronos, e é usada também em diversos domínios de 

aplicações (CALABRIA, 2004). A transmissão efetiva da mensagem é de 

responsabilidade da camada de infraestrutura descrita na subseção anterior. 

3.3.2.3 Serviços Comuns 
Essa camada é responsável pelos serviços independentes de alto nível que permitem 

que desenvolvedores de aplicações se concentrem em programar apenas a lógica de 

negócio, sem a necessidade de escrever o código responsável pela distribuição da 

aplicação (que fica nas camadas anteriores). Assim o desenvolvedor não precisa mais 

escrever o código que lida com o comportamento de transações, segurança, conexão com 

o banco de dados, por que isso tudo é provido pela camada de serviços comuns do 

middleware na forma de componentes reutilizáveis. 

Na arquitetura proposta, a camada de serviços fornece um serviço de nomes sensível 

a contexto, e com isso atende aos requisitos de transparência de localização e de 

sensibilidade a contexto, que foram tratados nas seções 3.2.5 e 3.2.4 respectivamente. 

Além disso, outros serviços podem ser providos, como o serviço de segurança, mas por 

não serem serviços essenciais para essa versão do DiTV, eles não foram detalhados nessa 

versão da solução. A arquitetura dessa camada pode ser vista na Figura 3.6, e é composta 

basicamente pelo serviço de nomes sensível a contexto, o qual será descrito 

detalhadamente na próxima subseção. 

 
Figura 3.6 – Arquitetura da Camada de Serviços Comuns

 
Fonte: Próprio Autor 

Serviço de Nomes Sensível a Contexto 

 
O Serviço de Nomes pode ser visto na  Figura 3.1 (página 27), onde a aplicação que 

executa na TV faz uma consulta ao servidor de nomes (passo 2). A função básica de um 

serviço de nomes é o de relacionar identificadores de serviços com endereços onde estes 

serviços estão disponíveis e acessíveis. Assim, um serviço de nomes deve ser capaz de 

guardar uma tabela que relaciona identificador de serviço com endereço físico do mesmo 

– representado no contexto moderno de comunicação por um par {IP , portas disponível} 

(AYERS et al., 1999).  

Além disso, o serviço de nomes deve ser capaz de receber solicitações de registro, 

vindas de aplicações servidoras que precisem ter seus endereços físicos registrados no 

serviço de nomes. Com isto, os usuários destes serviços se comunicam com o serviço de 

nomes para mapear o nome de um serviço em um endereço físico real – IP e porta 
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disponível.  Nesse trabalho é proposto um tipo especial de serviço de nomes, o serviço de 

nomes sensível a contexto. 

 Um serviço de nomes sensível a contexto (SNSC) pode ser definido como o serviço 

responsável por encontrar serviços utilizando contexto (BROENS, 2004).  Diferente de 

um serviço de nomes comum, um SNSC realiza o mapeamento do serviço utilizando o 

nome do mesmo em conjunto com as informações contextuais, que devem ser informadas 

no momento do registro desse serviço. 

Nesse trabalho, o serviço de nomes vai utilizar o contexto das aplicações envolvidas 

(tanto o lado cliente como o servidor). O elemento contextual escolhido e utilizado pelo 

serviço de nomes deste trabalho é a informação de rede (network_id) transmitida nas 

tabelas NIT do transport stream (TS). Esse elemento contextual é relevante porque, 

através da informação de rede (network_id) obtida nas tabelas NIT, é possível inferir a 

região que aquela TV se encontra. E com base na localização do receptor pode-se escolher 

qual o servidor mais adequado para responder as requisições daquela instância da 

aplicação.  

3.4 Considerações Finais 

O DiTV é uma arquitetura para desenvolvimento de aplicações interativas para TV 

digital com a característica especial de serem distribuídas. Nesse modelo, o 

desenvolvedor pode trabalhar focado nas regras de negócios da aplicação, abstraindo toda 

a complexidade de comunicação existente em um ambiente distribuído.   

Conforme mencionado neste capítulo, o DiTV contém uma extensão de middleware 

para tornar transparente para o desenvolvedor o tratamento da comunicação entre as 

aplicações e os servidores. Esse módulo, no entanto não usa recursos específicos de 

qualquer plataforma de software de TV digital. Essa abordagem faz com que o DiTV 

fique independente de fabricante ou tecnologia.   

No próximo capítulo será detalhada a implementação do DiTV, considerando todos 

os requisitos e arquitetura detalhados neste trabalho. Apesar da primeira versão da 

implementação do modelo ser em Java, por abranger um número maior de plataformas 

de TV que apresentam uma padronização, o modelo apresentado pode ser implementando 

em qualquer linguagem, pois a arquitetura proposta não faz uso de nenhum recurso 

exclusivo de Java.  
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 DiTV - Implementação 

 

DiTV é uma arquitetura de software que se propõe a facilitar o desenvolvimento de 

aplicações interativas distribuídas para TV. No capítulo anterior, o DiTV foi detalhado, e 

como visto na Figura 3.2 (página 31), é dividido em duas camadas principais: a aplicação 

e o middleware.  

A camada de aplicação, chamada de DiTV-App, é composta por duas partes distintas, 

os servidores da aplicação (mantidos em a máquinas virtuais pelas emissoras), e a 

aplicação cliente, que é construída para executar na TV digital do telespectador. Já a 

camada de middleware do DiTV é composta pelo middleware de TV digital escolhido 

(nesta implementação o Ginga) e pela extensão de middleware DiTV-ME. A 

implementação do DiTV-ME será detalhada nesse capítulo, enquanto que a 

implementação do middleware de TV digital foge do escopo desse trabalho, pois a sua 

implementação é de responsabilidade dos fabricantes de TV.  

Com essa divisão em DiTV-ME e DiTV-App, o código responsável pela comunicação 

entre clientes (aparelhos de TV digital) e servidores (das emissoras) está concentrado na 

extensão de middleware, facilitando o reuso desse código por outras aplicações 

interativas. Dessa forma, todas as regras de negócio da aplicação podem ser 

implementadas independentemente, ficando concentradas no DiTV-App (clientes e 

servidores da aplicação). 

Nas próximas seções, serão apresentados os pontos mais relevantes no 

desenvolvimento do DiTV, detalhando tanto a construção da extensão de middleware, 

quanto a implementação das duas aplicações, criadas para validar a arquitetura. O 

objetivo principal desse capítulo é mostrar, na prática, a viabilidade técnica da arquitetura 

proposta no Capítulo 3. 

4.1 Ambiente de Desenvolvimento 

A arquitetura proposta pelo DiTV é independente de plataforma, e pode ser 

desenvolvida em qualquer ambiente dê que suporte à plataforma Java. Para o 

desenvolvimento desta primeira versão foi utilizada a IDE (Integrated Development 

Environment) Eclipse10 pelos seguintes motivos:  

 Compatibilidade com o emulador experimental do Ginga-J fornecido pelo 

C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife); e 

 Familiaridade do autor com a IDE. 

 

                                                 
10 IDE Eclipse – http://www.eclipse.org  
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4.1.1 Estrutura 

O DiTV está fisicamente organizado em três projetos, que juntos formam a 

implementação de avaliação da arquitetura. A Figura 4.1 ilustra a estrutura desses 

projetos, que possuem os seguintes objetivos: 

 DiTV-ME - É o projeto responsável por implementar a extensão de 

middleware, descrita na Seção 3.3.2. Esse projeto tem como objetivo tornar 

transparente a comunicação entre os clientes e servidores das aplicações. Esse 

módulo pode ser reutilizado por diversas aplicações diferentes que sigam a 

arquitetura proposta nesse trabalho; 

 DiTV-App-Client - Esse é o projeto que corresponde ao cliente da aplicação, 

e que executará na TV/receptor digital.  Esse projeto faz o uso do DiTV-ME 

para se comunicar com os servidores da aplicação do projeto DiTV-App-

Server; e 

 DiTV-App-Server - Esse é o projeto com o código dos servidores da aplicação. 

A comunicação dele com os clientes que executam nas TV/receptores é 

realizada usando o middleware de comunicação construído no projeto DiTV-

ME. 
Figura 4.1 - Estrutura dos Projetos 

Fonte: Próprio Autor 

 Um detalhe importante em relação à implementação é a necessidade de utilização da 

versão 1.3 de Java nos projetos DiTV-ME e DiTV-App-Client, pois como ambos vão 

precisar executar na TV é necessário utilizar a versão compatível com o middleware 

Ginga, como explicado na Seção 3.2.2 do capítulo anterior. É comum, até o momento da 

confecção deste trabalho, que os middleware de TV digital (ex. Ginga, MHP) adotem 

versões anteriores de Java, por razões como estabilidade e tamanho do software 

(plataforma). 

4.2 Ambiente de Testes 

O objetivo dos testes realizados foi verificar se as aplicações conseguiam executar as 

suas principais funcionalidades quando desenvolvidas com a utilização do DiTV. Os 

testes foram realizados no Laboratório de TV do C.E.S.A.R, e ocorreram de maneira 

informal, sendo executados testes ad-hoc (BSTQB, 2013) baseados nos requisitos e 

entendimento de cada aplicação.  
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Para realização dos testes das aplicações foram utilizadas duas TV com o middleware 

Ginga-J embarcado, e um EITV Playout11, que é uma estação completa de transmissão 

de TV digital interativa (de alcance restrito) que pode realizar transmissões contendo 

programas televisivos em alta definição e conteúdos interativos, além de outras três 

máquinas virtuais alocadas nos servidores do C.E.S.A.R e utilizadas como um servidor 

de nomes e dois servidores de aplicação.  A configuração desse ambiente de teste está 

ilustrada na Figura 4.2. 
Figura 4.2 - Ambiente de Teste 

Fonte: Próprio Autor 

Na figura anterior pôde ser visto o EITV Playout responsável por fazer a transmissão 

do Transport Stream (TS), que contém a aplicação, para os dois televisores (TV1 e TV2) 

com o middleware Ginga. Também é possível ver o Servidor A e o Servidor B, os quais 

são os responsáveis por executar os serviços da aplicação. É com eles que os clientes 

executando nas TV vão se comunicar. Por último, está o servidor de Nomes Sensível a 

Contexto, responsável por relacionar identificadores dos serviços (que executam no 

Servidor A e no Servidor B) com endereços físicos das máquinas que executam nos 

mesmos. 

4.3 DiTV-ME  

A extensão de middleware DiTV-ME é o módulo responsável por encapsular e 

gerenciar toda comunicação entre os aplicativos, servidores e processos que utilizam a 

arquitetura do DiTV. Esse é o principal módulo do DiTV, pois toda a proposta do trabalho 

está relacionada justamente à comunicação entre os servidores da aplicação (gerenciados 

pelas emissoras) e os aplicativos interativos (que executam nos televisores dos 

telespectadores). Assim, o primeiro passo da implementação foi a definição de como se 

daria essa comunicação. 

                                                 
11 EITV Playout – http://www.eitv.com.br/playout.php  
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Por se tratar de aplicações que devem se comunicar de forma assíncrona com os 

servidores (requisito apresentado na Seção 3.2.3), e ser parcialmente independente dos 

servidores, o mecanismo escolhido para realizar a comunicação entre os servidores e as 

aplicações foi utilizar um middleware de comunicação que permitisse a troca de 

mensagens assíncronas (ver Seção 3.3.2).  

Após definir a forma de comunicação entre clientes e servidores, foi preciso decidir 

qual serviço de trocas de mensagens utilizar. Incialmente, foi pensada a adoção do Java 

Messaging Service12 (JMS), que é uma API da linguagem Java para middleware orientado 

a mensagens, onde duas ou mais aplicações podem se comunicar trocando mensagens. 

Porém apesar do JMS ser distribuído junto a API Java desde a versão 1.3.1, as bibliotecas 

do JMS não são fornecidas junto com o Ginga-J.  

Portanto, após a análise das soluções já existentes, a decisão tomada foi implementar 

uma solução própria baseada no DiTV-ME (ROCHA et al., 2012), que atende a todos os 

requisitos descritos na Seção 3.2, inclusive o requisito de interoperabilidade. Outro 

aspecto que influenciou na decisão pelo uso do DiTV-ME, foi o fato da implementação 

final ser extremamente leve (em torno de 30 Kb). Pois esse fator é muito importante na 

construção de aplicações para o middleware Ginga, visto que existe uma limitação quanto 

ao tamanho máximo da aplicação, tamanho esse que não pode ultrapassar 6Mb (incluindo 

todas as imagens e API utilizadas pela aplicação), pois é o máximo que um set-top box 

suporta até o presente momento (MEDEIROS et al., 2010).  

4.3.1 Camada de Infraestrutura 

A camada de infraestrutura, conforme foi descrita na Seção 3.3.2.1, é a camada 

responsável por enviar as mensagens, abstraindo do programador da aplicação todas as 

complexidades relacionadas à comunicação em rede. Como pode ser visto na Figura 4.3, 

essa camada é composta pela interface IBroker, pela classe Broker (que implementa a 

interface IBroker), pela classe Conector, que encapsula todos os métodos dessa camada 

e os tornar visíveis para as camadas superiores e pela classe RemoteInfomation, a qual 

encapsula as informações relativas ao endereço físico (IP e porta) que serão utilizados 

para enviar as mensagens. 

Essa camada concentra todo o código responsável por gerenciar as interfaces de rede, 

tornando transparente para as camadas superiores o uso de sockets, além de encapsular os 

erros relacionados a problemas na rede. Apesar de não ser um código complexo, é um 

código que necessita de muita atenção, em função dos erros causados pela comunicação 

em rede. Por isso é tão importante a sua separação das demais camadas.  

 

 

                                                 
12 JavaTM Message Service Tutorial - http://docs.oracle.com/javaee/1.3/jms/tutorial/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/API
http://pt.wikipedia.org/wiki/Java_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Middleware
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Figura 4.3 - Diagrama de Classes da Camada de Infraestrutura

 
Fonte: Próprio Autor 

As principais funcionalidades dessa camada são fornecidas pelos métodos send e 

receive. Ambos os métodos são implementados na classe Broker. O fluxo dessas duas 

principais operações pode ser visto no diagrama de sequência da Figura 4.4.  
Figura 4.4 - Diagrama de Sequência Camada de Infraestrutura 

 

Fonte: Próprio Autor 

As classes e métodos implementados nessa camada não podem ser utilizados 

diretamente pelo desenvolvedor da aplicação. Esses métodos só estão disponíveis para a 

camada de distribuição e de serviços comuns. Isso é necessário para garantir os requisitos 

de tolerância a falhas (Seção 3.2.1) e transparência de localização (Seção 3.2.5).  
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4.3.2 Camada de Distribuição 

A camada de distribuição do DiTV-ME, conforme descrita na Seção 3.3.2.2, tem 

como principal objetivo criar as mensagens e gerenciar as filas de envio e recebimento 

das mensagens, tornando transparente para a aplicação as etapas necessárias para o envio 

e/ou recebimento das mensagens. Em relação à criação da mensagem, é importante que 

seja feita uma observação, pois quando foi dito (nas seções 3.3.1.1 e 3.3.1.2) que os 

servidores e clientes são responsáveis pela criação e o processamento das mensagens, era 

em relação ao conteúdo das mesmas, pois o objeto mensagem propriamente é criado na 

camada de distribuição, juntando o conteúdo (criado pela aplicação) com as informações 

necessárias para que a mensagem chegue no seu destino (essas informações compõem o 

cabeçalho da mensagem). 

O formato do cabeçalho da mensagem pode ser visto na Figura 4.5, e contém o 

Message ID, número utilizado para identificar a mensagem unicamente na aplicação, o 

Type (que pode ser um dos seguintes: request message, reply message, lookup request 

message, lookup reply message, bind message, rebind message e unbind message), os 

campos Destination  e Sender (preenchidos respectivamente com o endereço IP para o 

qual a mensagem deve ser enviada e o endereço IP da máquina/TV que está enviando 

aquela mensagem) e os campos Service Name e Service Locality, preenchidos apenas 

quando a mensagem é enviada para o serviço de nomes, ou seja, é uma mensagem de 

lookup, bind, rebind ou unbind. O campo Service Name se refere ao nome “mnemônico” 

de serviço (xe. StaticService) e o campo Service Locality à localização geográfica onde 

se encontra o serviço (ex. Recife). O campo Context Information completa o cabeçalho e 

contém as informações contextuais da mensagem enviada, informações essas que variam 

de aplicação para aplicação e são definidas pelo desenvolvedor da mesma. 
Figura 4.5 - Cabeçalho da Mensagem 

Message 

ID 

Type Destination Sender Service 

Name 

Service 

Locality 

Context 

Information 

Fonte: Próprio Autor 

O diagrama de classes da camada de distribuição pode ser visto na Figura 4.6. Nele 

pode-se ver as classes que compõem essa camada: Sender, Receiver, QueueManager (que 

implementa a interface IQueueManager), ArrayQueue (que implementa a interface 

IQueue) e Message.  De todas essas classes, apenas as classes Sender e Receiver estão 

acessíveis ao programador da aplicação. Elas têm como função fazer a ligação da 

aplicação com o QueueManager, separando para fins de organização do código o acesso 

às filas de envio e recebimento de mensagens.  

Para atender ao requisito de assincronismo, descrito na Seção 3.2.3, a camada de 

distribuição utiliza-se do mecanismo de filas para o envio e o recebimentos das 

mensagens. A fila de mensagens é um conceito fundamental do middleware orientado a 

mensagens (MOM). As filas tornam possível o armazenamento das mensagens de um 

MOM. As aplicações que utilizam um MOM são capazes de enviar e receber mensagens 

de e para uma fila. Essas filas são fundamentais para a implementação do modelo de 

interação assíncrona de um MOM (CURRY, 2004). 

Uma fila, como foi dito, é o lugar onde as mensagens são armazenadas. No caso de 

uma fila de saída, as mensagens ficam nela até poderem ser enviadas, e numa fila de 
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entrada elas são enfileiradas conforme vão sendo recebidas e são removidas da fila 

quando são consumidas (utilizadas pela aplicação). Geralmente as filas são organizadas 

seguindo algum critério de ordenação particular. Nesse trabalho, o critério de ordenação 

utilizado é o padrão dos middleware orientados a mensagens, First-In First-Out (FIFO) 

(CURRY, 2004). A ordenação das filas FIFO é de acordo com a ordem de chegada, ou 

seja, a primeira mensagem a entrar na fila será a primeira mensagem a sair dela, e assim 

por diante.  
Figura 4.6 - Diagrama de Classes da Camada de Distribuição 

 
Fonte: Próprio Autor 

Uma peculiaridade do uso de filas no DiTV-ME é que foi preciso fazer uma 

implementação de uma fila FIFO do princípio. Isso foi necessário em virtude da biblioteca 

Java disponível no middleware Ginga não conter qualquer classe que implementasse o 

comportamento de uma fila FIFO. 

No DiTV, quando uma aplicação solicita que uma mensagem seja enviada, essa 

mensagem é enviada para uma fila FIFO (first in first out), e apenas quando a camada de 

infraestrutura fica disponível, é que as mensagens vão sendo retiradas da fila e enviadas 

para essa camada transmiti-las pela rede. A transmissão das mensagens é feita por uma 

thread diferente da que requisita a transmissão da mensagem. E, como foi dito acima, fica 

a cargo da camada de infraestrutura. O diagrama de sequência desse processo pode ser 

visto na Figura 4.7. Nessa mesma imagem, pode-se observar que após a aplicação enviar 

a mensagem utilizando o método send, da classe Sender, a aplicação fica livre para 

continuar a sua execução normalmente.  
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Figura 4.7 – Diagrama de Sequência do Envio de Mensagens 

 
Fonte: Próprio Autor 

Já o processo para o recebimento de mensagens é ligeiramente diferente do de envio. 

Para receber uma mensagem, a aplicação que faz uso do DiTV-ME, deve utilizar a classe 

Receiver para abrir a fila de recebimento.  Em seguida a aplicação deve adicionar um 

MessageListener, que servirá para que ela seja notificada quando uma mensagem chegar 

no QueueManager. A partir daí a aplicação pode continuar executando normalmente, 

dado que quando uma nova mensagem for recebida pela extensão de middleware, ele 

notificará a aplicação. Essa notificação é realizada disparando um evento quando uma 

mensagem estiver disponível pra ser consumida pela aplicação. O diagrama de sequência 

que ilustra o processo de recebimento de mensagens pode ser visto na Figura 4.8. 

 
Figura 4.8 - Diagrama de Sequência do Recebimento de Mensagens

 
Fonte: Próprio Autor 

É importante ressaltar que apesar de possuir um único gerenciador de filas 

(QueueManager), o DiTV-ME possui duas filas distintas, uma para as mensagens que 

serão enviadas e uma para as mensagens que foram recebidas. Sendo assim, a 

implementação aqui descrita é totalmente compatível com a arquitetura descrita na Figura 

3.5. 
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Outro aspecto que vale enfatizar é a facilidade que é provida para o desenvolvedor da 

aplicação criar aplicações sensíveis a contexto. Isso é feito através do método send, como 

pode ser visto no diagrama de classes (Figura 4.6). Esse método recebe como parâmetro, 

além do conteúdo da mensagem, um objeto do tipo ContextInformation. Esse objeto 

agrupa todos os elementos contextuais escolhidos pelo desenvolvedor, e é adicionado ao 

cabeçalho da mensagem (Figura 4.5). Quando essa mensagem chegar ao servidor, esse 

servidor poderá acessar essa informação através do método getContext() da classe 

Message. 

4.3.3 Serviços Comuns 

A camada de serviços comuns, descrita na Seção 3.3.2.3, é idealizada para agrupar os 

serviços independentes de alto nível da extensão de middleware. A existência da camada 

tem como objetivo permitir aos desenvolvedores das aplicações se concentrar apenas em 

programar a lógica do negócio da aplicação, sem que precisem, por exemplo, escrever o 

código responsável por um serviço de segurança ou de transação, pois tudo é fornecido 

pela camada de serviços comuns do DiTV-ME na forma de componentes reutilizáveis. 

No DiTV-ME, a camada de serviços fornece um serviço de nomes sensível a contexto, 

que será detalhado a seguir. Contudo, outros serviços podem ser providos, como o serviço 

de segurança, serviço de controle de transação, entre outros. Porém por não serem 

serviços fundamentais para essa versão do DiTV eles não foram incluídos nessa solução. 

4.3.3.1 Serviço de Nomes Sensível a Contexto 
Esse serviço, integrante da camada de serviços comuns, possui basicamente duas 

funcionalidades: receber as solicitações de registro vindas dos servidores das aplicações 

que precisem ter seus endereços físicos registrados no serviço de nomes; e mapear o nome 

de um serviço em um endereço físico real – IP e portas disponíveis – quando solicitado 

por uma aplicação.   

Seguindo o que foi definido no Capítulo 3, o serviço de nomes do DiTV deve ser 

sensível ao contexto das aplicações. Para construção de um serviço de nomes sensível a 

contexto, o primeiro passo é a definição dos elementos contextuais que serão utilizados. 

Neste trabalho foi escolhido, como elemento contextual, a informação de rede 

(network_id) transmitida nas tabelas NIT do transport stream (TS). A escolha pelo 

network_id como elemento contextual foi tomada porque através dele é possível inferir a 

região em que a TV se encontra.  Essa inferência é feita com base em um arquivo xml 

(mantido pelas emissoras) que mapeia um network_id para uma localização. 

No Quadro 3, é possível notar que network_id diferentes podem ser traduzidos para 

uma mesma localidade. Isso ocorre para evitar que localidades com poucos 

usuários/telespectadores precisem de servidores dedicados exclusivamente para elas 

(evitando assim o desperdício de recursos). Dessa forma, a solução encontrada foi fundir 

essa localidade com a região mais próxima que melhor acomode esses usuários. Um bom 

exemplo para visualizar isso é observar os telespectadores da TV Asa Branca em Caruaru: 

apesar deles não estarem na região da cidade de Recife, eles serão redirecionados para os 

servidores em Recife. Assim, fica sob responsabilidade dos servidores alocados em 

Recife atender as demandas das regiões com poucos usuários próximas a eles (no exemplo 
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Caruaru e Petrolina). Portanto, a cardinalidade do mapeamento entre network_id e 

localidade não é necessariamente de um para um e sim de um para muitos.  

Por ser diferente de um serviço de nomes padrão, algumas mudanças são necessárias 

com a adição da sensibilidade a contexto ao serviço de nomes. A principal mudança é em 

relação a como é feito o mapeamento de um serviço para o seu endereço físico (IP e 

porta). Esse mapeamento ocorre da seguinte forma: quando um servidor de aplicação se 

registra no serviço de nomes, ele informa no ato do registro o nome do serviço, a 

localidade que ele se encontra e seu endereço físico (IP e porta). Então, quando chega no 

serviço de nomes uma solicitação para resolver o nome (lookup) de um serviço, o primeiro 

passo é traduzir o network_id para uma a informação sobre qual localidade atende aquele 

identificador. Para isso é feita a consulta ao arquivo xml mantido pela emissora. Então, é 

realizada uma consulta na tabela de nomes utilizando o par {nome do serviço, 

localidade}. Essa consulta utiliza o contexto da solicitação (nesse caso a 

localidade/network_id), para descobrir das possíveis repostas qual é a mais adequada para 

atender aquela solicitação. 
Quadro 3 - Exemplo de Mapeamento dos Netwok IDs para localidade 

Newtork ID  Afiliada  Localização do Servidor 

127 Globo Nordeste (Recife) Recife 

129 TV Asa Branca (Caruaru) Recife 

010 Globo São Paulo (São Paulo) São Paulo 

 136 TV Grande Rio (Petrolina) Recife 

006 Globo Rio (Rio de Janeiro) Rio de Janeiro 

074 TV Tem Sorocaba (Sorocaba) São Paulo 

Fonte: Próprio Autor 

A modelagem do contexto da solução proposta foi feita utilizando a técnica de par 

chave-valor, que segundo Vieira; Tedesco;Salgado (2009) possui uma estrutura simples, 

de fácil implementação e uso, características adequadas em função da simplicidade dos 

elementos contextuais envolvidos no domínio da aplicação. Contudo, nada impede que 

outras técnicas possam ser utilizadas de acordo com a necessidade de cada aplicação. 

 Na Figura 4.9 pode-se ver a interface do serviço de nomes do DiTV-ME. Serviço 

esse que dispõe de quatro métodos acessíveis para os desenvolvedores das aplicações 

(Como pode ser visto na Figura 3.6 e na Figura 4.9): bind, reBind unBind, lookUp. O bind 

e o reBind são responsáveis por registrar um servidor/serviço no serviço de nomes. Já o 

unBind desregistra o serviço passado como parâmetro. Enquanto lookUp é responsável 

por ir ao serviço de nomes e descobrir o endereço do servidor ao qual a aplicação deve se 

conectar.  

Ainda analisando a Figura 4.9, percebe-se que diferentemente de um serviço de nomes 

comuns os métodos do serviço de nomes do DiTV-ME possuem um parâmetro adicional. 

Todos os métodos (lookUp, bind, reBind, e unBind) recebem além dos parâmetros 

habituais (ex. nome do serviço e sua localização) um objeto do tipo ContextInformation, 

o qual é responsável por armazenar todas as informações contextuais que o serviço de 

nomes utiliza. Neste trabalho esse objeto vai ser o responsável por armazenar a 

informação de localidade obtida a partir do network_id. 
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Figura 4.9 - Interface do Serviço de Nomes do DiTV-ME

 
Fonte: Próprio Autor 

Para uma aplicação utilizar o serviço de nomes do DiTV-ME é preciso que todos os 

seus servidores se registrem no Serviço de Nomes, associando-se ao mesmo identificador 

(nome do serviço) e dizendo a qual localidade cada servidor deve atender 

preferencialmente. Também é necessário que o identificador do serviço seja enviado junto 

ao código do cliente, na forma de um arquivo de configuração (chamado config.txt que 

pode ser visto na Figura 4.10).  
Figura 4.10 - config.txt 

 
Fonte: Próprio Autor 

Dessa forma, quando o cliente da aplicação precisa enviar uma mensagem utilizando 

o DiTV-ME, ela não precisa chamar o método lookUp, basta chamar o método send que 

o DiTV-ME antes de enviar a mensagem faz ele próprio o lookUp, passando como 

parâmetros o identificador do serviço, localizado no arquivo de configuração, e o 

network_id, obtido junto as tabelas NIT. Em seguida, quando essa solicitação chega ao 

serviço de nomes, esse serviço consulta o arquivo xml mantido pela emissora para 

descobrir a qual localidade aquele network_id pertence. Só então que o serviço efetua a 

busca pelos servidores que devem prover aquele serviço para aquela região (daquele 

network_id). Na Figura 4.11 é mostrado o diagrama de sequência simplificado do 

processo de lookUp e reBind efetuados por uma aplicação.  
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Figura 4.11 - Diagrama de Sequência do Serviço de Nomes

 
Fonte: Próprio Autor 

Em virtude das informações contidas na tabela de SI fazerem parte do contexto ao 

qual o receptor se encontra, pode-se dizer que o esse serviço de nomes provido pelo 

trabalho é sensível ao contexto (ROCHA et al., 2012). 

4.4 Aplicações – DiTV-App 

Para validar a arquitetura proposta e implementada nesse trabalho, foram 

desenvolvidas duas aplicações interativas distribuídas, Enquete-TV e TV-Comments. 

Para cada uma delas foram desenvolvidas duas versões compatíveis com o middleware 

Ginga, sendo uma delas seguindo as definições do DiTV descritas no Capítulo 3, e outra 

sem utilizar a arquitetura proposta por este trabalho. As aplicações que utilizam a 

arquitetura DiTV são denominadas DiTV-App, para identificar que fazem parte da 

família DiTV. 

 A construção dessas aplicações teve como principal objetivo verificar se as 

aplicações propostas conseguiam executar as suas principais funcionalidades quando 

desenvolvidas com a utilização do DiTV. Nas próximas subseções serão detalhadas e 

comparadas as implementações dessas aplicações. 

4.4.1 Enquete-TV 

Enquete-TV é um aplicativo que apresenta uma enquete que permite aos 

telespectadores/usuários responderem uma pergunta escolhendo uma das opções 

mostradas. A escolha pela implementação de uma aplicação desse tipo é em função da 

sua grande utilidade para o contexto televisivo. Uma aplicação com essa funcionalidade 

pode ser utilizada, por exemplo, para votações para reality shows, e enquetes feitas 

durante transmissões de praticamente qualquer tipo de programa. 

O funcionamento da aplicação segue o padrão para aplicações interativas de televisão 

digital. A emissora envia a aplicação juntamente com o áudio e vídeo habituais da 

programação. Uma vez que a aplicação foi recebida e processada na TV, o usuário deve 

responder a enquete utilizando o seu controle remoto. Assim que o usuário responde a 
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pergunta, essa resposta é enviada para o servidor da emissora. Como o foco deste trabalho 

é facilitar o desenvolvimento de aplicações tornando transparente a comunicação, a 

interface gráfica para a mesma não precisou ser implementada. O mecanismo de interação 

do usuário com essa aplicação se dá, basicamente, pelo pressionamento de um dos botões 

coloridos do controle remoto. A informação de qual botão foi pressionado é detectada e 

em seguida enviada para o servidor através de uma variável do tipo String contendo a cor 

da tecla pressionada.  

Como foi dito na seção anterior, foram construídas duas versões diferentes para essa 

aplicação, uma utilizando a arquitetura DiTV, chamada de DiTV-App01, e a outra que 

não faz uso do DiTV, denominada de App01. Na  Figura 4.12 é possível visualizar o 

código da DiTV-App01 responsável por enviar o voto do set-top-box/televisor para o 

servidor que computa os votos utilizando o módulo construído nesse trabalho. 

Analisando esse código, é possível ver que a aplicação não faz referência de forma 

explícita ao endereço dos seus servidores. Isso se deve graças à utilização do DiTV-ME. 

A descoberta de onde está o servidor que a aplicação deve se comunicar é feita 

implicitamente pelo DiTV-ME quando a aplicação executa a linha de código 

Sender.getInstance().send(PARTICIPANTE01). O processo para o DiTV-ME 

descobrir para onde enviar a mensagem foi descrito na Seção 4.3.3.1.  
 Figura 4.12 - Código DiTV-App01 (Cliente) 

Fonte: Próprio Autor 

Na Figura 4.13, é mostrado o código da App01 que é responsável por fazer a mesma 

rotina. É importante destacar que na App01 o endereço do servidor deve ser transmitido 

junto com o aplicativo, não permitindo assim modificar a localização do mesmo, sob pena 

de que ele pare de ser encontrado pela aplicação. Ou seja, caso o servidor tenha que mudar 

de endereço, o código da App01 deve ser alterado, enquanto que, na DiTV-App01 o que 

deve ser enviado junto com a aplicação é apenas o arquivo de configuração contendo o 

nome do serviço (que foi/será registrado no servidor de nomes). 

 

 

public class DiTVApp01 implements Xlet, KeyListener{ 

... 

  public void keyPressed(KeyEvent key) { 

    Sender.getInstance().open(); 

    switch (key.getKeyCode()) { 

    case RemoteControlEvent.VK_COLORED_KEY_0: 

      Sender.getInstance().send(PARTICIPANTE01);       

      break; 

    case RemoteControlEvent.VK_COLORED_KEY_1: 

      Sender.getInstance().send(PARTICIPANTE02); 

      break; 

    case RemoteControlEvent.VK_COLORED_KEY_2: 

      Sender.getInstance().send(PARTICIPANTE03); 

      break; 

    case RemoteControlEvent.VK_COLORED_KEY_3: 

      Sender.getInstance().send(PARTICIPANTE04); 

      break; 

    } 

    Sender.getInstance().close();     

  } 

...} 
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Figura 4.13 - Código App01 (Cliente) 

public class App01 implements Xlet, KeyListener{ 

... 

   public void keyPressed(KeyEvent key) { 

    try { 

      Socket clientSocket = new Socket(Constants.APPLICATION_HOST, 

          Constants.APPLICATION_PORT); 

      ObjectOutputStream outToServer =  

             new ObjectOutputStream(clientSocket.getOutputStream()); 

      switch (key.getKeyCode()) { 

      case RemoteControlEvent.VK_COLORED_KEY_0: 

        outToServer.writeObject(PARTICIPANTE01); 

        break; 

      case RemoteControlEvent.VK_COLORED_KEY_1: 

        outToServer.writeObject(PARTICIPANTE02); 

        break; 

      case RemoteControlEvent.VK_COLORED_KEY_2: 

        outToServer.writeObject(PARTICIPANTE03); 

        break; 

      case RemoteControlEvent.VK_COLORED_KEY_3: 

        outToServer.writeObject(PARTICIPANTE04); 

        break; 

      }       

      outToServer.flush(); 

      clientSocket.close(); 

    } catch (UnknownHostException e) { 

    } catch (IOException e) {} 

  }     

...} 

Fonte: Próprio Autor 

A Figura 4.14 mostra o código do servidor responsável por receber os votos vindos 

da DiTV-App01. Os principais aspectos a serem destacados nesse código são: a 

necessidade do servidor se registrar no servidor de nomes (para garantir a transparência 

de localização) e a forma como as mensagens são recebidas pelo servidor, que é através 

de um MessageListener, onde a cada mensagem recebida, um evento é disparado ativando 

o listener.  
Figura 4.14 – Código do Servidor DiTV-App01 

public class DiTVApp01Server { 

.... 

  public void init() throws InterruptedException { 

    receiver = Receiver.getServerReceiverInstance(); 

    receiver.open(); 

    receiver.addMessageListener(new MessageListener() { 

      public void onMessageReceived(MessageEvent event) { 

        countVotes(receiver.receiveObject()); 

      } 

    }); 

  } 

  public static void main(String[] args) throws Exception { 

    RemoteInformation ri = new RemoteInformation( 

        Constants.APPLICATION_PORT, Constants.APPLICATION_HOST); 

   DirectoryServiceClient.getInstance().bind( 

        Constants.SERVICE_NAME,Constants.LOCALITY, ri); 

    MainReceiver r = new MainReceiver(); 

    r.init(); 

  } 

  public void countVotes(Serializable obj){...} 

...} 
Fonte: Próprio Autor 
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 Na Figura 4.15, é exibido o código do servidor da App01, responsável por lidar 

com a comunicação em rede. Nele pode ser visto que em função da não utilização do 

DiTV-ME, é necessário a manipulação direta de sockets para o recebimento de mensagens 

via rede. 
Figura 4.15 - Código do Servidor App01 

Fonte: Próprio Autor 
Ao analisar os códigos responsáveis pela parte de comunicação das duas aplicações, 

pode-se observar que, graças ao uso do DiTV-ME, o código do DiTV-App01 é mais 

transparente, no que se refere a comunicação via rede, do que o do App01, pois o uso da 

extensão de middleware (DiTV-ME) torna possível abstrair a complexidade da camada 

de comunicação para o desenvolvedor de aplicativos de TV. O uso do DiTV-ME pelo 

DiTV-App01 também confere ao mesmo uma maior tolerância a falhas (Seção 3.2.1), uma 

vez que os erros relacionados à troca de mensagens pela rede são tratados internamente 

pela extensão de middleware. Vale enfatizar que a utilização do serviço de nomes 

(fornecido por este trabalho) pelo DiTV-App01, torna possível que os seus servidores 

possam mudar de endereço sem precisar que o código da aplicação cliente seja 

modificado, garantindo assim a transparência de localização (Seção 3.2.5) dos  servidores 

dessa aplicação.  

Além das vantagens observadas ao analisar o código, é importante lembrar que o uso 

do DiTV permite que a aplicação distribuída dê suporte da melhor forma ao crescimento 

do número de usuários dela, sem que ocorram perdas significativas de desempenho e 

oferece à aplicação o serviço de nomes sensível a contexto. No caso do serviço de nomes 

sensível a contexto ele não é invocado diretamente pelos clientes da aplicação. Dessa 

forma, quando o cliente da aplicação precisa enviar uma mensagem utilizando o DiTV-

ME, ela não precisa chamar o método lookUp explicitamente, basta chamar o método 

send que o DiTV-ME antes de enviar a mensagem faz ele próprio o lookUp, passando 

como parâmetros o identificador do serviço, localizado no arquivo de configuração, e o 

network_id, obtido junto as tabelas NIT (Seção 4.3.3.1).  

public class App01Server { 

... 

  public void loop(){ 

    try { 

      if (welcomeSocket == null || welcomeSocket.isClosed()) { 

        int port = Constants.APPLICATION_PORT; 

        welcomeSocket = new ServerSocket(port); 

      } 

      while(true){ 

        Object object; 

        Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept(); 

        ObjectInputStream input = new ObjectInputStream( 

            connectionSocket.getInputStream()); 

        countVotes(input.readObject());              

      } 

    } catch (Exception e) {...} 

  } 

...} 
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4.4.2 TV-Comments  

O segundo aplicativo desenvolvido, foi uma aplicação para troca de comentários 

durante a exibição de um programa. Neste trabalho foi escolhido adotar um jogo de 

futebol como programa base para a aplicação. Na aplicação, o telespectador pode enviar 

curtas mensagens de textos sobre o jogo e pode visualizar as mensagens enviadas por 

outros telespectadores. A escolha por uma aplicação com esse molde foi feita baseada na 

adoção do Twitter13 pelas emissoras como forma de interagir com os telespectadores de 

alguns de seus programas.  

A aplicação funciona da seguinte forma: a emissora envia a aplicação para os 

telespectadores no Transport Stream (juntamente com o áudio e vídeo do programa como 

foi explicado na Seção 2.1.1). A partir do momento que a aplicação é recebida e 

processada pela TV, o telespectador poderá executar a aplicação. Na primeira execução 

é exibida uma tela pequena para a identificação dos telespectadores (time favorito e se há 

crianças e/ou mulheres assistindo ao programa). Assim que essas perguntas forem 

respondidas é exibido um painel com duas áreas de texto, uma para ele escrever os 

comentários que desejar enviar e outra para ele ler os comentários dos outros usuários. A 

interface da aplicação pode ser vista na Figura 4.16. 
Figura 4.16 - Interface do TV-Comments 

 
Fonte: Próprio Autor 

Já o funcionamento dos servidores da aplicação segue o que foi proposto na Seção 

3.3.1, ou seja, utilizam o contexto da TV que fez a requisição para filtrar os comentários 

mais relevantes para aquele usuário.  Essa filtragem, utilizando o contexto da aplicação, 

é importante porque a quantidade de informações que precisam ser exibidas na tela pode 

extrapolar muito o limite definido em Barros (2006). Para que esse limite não seja 

ultrapassado, é necessário selecionar os comentários que serão exibido nas TV de acordo 

com algum critério ou contexto, definido como qualquer informação relevante para a 

                                                 
13 Twitter – http://www.twitter.com  
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interação entre um usuário e uma aplicação (DEY, 2001) (Seção 2.2). Assim, faz-se 

necessário que as informações, as quais serão enviadas para cada telespectador, sejam o 

mais relevante possível para ele, descartando as mensagens irrelevantes e selecionando 

os comentários mais adequados para o seu contexto. Trata-se portanto de variáveis de 

contexto usadas como critérios de seleção. Nesse caso (TV-Comments), as variáveis 

contextuais são localização, time preferido, se possui crianças assistindo ao programa e 

se possui mulheres assistindo ao programa. 

Como foi dito logo acima, as variáveis de contexto são utilizadas pelo servidor da 

aplicação para filtrar os comentários que serão enviados para cada cliente. Essa filtragem 

é feita de forma que a cada dez mensagens o usuário receba quatro mensagens de 

torcedores do seu time e que moram na mesma localidade, duas mensagens de torcedores 

de times diferentes e que moram na mesma localidade, duas mensagens de torcedores do 

seu time que moram em outra região, e para completar, duas mensagens de torcedores de 

outros times e que moram em outras regiões. A informação de se existem crianças e/ou 

mulheres assistindo aquele programa naquela TV é utilizada para filtrar o conteúdo das 

mensagens, de forma que não sejam exibidas mensagens com termos inapropriados para 

a audiência naquela TV.  A filtragem de conteúdo é feita dessa forma para exibir para o 

usuário as mensagens que o sistema acredita que sejam mais significativas para ele, 

contudo sem impedir que ele tenha acesso às mensagens de outros usuários que estão 

inseridos em um contexto diferente do seu.  

No TV-Comments, assim como no Enquete-TV, foram criadas duas aplicações 

similares, uma utilizando a arquitetura proposta e outra sem fazer uso da mesma. A 

aplicação que utiliza a arquitetura será chamada de DiTV-App02, enquanto a outra que 

não faz uso do DiTV será chamada de App02. As duas aplicações possuem um 

funcionamento similar. Porém em consequência das facilidades oferecidas pelo 

middleware de comunicação proposto no DiTV, o DiTV-App02 foi implementado de 

forma que as mensagens sejam trocadas assincronamente entre o cliente e o servidor.  

Na Figura 4.17, é possível visualizar o código da DiTV-App02 responsável por enviar 

e receber os comentários para um dos servidores da emissora. No código, é possível ver 

que são abertas tanto a fila de envio, quanto a de recebimento, pois como a aplicação tanto 

envia mensagens para o servidor da emissora quanto recebe mensagens dele, é necessário 

que as duas filas sejam abertas e coexistam. 

Comparando o código do DiTV-App02 com o do DiTV-App01, pode-se visualizar a 

diferença da aplicação TV-Comments (DiTV-App02) para Enquete-TV (DiTV-App01). 

Enquanto a comunicação entre o cliente e os servidores do DiTV-App01 é unidirecional 

(o cliente envia os votos para os servidores da emissora, e não recebem nenhuma resposta 

imediata), a comunicação entre o cliente e os servidores do DiTV-App02 é bidirecional, 

ou seja, tanto a aplicação que executa na TV envia mensagens/comentários para os 

servidores, quanto os servidores enviam mensagens/resumo dos comentários para a 

aplicação. 
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Figura 4.17 – Código DiTV-App02 (Cliente) 

Fonte: Próprio Autor 

É importante observar que assim como no Enquete-TV, o cliente do Comments-TV 

não faz nenhuma referência explícita ao endereço de um dos seus servidores. Isso se deve 

graças à utilização do DiTV-ME. A descoberta de onde está o servidor que a aplicação 

deve ser comunicar é feita implicitamente pelo DiTV-ME quando a aplicação chama o 

método send da classe Sender. Esse processo é explicado com mais detalhes na Seção 

4.3.3.1. Vale enfatizar também que no DiTV-App02 o contexto do cliente é enviado pelo 

DiTV-ME juntamente com o conteúdo da mensagem, isso é pode ser observado na 

chamada ao método send (sender.send(comment, getContextInformation())). 

A seguir, na Figura 4.18, é exibido o código do cliente do App02. Esse trecho de 

código exibido tem o mesmo objetivo do código do DiTV-App02, mostrado na Figura 

4.17, e é responsável por lidar com a comunicação entre os servidores e os clientes da 

aplicação. E assim como DiTV-App02, a comunicação entre o servidor e o cliente do App2 

é bidirecional. Outro aspecto que deve ser ressaltado é que, assim como na App01 do 

Enquete-TV, o endereço do servidor deve estar explicitamente no código do App02, dessa 

forma não permitindo que os servidores da aplicação possam mudar a sua localização sem 

que seja necessário alterar o código do cliente.   

 

 

 

 

 

public class DiTVApp02 implements Xlet, KeyListener{ 

...... 

 

  public void init(){    

    receiver = Receiver.getApplicationReceiverInstance(); 

    sender = Sender.getInstance(); 

    sender.open(); 

    receiver.addMessageListener(this); 

    receiver.open(); 

    timer.scheduleAtFixedRate(new UpdateTask(), 5000, 15000); 

  }    

    

  public void closeAllConections(){ 

    receiver.close(); 

    sender.close(); 

    timer.cancel(); 

  }   

 

  public void sendComment(Comment comment){ 

    sender.send(comment, getContextInformation()); 

  } 

 

  public ContextInformation getContextInformation(){...} 

 

  public void onMessageReceived(MessageEvent event) { 

     String comments = (String) receiver.receiveObject(); 

 commentTextArea.setText(comments); 

  } 

   ...} 
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 Figura 4.18 – Código App02 (Cliente) 

 
Fonte: Próprio Autor 

Em, seguida, na Figura 4.19, é mostrado o código do servidor responsável por receber 

os comentários e responder as requisições do DiTV-App02. Os principais pontos que 

devem ser ressaltados nesse código são: a necessidade do servidor se registrar no servidor 

de nomes (para garantir a transparência de localização),  a forma como as mensagens são 

recebidas pelo servidor (através de um MessageListener, onde a cada mensagem recebida, 

um evento é disparado ativando o listener), a comunicação bidirecional com o cliente da 

aplicação (diferente do servidor do Enquete-TV que apenas recebia e contabilizava os 

votos, mas não recebia nenhuma requisição que precisava ser respondida para os seus 

public class App02 implements Xlet { 

...... 

 

  public void sendComment(String comment) { 

    Socket clientSocket = null; 

    try { 

      clientSocket = new Socket(Constants.APPLICATION_HOST, 

          Constants.APPLICATION_PORT); 

      ObjectOutputStream outToServer; 

           = new ObjectOutputStream(clientSocket.getOutputStream()); 

      outToServer.writeObject(comment); 

      outToServer.flush(); 

      clientSocket.close(); 

      final Thread t = new Thread(){ 

        public void run() { 

          super.run(); 

          Object object; 

          Socket connectionSocket; 

          try { 

          openConection(); 

          connectionSocket = welcomeSocket.accept(); 

          ObjectInputStream input = new ObjectInputStream( 

              connectionSocket.getInputStream()); 

          object = input.readObject(); 

          connectionSocket.close(); 

          commentTextArea.setText((String) object); 

          } catch (IOException e) { 

          } catch (ClassNotFoundException e) { 

          } catch (CommunicationException e) {             

          }}}; 

      t.start(); 

      timer.scheduleAtFixedRate(new UpdateTask(), 5000, 5000); 

    } catch (UnknownHostException e) {  

    } catch (IOException e) {      … 

    } 

  }   

  public boolean openConection() throws CommunicationException{ 

    if (welcomeSocket == null || welcomeSocket.isClosed()) { 

      int port = Constants.APPLICATION_REPLY_PORT; 

      try { 

        welcomeSocket = new ServerSocket(port); 

        } catch (IOException e) { 

        throw new CommunicationException(e); 

      } 

    } 

    return !welcomeSocket.isClosed(); 

  }   

...} 
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clientes) e a chamada do método que filtra os comentários que serão enviados para o 

cliente de acordo com o contexto dele.  
Figura 4.19 - Código do Servidor DiTV-App02 

 
Fonte: Próprio Autor 

O código do servidor responsável por atender as requisições do App02 pode ser visto 

na Figura 4.20. Diferentemente do servidor do DiTV-App02é preciso lidar diretamente 

com manipulação de sockets para o recebimento de mensagens via rede. Um aspecto 

importante que deve ser lembrado em relação tanto à aplicação, quanto aos servidores, é 

public class DiTVpp02Server { 

... 

 public MessagePanelServer(String serviceName, String locality) { 

    this.serviceName = serviceName; 

    addContextInformation(locality); 

    receiver = Receiver.getServerReceiverInstance(); 

    sender = Sender.getInstance(); 

    facade = Facade.getInstance(); 

    receiver.addMessageListener(this); 

    receiver.open(); 

    sender.open(); 

    timer.scheduleAtFixedRate(new UpdateTask(), 5000, 15000); 

  } 

  public StringBuilder getFilteredMessages(ContextInformation ctx) { 

... 

  } 

  public void onMessageReceived(MessageEvent event) { 

    Message m = receiver.receiveMessage(); 

    if (m.getObject().equals(Constants.SERVER)) { 

      sender.send( 

       getFilteredMessages(m.getContext).toString(), m.getSender()); 

    } else if ( 

    ((String) m.getObject()).startsWith(Constants.SERVER_CONSTANT)){ 

      updateMessageCache(new StringBuilder((String) m.getObject())); 

    } else { 

      Comment comment = new Comment(m); 

      if (!comment.getComment().equals(Constants.PING)) { 

        facade.registerComment(comment); 

      } 

      sender.send( 

       getFilteredMessages(m.getContext).toString(), m.getSender()); 

    } 

  } 

 

  public void updateMessageCache(StringBuilder message){…} 

 

  public static void main(String[] args) { 

    RemoteInformation ri = new RemoteInformation( 

        Constants.APPLICATION_PORT, Constants.APPLICATION_HOST); 

 

    DirectoryServiceClient.getInstance() 

     .reBind(Constants.SERVICE_NAME,Constants.LOCALITY, ri); 

 

    MessagePanelServer server = new MessagePanelServer( 

        Constants.SERVICE_NAME, Constants.LOCALITY); 

 

    server.loop(); 

  } 

...} 
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a questão do assincronismo, que é ter dado suporte nativo ao middleware de comunicação 

do DiTV, evitando assim que o desenvolvedor da aplicação precise criar e gerenciar 

threads diferentes para garantir o assincronismo. Enquanto o servidor que não faz uso da 

arquitetura do DiTV, precisa ele mesmo implementar e gerenciar os diferentes processos 

necessários para garantir o assincronismo da aplicação. 
Figura 4.20 – Código do Servidor App02 

Fonte: Próprio Autor 

Analisando os códigos responsáveis pela parte de comunicação das duas aplicações, 

pode-se observar que assim como no Enquete-TV, o código do aplicativo que faz uso da 

extensão de middleware (DiTV-App02) é mais transparente, uma vez que consegue 

abstrair do desenvolvedor a complexidade da comunicação via rede. Essa transparência é 

obtida em parte pela utilização do serviço de nomes do DiTV-ME, tornando possível que 

seja possível acessar os servidores da aplicação sem uma referência explicita ao seu 

endereço físico, permitindo que esses servidores possam mudar de endereço sem precisar 

de alterações no código. Outra diferença importante é que o código do DiTV-App02 utiliza 

o contexto da aplicação cliente para que o servidor filtre os comentários que serão 

enviados para exibição em cada cliente, tornando-a assim uma aplicação sensível a 

contexto. A construção de aplicações sensíveis a contexto para TV digital é possível 

public class App02Server { 

... 

  public void loop(){ 

    try {   

      if (welcomeSocket == null || welcomeSocket.isClosed()) { 

        int port = Constants.APPLICATION_PORT; 

        welcomeSocket = new ServerSocket(port); 

      } 

      while(true){ 

        Object object; 

        Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept(); 

        ObjectInputStream input = new ObjectInputStream( 

            connectionSocket.getInputStream()); 

        object = input.readObject(); 

        String result = action(object); 

        String senderIp =  

                 connectionSocket.getInetAddress().getHostAddress(); 

        connectionSocket.close(); 

         

        Socket clientSocket = null;         

        clientSocket = new Socket(senderIp,  

         Constants.APPLICATION_REPLY_PORT); 

        ObjectOutputStream outToServer; 

        outToServer = new ObjectOutputStream( 

         clientSocket.getOutputStream()); 

 

        outToServer.writeObject(result); 

        outToServer.flush(); 

        clientSocket.close(); 

      } 

    } catch (Exception e) { 

      e.printStackTrace(); 

    } 

... 

} 
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mesmo sem o uso do DiTV-ME, contudo a extensão de middleware torna mais simples a 

construção desse tipo de aplicações à medida que simplifica o envio de informações 

contextuais entre o cliente e o servidor, como foi explicado na Seção 4.3.2. 

O uso do DiTV-ME pelo DiTV-App02 também confere a essa aplicação uma maior 

tolerância a falhas (Seção 3.2.1), uma vez que os erros relacionados camada de 

comunicação são tratados internamente pela extensão de middleware. Assim como no 

Enquete-TV, é importante destacar que a utilização do DiTV torna possível o aumento 

do número de usuários da aplicação, sem que ocorram perdas significativas de 

desempenho (requisito de escalabilidade que pode ser visto na Seção 2.3.1).  

4.5 Considerações Finais 

Nesse capítulo foi implementada uma versão de referência do DiTV, composta pela 

implementação da extensão de middleware DiTV-ME e por duas aplicações exemplo. A 

implementação dessas duas aplicações utilizando a extensão de middleware (DiTV-ME) 

e a arquitetura do DiTV, teve como objetivo mostrar a viabilidade técnica do modelo 

proposto. Também foram implementadas uma versão de cada aplicação sem a utilização 

da arquitetura DiTV, para fins de comparação. No Quadro 4, pode ser vista uma 

comparação entre as principais funcionalidades de cada aplicativo implementado nesse 

capítulo. 
Quadro 4 - Comparação dos Aplicativos Implementados 

 
Transparência de 

Comunicação 

Sensibilidade à 

Contexto 

Transparência de 

Localização 

Suporte a 

Escalabilidade 

DiTVApp01     

App01     

DiTVApp01Server      

App01Server      

DiTVApp02      

App02      

DiTVApp02Server      

App02Server      

Fonte: Próprio Autor 

Quanto aos ganhos por utilizar a arquitetura proposta por esse trabalho, o primeiro 

item a se destacar é a transparência de localização provida pelo DiTV-ME através do seu 

serviço de nomes sensível a contexto. Vale enfatizar também que o DiTV-ME funciona 

como um middleware orientado a mensagens fornecendo assim suporte a troca de 

mensagens de forma assíncrona, facilitando a comunicação entre os clientes e os 

servidores da aplicação. 

Outro ganho significativo graças à utilização do DiTV-ME é a facilitadade para criar 

aplicações cientes de contexto, pois essa extensão de middleware permite adicionar 

informações contextuais ao cabeçalho das mensagens trocadas entre as partes distribuídas 

das aplicações. A sensibilidade a contexto também é utilizada no serviço de nomes para 

prover um balanceamento de carga mais eficiente, direcionando as solicitações para os 

servidores mais apropriados para responde-las.  
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A decisão de realizar a implementação utilizando o middleware Ginga foi tomada em 

função da existência de um ambiente (Seção 4.2) onde os testes ad-hoc pudessem ser 

realizados. Apesar da escolha de realizar a prova de conceito para o Sistema Brasileiro de 

TV Digital, a arquitetura pode ser estendida aos outros diferentes middleware existentes 

para TV Digital (como explicado na Seção 3.2.2).  
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 Conclusão 

 

A principal forma de explorar a TV interativa é através dos aplicativos de software. 

Porém, a interatividade na TV aberta ainda não é largamente utilizada, sendo uma das 

principais causas disso é que o dispositivo de TV não foi originalmente criado para prover 

uma infraestrutura computacional que permita executar esses aplicativos. No que diz 

respeito à interação com serviços distribuídos, a maior dificuldade é que não há suporte 

a protocolos de comunicação em alto nível por parte dos middleware de TV digital. Com 

o objetivo de suprir estas deficiências, propusemos o DiTV (Distributed interactive TV), 

uma arquitetura para o desenvolvimento de aplicativos interativos distribuídos sensíveis 

a contexto centrados na TV. 

Neste trabalho teve-se como objetivo principal criar uma arquitetura que facilitasse a 

criação de aplicativos interativos distribuídos sensíveis a contexto para TV digital. Sendo 

assim, o desenvolvedor pode trabalhar focado nas regras de negócios da aplicação, 

abstraindo toda a complexidade de comunicação existente em um ambiente distribuído. 

O DiTV contém uma extensão de middleware (DiTV- ME) para tornar transparente para 

o desenvolvedor o tratamento da comunicação entre as aplicações e os servidores. Esse 

módulo, no entanto não usa recursos específicos de qualquer plataforma de software de 

TV digital. Essa abordagem faz com que o DiTV fique independente de fabricante ou 

tecnologia.   

Foi apresentada uma implementação de referência do DiTV, composta pela 

implementação da extensão de middleware DiTV-ME e por duas aplicações exemplo. A 

implementação dessas duas aplicações utilizando a extensão de middleware (DiTV-ME) 

e a arquitetura do DiTV, teve como objetivo mostrar a viabilidade técnica do modelo 

proposto nesse trabalho. 

A extensão de middleware DiTV-ME não foi testada em outros middlewarede TV 

Digital, como o MHP e ARIB. No entanto, como foi desenvolvido para a versão Java do 

Ginga (Ginga-J), acredita-se que com poucas adaptações seja possível estender as versão 

Java de outros middleware, diante das semelhanças entre elas 

5.1 Contribuições 

A principal contribuição deste trabalho é a arquitetura para o desenvolvimento de 

aplicativos interativos distribuídos sensíveis a contexto centrados na TV, chamada DiTV 

(Distributed interactive TV). Esta contribuição vai ao encontro da tendência identificada 

nos últimos tempos, em que os sistemas estão cada vez mais funcionando como serviços 

distribuídos na Internet (ADHIKARI et al., 2012). A arquitetura proposta nesse 

dissertação permite aos desenvolvedores criar aplicações interativas distribuídas sensíveis 

a contexto para TV digital que suportem o crescimento escalar do número de usuários de 

forma transparente.  



 

63 

 

O DiTV mostrou-se um modelo interessante para criação de aplicativos interativos 

distribuídos sensíveis a contexto para TV digital, abstraindo dos desenvolvedores boa 

parte das complexidades existentes para a implementação desses aplicativos. Isso foi 

possível em parte pela implementação da extensão de middleware de comunicação DiTV-

ME, o qual pode ser utilizado em outros trabalhos que almejem a criação desse tipo de 

aplicações. As principais contribuições do DiTV-ME são:  

 O suporte a troca de mensagens de forma assíncrona e transparente entre os 

clientes das aplicações de TV digital e seus servidores; 

 Suporte à execução distribuída/paralela de componentes, permitindo que 

componentes sejam facilmente adicionados ou substituídos no sistema. 

Garantindo assim que o sistema seja construído sobre uma infraestrutura 

escalar; 

 O serviço de nomes sensível a contexto, que distribui de forma mais 

equilibrada/balanceada as requisições feitas pelos clientes (executando na TV) 

aos servidores da aplicação; 

5.2 Trabalhos Futuros 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se esperar que a continuação deste 

trabalho seja de grande contribuição para a pesquisa e desenvolvimento de software para 

dispositivos de TV. Abaixo seguem algumas possíveis extensões do DiTV: 

 Análise de desempenho da camada de comunicação do DiTV-ME com intuito 

de detectar possíveis pontos de gargalo.  Essa análise e evolução de eventuais 

pontos permitirão a criação de aplicativos onde o tempo de resposta de certas 

operações seja crítico. 

 Integração do middleware a uma plataforma de computação nas nuvens, para 

permitir que as maquinas virtuais sejam gerenciadas e levantadas 

automaticamente de acordo com o contexto da aplicação. 

 Testar e adaptar o DiTV-ME para funcionamento nos outros middleware de 

TV Digital (ex: ARIB, MHP) 

5.3 Considerações Finais 

A criação de aplicativos distribuídos sensíveis a contexto permite explorar a TV 

interativa em maior potencial. Apesar das aplicações de TV serem ainda relativamente 

simples, a criatividade dos desenvolvedores extrapola limites. Uma arquitetura que 

facilite a construção desse tipo de aplicativos abre um conjunto de possibilidades que o 

universo de TV ainda não conhece, e que precisa ser experimentado.  Foi com isso em 

mente que esse trabalho apresentou e desenvolveu a arquitetura DiTV. 

Os resultados obtidos no experimento mostraram o possível caminho a ser seguido 

para a criação de aplicações distribuídas interativas para TV digital, devendo este trabalho 

ser mais testado e utilizado, como forma de assegurar a qualidade dos resultados obtidos 

até o momento. 



 

64 

 

 Referências 

 ABNT. NBR 15603-1. Televisão digital terrestre - Multiplexação e serviços de 

informação (SI) - Parte 1: Serviços de informação do sistema de radiodifusão., 

2007.  

ABNT. NBR 15603-2. Televisão digital terrestre – Multiplexação e serviços de 

informação (SI) Parte 2: Estrutura de dados e defini ções da informação básica de 

SI., 2007.  

ABNT. NBR 15603-3. Televisão digital terrestre –Multiplexação e serviços de 

informação (SI) – Parte 3: Sintaxes e definições de informação estendida do SI., 

2007.  

ABNT. NBR 15604: Televisão Digital Terrestre: Receptores, 2008.  

ABNT. NBR 15606-1: Associação Brasileira de Normas Técnicas “Televisão digital 

terrestre” - Codificação de dados e especificações de transmissão para 

radiodifusão digital., 2010.  

ADHIKARI, V. K. et al. Unreeling netflix: Understanding and improving multi-

CDN movie delivery2012 Proceedings IEEE INFOCOM. Anais...IEEE, mar. 

2012Disponível em: 

<http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=6195531>. Acesso 

em: 10 ago. 2013 

ANCINE. Agência Nacional de Cinema - TV Aberta - Mapeamento 2010. 

Disponível em: 

<http://www.ancine.gov.br/media/SAM/Estudos/Mapeamento_TVAberta_Publicacao 

.pdf>. Acesso em: 13 maio. 2013.  

ANGELUCI, A. C. B. “TV Digital interativa versus TV Conectada: o futuro da 

interatividade no Brasil.”Disponível em: 

<http://www.thedevelopersconference.com.br/arquivos/tdc/2011/TDC2011SP-

TVDigital-05-TVDigital-interativa-versus-TVConectada.pdf>. Acesso em: 13 maio. 

2013.  

AYERS, D. et al. Professional Java Server Programming: with Servlets, 

JavaServer Pages (JSP), XML, Enterprise JavaBeans (EJB), JNDI, CORBA, Jini 

and Javaspaces. [s.l.] Peer Information Inc, 1999.  

BARBOSA, S. D.; SOARES, L. F. TV digital interativa no Brasil se faz com Ginga - 

Fundamentos, Padrões, Autoria Declarativa e Usabilidade. Rio de Janeiro: PUC-

Rio, 2008.  

BARROS, G. G. A Consistência da Interface com o usuário para a TV Interativa. 

São Paulo: Dissertação de Mestrado - Universidade de São Paulo, 2006. 



 

65 

 

BELLEKENS, P.; KAPTEIN, A. Inclusion of multiple devices, languages and 

advertisements in iFanzy, a personalized EPGAdjunct Proceedings of the 9th 

European Conference on Interactive Television. Anais...2011 

BENOIT, H. Digital Television: Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mobile TV in 

the DVB Framework. [s.l.] Focal Press, 2009.  

BEZERRA, L. N. Uso de ontologia em serviço de contexto e descoberta de recursos 

para autoadaptação de sistemas. Rio de Janeiro: Dissertação de Mestrado - 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2011. 

BONDI, A. B. Characteristics of scalability and their impact on 

performanceProceedings of the second international workshop on Software and 

performance - WOSP  ’00. Anais...New York, New York, USA: ACM Press, 

2000Disponível em: <http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=350391.350432>. Acesso 

em: 12 ago. 2013 

BRACKMANN, C. P. Usabilidade em TV Digital. Pelotas: Dissertação de Mestrado - 

Universidade Católica de Pelotas, 2010. 

BROENS, T. Context-aware, ontology based, semantic service discovery. Enschede: 

Dissertação de Mestrado - University of Twente, 2004. 

BSTQB. Teste Ad Hoc - Brazilian Software Testing Qualification Board. 

Disponível em: <http://www.bstqb.org.br/?q=node/279>. Acesso em: 17 jun. 2013.  

CALABRIA, E. G. Hermes : um middleware orientado à mensagem para 

ambientes corporativos. Recife: Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de 

Pernambuco, 2004. 

CAVALCANTI, J. F. B. Shared-TV : Um modelo de desenvolvimento de aplicações 

interativas convergentes centradas na TV Shared-TV : Um modelo de 

desenvolvimento de aplicações interativas convergentes centradas na TV. Recife: 

Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de Pernambuco, 2012. 

COELHO, A. S. DE S. ProfileTV: Um sistema de gerenciamento de perfis em 

TVDi. Recife: Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de Pernambuco, 2008. 

COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. Sistemas Distribuídos: 

Conceitos e Projeto. [s.l.] Bookman, 2007.  

CURRY, E. Message-Oriented Middleware. In: MAHMOUD, Q. H. (Ed.). Middleware 

for Communications. [s.l.] John Wiley and Sons, 2004.  

DENNIS, A.; WIXOM, B. H.; TEGARDEN, D. Systems Analysis and Design with 

UML. [s.l.] Wiley, 2009.  

DEY, A.; ABOWD, G.; SALBER, D. A Conceptual Framework and a Toolkit for 

Supporting the Rapid Prototyping of Context-Aware Applications. Human-Computer 

Interaction, v. 16, n. 2, p. 97–166, 1 dez. 2001.  



 

66 

 

DEY, A. K. Understanding and Using Context. Personal and Ubiquitous Computing, 

v. 5, n. 1, p. 4–7, 28 fev. 2001.  

ETSI. TS 102 796:2010. European Standard (Telecommunications series). Hybrid 

Broadcast Broadband TV, 2010.  

FERRAZ, C. A. G. ANÁLISE E PERSPECTIVAS DA INTERATIVIDADE NA TV 

DIGITAL. In: Televisão Digital: Desafios para a comunicação. Porto Alegre: Editora 

Sulina, 2009.  

FREITAS, G. B. DE; TEIXEIRA, C. A. C. Uma arquitetura de serviços para 

aplicações ubíquas em redes domésticas centrada em TV digitalXVI Simpósio 

Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web. Anais...2010 

GATIS, I. Um Middleware para Construção de Aplicações de TV Digital 

Distribuídas baseadas no Modelo P2P Um Middleware para Construção de 

Aplicações de TV Digital Distribuídas baseadas no Modelo P2P. Recife: Dissertação 

de Mestrado - Universidade Federal de Pernambuco, 2006. 

GAWLINSKI, M. Interactive Television Production. [s.l.] Taylor & Francis, 2003.  

GINGA. Ginga. Disponível em: <http:>. Acesso em: 10 maio. 2013.  

GOMES, P. C. Simplicidade aplicada ao design interativo na TV digital: o 

desenvolvimento de aplicaçoes com interfaces orientadas ao usuário e seu contexto 

de uso. São Bernardo do Campo: Monografia -Universidade Metodista de São Paulo, 

2008. 

HEIMBIGNER, D.; MCLEOD, D. A federated architecture for information 

management. ACM Transactions on Information Systems, v. 3, n. 3, p. 253–278, 1 

jul. 1985.  

HILDEGARD, B. et al. Um estudo entre Ginga-J e Ginga-NCL no âmbito de 

aplicações interativas residentes, 2009.  

IBGE. Síntese de indicadores sociais : uma análise das condiçoes de vida da 

populaçao brasileira. [s.l.] IBGE, 2010.  

ISO. IEC. International Organization for Standardization / International 

Eletrotecnical Committee. Information technology – Generic coding of moving 

pictures and associated audio information: Systems. MPEG Meeting, 2000.  

ISO. IEC. 14496-10:2004. International Organization for Standardization / 

International Eletrotecnical Committee. Information technology – Coding of 

audio-visual objects – Part 10: Advanced Video Coding, 2004.  

ISO/IEC 2382-1. Information technology -- Vocabulary -- Part 1: Fundamental 

terms, 1993.  



 

67 

 

ITU-T. Recommendation H.264. Advanced video coding for generic audiovisual 

services., 2003.  

JONES, M. et al. From sit-forward to lean-back: Using a mobile device to vary 

interactive paceHamilton, 2003. Disponível em: 

<http://www.academia.edu/2721112/From_sit-forward_to_lean-

back_Using_a_mobile_device_to_vary_interactive_pace>. Acesso em: 15 maio. 2013 

JÚNIOR, J. R. DOS S. PeRSonalTV: um Sistema de Recomendação de Programas 

baseado em TV Conectada. Recife: Dissertação de Mestrado - Universidade Federal 

de Pernambuco, 2011. 

KULESZA, R. et al. A Model-driven Approach for Integration of Interactive 

Applications and Web Services: A Case Study in Interactive Digital TV 

Platform2012 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops. 

Anais...IEEE, jul. 2012Disponível em: 

<http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=6266266>. Acesso 

em: 12 ago. 2013 

LAPRIE, J.-C. Dependable computing and fault tolerance : concepts and 

terminologyTwenty-Fifth International Symposium on Fault-Tolerant Computing, 

1995,“ Highlights from Twenty-Five Years”. Anais...IEEE, 1985Disponível em: 

<http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=532603>. Acesso em: 

9 ago. 2013 

LIEBERMAN, H.; SELKER, T. Out of context: Computer systems that adapt to, and 

learn from, context. IBM Systems Journal, v. 39, n. 3.4, p. 617–632, 2000.  

LISBOA, M. MOTF: Meta-objetos para Tolerância a Falhas. Porto Alegre: Tese de 

Doutorado - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995. 

MEDEIROS, A. B. et al. Desenvolvendo para TV DigitalVII Simpósio de Excelência 

em Gestão e Tecnologia. Anais...2010Disponível em: 

<http://ww.w.aedb.br/seget/artigos10/352_Desenvolvendo para tv digital.pdf>. Acesso 

em: 13 jun. 2013 

NEUMAN, B. C. Scale in distributed systems. Readings in Distributed Computing 

Systems, 1994.  

PBP1.1. Personal Basic Profile 1.1 (JSR 217).  

POSTEL, J. RFC-793. Transmission Control Protocol. Network Working Group, 

1981.  

ROCHA, V. H. et al. ME-DiTV: A Middleware Extension for Digital 

TVInternational Conference on Software Engineering Advances. Anais...2012 

RODRIGUEZ-ALSINA, A.; MORENO-BERENGUE, M.; CARRABINA, J. 

Interactive TV application design convergence across formats and 

devicesProceedings of the 8th international interactive conference on Interactive 



 

68 

 

TV&Video - EuroITV  ’10. Anais...New York, New York, USA: ACM Press, 

2010Disponível em: <http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1809777.1809799>. 

Acesso em: 12 ago. 2013 

SANTOS, M. C. DOS. A Televisão Digital Interativa no Brasil: possibilidades de 

consolidação e contradições no encontro das políticas públicas com o mercado eo olhar 

do espectador. Contemporânea, p. 108–121, 2011.  

SILVA, F. DA; ALVES, L. PersonalTVware: An Infrastructure to Support the Context-

Aware Recommendation for Personalized Digital TV. International Journal of 

Computer Theory and Engineering, v. 4, n. 2, p. 131–136, 2012.  

SILVA, F. S. DA. PersonalTVware: an infrastructure to support the context-aware 

recommender systems for Personalized Digital TV. São Paulo: Tese de Doutorado - 

Universidade de São Paulo, 3 set. 2011. 

DTV. Site Oficial da TV Digital Brasileira. Disponível em: <http://dtv.org.br>. Acesso 

em: 10 maio. 2012.  

SOARES, J. DA S. Connected Ginga : Um Modelo de TV Híbrida para Acesso a 

Conteúdo Web Sensível à Programação de TV. Recife: Dissertação de Mestrado - 

Universidade Federal de Pernambuco, 2012. 

SOARES, L. F. Ambiente para desenvolvimento de aplicações declarativas para a TV 

digital brasileira. In: TV Digital Qualidade e Interatividade. São Paulo: IEL, 2007.  

SOARES, L. F. G. et al. Multiple exhibition devices in DTV systemsProceedings of 

the seventeen ACM international conference on Multimedia - MM  ’09. Anais...New 

York, New York, USA: ACM Press, 2009Disponível em: 

<http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1631272.1631312>. Acesso em: 12 ago. 2013 

STEUER, J. Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence. Journal 

of Communication, v. 42, n. 4, p. 73–93, 7 dez. 1992.  

TANENBAUM, A. S.; STEEN, M. VAN. Distributed Systems - Principles and 

Paradigms. [s.l.] Prentice Hall, 2002.  

VIEIRA, V.; TEDESCO, P.; SALGADO, A. Modelos e Processos para o 

desenvolvimento de Sistemas Sensíveis ao Contexto. 2009.  

VILLACA, R.; VERDI, F. L.; MAGALHAES, M. F. Context-Based Name Resolution 

Service for the Next-Generation InternetIEEE INFOCOM Workshops 2009. 

Anais...IEEE, abr. 2009Disponível em: 

<http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=5072121>. Acesso 

em: 12 ago. 2013 

WEISER, M. The computer for the 21 st century. ACM SIGMOBILE Mobile 

Computing and Communications Review, v. 3, n. 3, p. 3–11, 1 jul. 1999.  



 

69 

 

WIEGAND, T. et al. Overview of the H.264/AVC video coding standard. IEEE 

Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, v. 13, n. 7, p. 560–576, 

jul. 2003.  

YU, Z. et al. TV Program Recommendation for Multiple Viewers Based on user Profile 

Merging. User Modeling and User-Adapted Interaction, v. 16, n. 1, p. 63–82, 10 jun. 

2006.  

ZUFFO, M. K. TV Digital aberta no brasil - políticas estruturais para um modelo 

nacional, 2011. Disponível em: 

<http://www.lsi.usp.br/~mkzuffo/repositorio/politicaspublicas/tvdigital/TVDigital.pdf>  

 

 


