
 

 Universidade Federal de Pernambuco 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ígor Barbosa da Costa 

 

 

 

Serviços para interconexão de dispositivos móveis em 

protocolos de comunicação distintos através de uma 

arquitetura orientada a serviços no Ginga 

 
 

 

 
 

 

 

                                          

 

 

 

                                         

 

 

                                      ORIENTADOR(A): Prof. Fernando da Fonseca de Souza 

 
 
 
 
 

RECIFE, OUTUBRO/2010 

Este trabalho foi apresentado à Pós-Graduação em Ciência da 

Computação do Centro de Informática da Universidade Federal de 

Pernambuco como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre 

Profissional em Ciência da Computação. 
 

 



 

 

Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços para interconexão de dispositivos 

móveis em protocolos de comunicação distintos 

através de uma arquitetura orientada a serviços 

no Ginga 

 

Por 

 

Ígor Barbosa da Costa  

 

Dissertação de Mestrado Profissional 

 

 

 

 

 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

posgraduacao@cin.ufpe.br 

www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 

 
 

RECIFE, OUTUBRO/2010 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                     Catalogação na fonte 
       Bibliotecária Jane Souto Maior, CRB4-571  
  
 
Costa, Ígor Barbosa da       

     Serviços para interconexão de dispositivos móveis em 
protocolos de comunicação distintos através de uma 
arquitetura orientada a serviços no Ginga / Ígor Barbosa 
da Costa - Recife: O Autor, 2010. 
       92  folhas : il., fig., quadro 
 
       Orientador: Fernando da Fonseca de Souza. 
       Dissertação (mestrado) Universidade Federal de 
Pernambuco. CIn. Ciência da Computação, 2010. 
 
       Inclui bibliografia e apêndice. 
        
       1. TV digital.  2. Middleware. 3. Sistemas de comunicação 
móvel sem fio. 4. Arquitetura orientada a serviços. I. Souza, 
Fernando da Fonseca de (orientador).  II. Título. 
 
       621.388.07                           CDD (22. ed.)         MEI2011 – 056 

 
  



 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço à minha família, principalmente à minha irmã Raíssa e meus pais 

Lamartine e Marizélia, que me cobraram, incentivaram e acreditaram que eu poderia 

concluir este mestrado. 

 A minha namorada Mikaela, pela compreensão, carinho e apoio durante os 

momentos de excessivo trabalho, que não foram poucos. 

 Ao professor Fernando Fonseca, pela compreensão nos momentos que estive 

ausente e prontidão nos momentos que solicitei sua orientação, durante toda escrita 

dessa dissertação. 

 Aos gerentes das empresas que trabalhei durante este mestrado - Pactus, 

Cast Meta e Accenture - por permitirem que me ausentasse quando solicitado. 

 Aos meus amigos, que deram várias demonstrações de amizade, 

incentivando e torcendo pelo meu sucesso. 

 A todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente para que eu 

pudesse alcançar os objetivos desse trabalho. 

 E finalmente, a Deus, pelo privilégio, força e proteção que foi me dado. 

  

   



 
 

RESUMO 

 

O Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) possibilita através do seu 

middleware Ginga, a interação entre dispositivos móveis e o receptor de TV Digital. 

Esta inovação foi provida pela inclusão de novas interfaces de rede no set-top-box 

que interagem com dispositivos domésticos, formando a Home Area Network.  

As interfaces de rede que provêem esta nova funcionalidade podem ser 

exploradas pelas aplicações (Xlets) através da API de Integração de dispositivos 

móveis. Porém, a especificação atual impossibilita que dispositivos móveis de 

protocolos de comunicação distintos conectados ao middleware, possam se 

comunicar entre si. Desta forma, este trabalho se propõe a solucionar não só esta 

limitação, como também, permitir que dispositivos móveis fisicamente distantes, 

conectados a set-top-boxes distintos, também possam se comunicar entre si, 

fazendo uso de uma rede peer-to-peer (P2P), criada a partir da interconexão destes 

receptores de TV Digital.  

Mediante a limitação da especificação do SBTVD, este trabalho adotou uma 

abordagem que faz uso de uma arquitetura orientada a serviços. Baseados neste 

paradigma foram criados um serviço para permitir a interconexão entre os 

dispositivos móveis e também, um serviço para permitir a criação de redes P2P, 

entre receptores. 

 

Palavras-chave: TV Digital, SBTVD, Ginga, middleware, interatividade, 

dispositivos móveis, P2P. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 The Brazilian Digital TV System (SBTVD) makes possible the interaction 

between mobile devices and Digital TV receivers through its Ginga middleware. This 

innovation was provided by inclusion of new network interfaces on the set-top-box 

that interact with domestic devices, forming the Home Area Network. 

The network interfaces that provide this new feature can be exploited by 

applications (Xlets) via integration API of mobile devices. However, the current 

specification impairs that mobile devices of different communication protocols 

attached to the middleware can communicate with one another. Thus, this work 

proposes to solve not only this limitation, but also to allow mobile devices physically 

distant, connected to distinct set-top-boxes, may also communicate with one another, 

making use of a peer-to-peer (P2P) network, created from the interconnection of 

Digital TV receivers. 

Due to SBTVD specification limitation, this work has adopted an approach that 

makes use of a service-oriented architecture. Based on this paradigm, it has been 

created both a service to allow interconnection between mobile devices and a service 

to allow the creation of P2P networks between receivers. 

 

Key words: digital TV, SBTVD, Ginga, middleware, interactivity, mobile 

devices, P2P. 
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1 Introdução 

 A implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital deu início a novos 

cenários de modelos de negócio. A transição total do modelo analógico para o digital 

será lenta, porém, ao longo do tempo, novos produtos e serviços serão 

desenvolvidos para agregar valor aos receptores de televisão digital e 

consequentemente trazer mais benefícios para o usuário 

 A Televisão digital usa um modo de multiplexação para enviar vídeo, áudio e 

sinais de dados aos aparelhos compatíveis com a tecnologia. Desta forma, 

proporciona transmissão e recepção de maior quantidade de conteúdo por um 

mesmo canal, podendo obter imagem de alta qualidade (DTV, 2010) 

 O padrão brasileiro denominado SBTVD, sigla para Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital, foi desenvolvido por um grupo de estudos coordenado pelo 

Ministério das Comunicações brasileiro e liderado pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL) (Anatel, 2010). O padrão entrou em operação 

comercial em 2 de Dezembro de 2007, em São Paulo. 

 Seguindo o exemplo de outros modelos já existentes no mundo, o padrão 

nacional especificou um middleware, denominado Ginga (GINGA, 2010), para 

abstrair detalhes de hardware e software nos set-top-boxes (STB). A especificação 

contém dois módulos: o Ginga-J e o Ginga-NCL. O primeiro possibilita o suporte a 

aplicações procedurais baseadas em JAVA (Java, 2010), enquanto o segundo dá 

suporte a aplicações declarativas, baseadas em Nested Conxtex Language (NCL) 

(NCL, 2010). 

 Para adaptar o modelo às necessidades sócio-econômicas do país, o Fórum 

SBTVD fechou um acordo com a empresa Sun Microsystems (Sun, 2010), 

proprietária da linguagem de programação JAVA, para criar uma API (Application 

Programming Interfaces) que possibilite que aplicações sejam executadas em 

receptores brasileiros. Em Dezembro de 2008, esta funcionalidade foi disponibilizada 

pela Sun através do lançamento da API Java DTV 1.0 (JAVA DTV, 2010). 
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 Além da adoção desta nova API, outra inovação do SBTVD é a integração da 

TV com dispositivos móveis. A especificação determina que os receptores tenham 

suporte a diversas interfaces de rede, como Universal Serial Bus (USB) (USB, 2010), 

Wi-fi (Wi-Fi Alliance, 2010), Bluetooth (Bluetooth, 2010), Ethernet (Ethernet, 2010), 

ente outras, ficando a cargo dos fabricantes dos set-top-boxes, a escolha de quais 

interfaces serão disponibilizadas. 

 A rede criada pela integração dos dispositivos móveis e o receptor de TV 

Digital é chamada de Home Area Network (HAN), sendo o middleware Ginga o 

pioneiro no mundo a prover esta funcionalidade. Esta inovação cria novas 

possibilidades para aplicações e interações entre dispositivos e receptores. 

1.1 Motivação 

 Atualmente existem diversas tecnologias de comunicação sem fio utilizadas 

por dispositivos, como Wi-fi, Bluetooth, Zigbee, IrDA, entre outras. Essa diversidade 

de tecnologias de comunicação impossibilita que determinados dispositivos possam 

se comunicar, por utilizarem meios diferentes. 

 Com o advento da Home Area Network (HAN) no Ginga, o receptor pode ser 

utilizado como uma interface para permitir que dispositivos com tecnologias 

diferentes possam se comunicar. Porém, a especificação atual só permite que esta 

funcionalidade fosse provida por uma aplicação rodando no set-top-box. 

 Em (GUIMARÃES, 2009) foram detectadas algumas dessas limitações e foi 

apresentada uma solução alternativa através de uma arquitetura orientada a 

serviços. Essa nova arquitetura não altera a especificação inicial do Ginga, sendo 

apenas um complemento para tornar o receptor um provedor de serviços que 

independe de sinal de operador de telefonia ou da existência de canal de retorno. 

 Motivado pelo resultado do referido trabalho, esta dissertação se propõe a 

incrementar a arquitetura com serviços que possibilitem a interconexão de 

dispositivos móveis, permitindo assim que novas idéias e produtos possam ser 

desenvolvidos com a premissa de que o receptor de TV digital agrega esta 

funcionalidade. 
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1.2 Objetivos 

 O principal objetivo desta dissertação é tornar o receptor de televisão digital 

uma interface para interconexão de dispositivos móveis que utilizam protocolos de 

comunicação diferentes, sem a necessidade de aplicações no referido receptor. Esta 

funcionalidade que explora as interfaces de rede do set-top-box, permitirá que 

diferentes tecnologias possam interagir através do referido receptor. 

 Para alcançar este objetivo, será utilizada uma abordagem baseada numa 

Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), que permite maior exploração das 

interfaces de rede para utilização da comunicação via Home Area Network. Desta 

forma, este trabalho agregará dois novos serviços para prover as novas 

funcionalidades ao usuário final. 

 O primeiro serviço permitirá que dois dispositivos de tecnologias diferentes, se 

comuniquem entre si. Por exemplo, é possível criar uma aplicação para dispositivos 

móveis que permita que um dispositivo que utiliza Bluetooth envie um arquivo de 

foto através do receptor de TV Digital para outro que utiliza Wi-fi. O tráfego de dados 

desta aplicação é passado integralmente de um dispositivo para outro, sem qualquer 

validação ou modificação, de forma que o set-top-box se torna transparente para a 

aplicação do dispositivo móvel.  

 Porém, apenas este serviço não seria suficiente para permitir que dispositivos 

móveis conectados a set-top-box diferentes pudessem se interconectar. Para isto, 

será criado um segundo serviço que permitirá que o receptor se torne nó de uma 

rede peer-to-peer (P2P) e compartilhe os dispositivos conectados às suas interfaces 

de rede. Desta forma, seria possível criar, por exemplo, um jogo em que os usuários 

mesmo tendo seus dispositivos conectados a receptores distintos, seriam 

interconectados via rede P2P dos receptores. 

 Por fim, o último objetivo deste trabalho é a implementação de aplicações 

como prova de conceito para ratificar a viabilidade dos novos serviços. Desta forma 

serão implementados os dois serviços citados e criada uma aplicação (Xlet) 

embarcada no receptor, para controlar o uso destes serviços através da interface 

gráfica.  
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 Para avaliação os serviços propostos, será criado um cenário de automação 

residencial, contendo aplicações que simulam sensores localizados no raio de 

abrangência do set-top-box e uma aplicação para dispositivo móvel que permitirá se 

comunicar com estes sensores, esteja o dispositivo móvel conectado no mesmo 

receptor ou em outro fisicamente distante. 

 O set-top-box e a interface gráfica serão emulados, pois ainda não há 

implementação do Ginga-J em um ambiente real.  

1.3 Estrutura do Trabalho 

 Além deste capítulo, este trabalho está organizado da seguinte maneira: 

 Capítulo 2 - TV Digital e o Desenvolvimento de Aplicações Interativas e 

Móveis no GINGA 

Nesse capítulo é abordada a plataforma Java Micro Edition e a sua utilização 

em dispositivos móveis. Contempla os conceitos de redes wireless e os 

protocolos utilizados neste trabalho. Além disso, há uma introdução sobre a 

evolução da TV Digital, bem como o Ginga-J e a API de Integração de 

Dispositivos do padrão nacional;  

 Capítulo 3 - GINGA-SOA  

Nesse capítulo é abordada a solução dada por (GUIMARÃES, 2009) para as 

limitações da API de Integração de Dispositivos do Ginga, evidenciando a 

arquitetura, os serviços e os benefícios da proposta. Também são 

apresentados os detalhes de implementação relevantes a proposta 

apresentada no referido trabalho. 

 Capítulo 4 - Serviços para interconexão de dispositivos móveis em 

protocolos de comunicação distintos utilizando o GINGA-SOA 

Nesse capítulo é mostrada a proposta de novos serviços para interconectar 

dispositivos móveis através de serviços no GINGA-SOA. São apresentados 

os conceitos dos novos serviços, assim como seus benefícios. 

 Capítulo 5 - Detalhes de Implementação 

Nesse capítulo serão expostos detalhes de implementação dos novos 

serviços DeviceInterconnectionService e P2PConnectionService e de toda 
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sua infraestrutura. Também serão mostrados os detalhes das aplicações que 

validam a utilização destes novos serviços. 

 Capítulo 6 - Conclusão 

Esse capítulo apresenta as conclusões deste trabalho e perspectivas de 

trabalhos futuros; 

 Referências Bibliográficas.  

Lista as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho;  

 APÊNDICE A – Documento de Requisitos.  

Esse apêndice contém o documento de requisitos 
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2 TV Digital e o Desenvolvimento de Aplicações 

Interativas e Móveis no GINGA 

 Este capítulo abordará os conceitos básicos necessários para a melhor 

compreensão deste trabalho. Nele serão detalhadas a plataforma J2ME para o 

desenvolvimento de aplicações em dispositivos móveis. Em seguida, serão tratados 

os conceitos de redes sem fio e redes peer-to-peer, com destaque para os tipos de 

rede abordados na proposta dessa dissertação. Por fim, serão descritos os padrões 

de TV Digital, dando ênfase ao padrão brasileiro e o seu middleware Ginga. 

2.1 J2ME 

 Java Micro Edition ou simplesmente J2ME (Java Micro Edition, 2010), é uma 

plataforma da Sun Microsystems® (Sun, 2010) que possibilita o desenvolvimento de 

software para sistemas e aplicações embutidas e embarcadas para dispositivos com 

pouca capacidade de memória e processamento, como TV digital, celular, sistema 

de navegação automotiva, Personal Digital Assistents (PDA), pager ou qualquer 

dispositivo que tenha capacidade de rodar uma Virtual Machine (VM) (ROCHA, 

2007). 

 Esta tecnologia é constituída de configurações, perfis e Application 

Programming Interface (API)1 opcional. A configuração determina a máquina virtual e 

um conjunto de API para um segmento específico de dispositivos (GUIMARÃES, 

2009). Existem dois tipos de configurações para um dispositivo embarcado. Uma 

para dispositivos com maior capacidade computacional denominada Connected 

Device Configuration (CDC) (CDC, 2010) e outra com menor capacidade chamada 

Connected Limited Device Configuration (CLDC) (CLDC, 2010). No CDC está 

inclusa a especificação do JAVA TV, que é uma API para desenvolvimento de 

aplicativos interativos adotadas pelo SBTV, detalhada na seção 2.5.1. 

                                            
1
 API é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para utilização de suas 

funcionalidades por programas aplicativos que não precisam entender detalhes de sua 
implementação, mas apenas utilizar seus serviços. 
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Os perfis consistem de conjuntos de classes que permitem que os 

desenvolvedores programem as aplicações de acordo com as características dos 

dispositivos.  

Os principais perfis são: 

 Mobile Information Device Profile (MIDP) (MIDP, 2010) - Especificado 

para celulares e PDA, oferece recursos de armazenamento de dados, 

componentes de interface gráfica, recursos de rede, entre outras 

características. O MIDP combinado com o CLDC será detalhado na seção 

2.4.4; 

 Foundation Profile (FP) (Foundation Profile, 2010) - É o nível mais baixo 

de perfil do CDC. Ele fornece uma implementação de rede para CDC que 

pode ser utilizada para construção de aplicações sem interface com o 

usuário (MONTEIRO, 2006). Também tem o propósito de servir como base 

para os perfis PP e PBP para dispositivos que necessitem uma interface 

com o usuário; 

 Personal Profile (PP) (Personal Profile, 2010) - É o perfil do CDC utilizado 

por dispositivos que necessitam de um suporte completo para interface. 

Ela inclui a biblioteca Abstract Window Toolkit (AWT)2 (AWT, 2010) e 

possui um grande suporte a aplicações baseadas em applets3 (Applet, 

2010); e  

 Personal Basis Profile (PBP) (Personal Basis Profile, 2010) - É uma 

subdivisão do PP e fornece um framework de interface mais leve, sem 

todas as funcionalidades da AWT. 

 A arquitetura J2ME é mostrada na Figura 2-1. 

                                            
2
 AWT é API padrão para interface gráfica do usuário em JAVA. 

3
 Applet é um pequeno aplicativo que roda dentro do contexto de outro programa 
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Figura 2-1 - Arquitetura J2ME. 
Fonte: (JAVAME, 2010) 

2.1.1 Desenvolvimento de aplicações J2ME 

Na atualidade, existem diversos sistemas operacionais para dispositivos 

móveis, como Windows Mobile (Windows Mobile, 2010), Symbian OS (Symbian, 

2010), iPhone OS (iPhone OS, 2010), Palm OS (Palm OS, 2010), Maemo (Maemo, 

2010), BlackBerry OS (Blackberry Os, 2010) e Android (Android, 2010). Na maioria 

dos referidos dispositivos, a plataforma J2ME está contida (GUIMARÃES, 2009). 

 Em Java, as aplicações para dispositivos móveis são chamadas de MIDlet 

(MIDlet, 2010) e utilizam o perfil MIDP. Seu ponto de entrada é uma classe 

especializada da classe javax.microedition.midlet.MIDlet. Com essa herança, a 

classe especializada passa a ter a capacidade de se comunicar com o Application 

Manager, ou seja, o gerenciador de aplicativos que os dispositivos MIDP possuem 

para interagir com a interface do aparelho (MONTEIRO, 2006). 

 O processo de especificação de qualquer API dessa tecnologia consiste em 

uma requisição, chamada de Java Specification Request (JSR), através de uma 

comunidade chamada Java Community Process (JCP) (JCP, 2010).  

 Um aplicativo MIDP é formado por um conjunto de classes que implementam 

seu funcionamento, reunidas em um pacote chamado Midlet Suite. Uma suíte é um 

pacote contendo dois arquivos, um chamado Java Application Descriptor (JAD), que 
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contém informações referentes à descrição da aplicação para que o usuário decida 

ou não pela instalação e um segundo arquivo binário, chamado Java Application 

Resources (JAR) que contém todos os recursos necessários à execução da 

aplicação, incluindo os MIDlets (MONTEIRO, 2006). 

 A Figura 2-2 exibe o ciclo de vida de um MIDlet, cujos três métodos abstratos 

que precisam ser implementados são:  

 startApp() - Ponto de partida da execução da aplicação;  

pauseApp() - Utilizado quando ocorre algum evento externo à aplicação.que 

a faz parar de executar, como a recepção de uma ligação por exemplo. 

Armazena o estado da aplicação antes da pausa, para ser restabelecido 

quando o método startApp() for novamente chamado; e 

 destroyApp() - Executado antes da finalização da aplicação. 

  

 

Figura 2-2 - Ciclo de Vida de um Midlet. 
Fonte: (Java Movel, 2010) 

 

 Java tem como principal característica a portabilidade, porém assegurar a 

portabilidade para Midlet é muito difícil. Entretanto, há um grande esforço neste 

sentido, na tentativa de minimizar a fragmentação, com a criação de especificações 

que formalizam um conjunto de JSR obrigatório (GUIMARÃES, 2009).  

 Primeiramente foi criada a JSR 185, referente à Java Technology for the 

Wireless Industry (JTWI) (JTWI, 2010) e depois a JSR 248, referente à Mobile 
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Services Architecture (MSA) (MSA, 2010). Essas especificações minimizaram as 

fragmentações, mas não garantiram totalmente a interoperabilidade entre os 

dispositivos.  

 No quesito interface gráfica, a adoção da API LightWeight User Interface 

Toolkit (LWUIT) (LWUIT, 2010) melhora bastante a portabilidade da aplicação. 

Contudo, não há melhorias na aplicação em outras questões importantes, como a 

comunicação por exemplo. Além disso, nenhum perfil utilizado por dispositivos 

móveis atualmente contém esta API, sendo assim necessário incluí-la na aplicação, 

o que ocasiona o aumento do tamanho da aplicação consideravelmente 

(GUIMARÃES, 2009). 

2.2 Redes Wireless 

 As redes wireless referem-se a redes de computadores que se comunicam 

sem a necessidade da existência de cabos, fazendo uso da comunicação via ondas 

de rádio ou infravermelho.   

 As tecnologias de acesso sem fio permitem a utilização do ar como meio de 

comunicação, sendo assim requisito importante para o quesito mobilidade para 

usuários. Entretanto, o aspecto segurança é crítico nesse tipo de comunicação, já 

que nesse tipo de rede, dados sensíveis podem ser enviados via broadcasting para 

fora dos limites desejados (LOPES, 2007).  

 Quanto ao alcance retratado na Figura 2-3, Monsignore (2007) classifica as 

redes sem fio como: 

 WPAN – Wireless Personal Area Network - Alcance restrito de apenas 

alguns metros; 

 WLAN – Wireless Local Area Network - Alcance de algumas dezenas de 

metros; 

 WMAN – Wireless Metropolitan Area Network - Alcance de algumas 

dezenas de quilômetros; e 

 WWAN – Wireless Wide Area Network - A proposta é ter uma rede de 

alcance global, assim como já acontece com a tecnologia denominada 

Global System for Mobile Communications (GSM).  
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Figura 2-3 - Comparação de Alcance de Redes Wireless.  
Fonte: (BRANQUINHO, REGGIANI e ANDREOLLO, 2005) 

 A área de cobertura é determinada pela potência do sinal da portadora, 

enquanto a vazão de dados está relacionada com a largura da banda, a 

concorrência de acesso, a distância ao ponto de transmissão e aos mecanismos de 

multiplexação e modulação (LOPES, 2007). 

 Neste trabalho especificamente, também é utilizado o conceito de HAN 

(Home Area Network). HAN é uma das formas mais comuns de criação de uma rede 

doméstica utilizando a tecnologia WLAN. É usada na comunicação de dispositivos 

digitais em áreas residenciais, como computadores pessoais, impressoras e 

dispositivos móveis. Esse conceito necessita de uma definição de protocolos e 

padrões que garantam que qualquer equipamento se conecte de forma “plug & play” 

na rede. Um exemplo, ilustrado na Figura 2-4, são as redes domésticas utilizadas na 

automação residencial. 
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Figura 2-4 - Home Area Network 
Fonte: (EdrawSoft, 2010) 

2.2.1 Tecnologias envolvidas 

 Considerando a classe de dispositivos móveis presentes neste trabalho, 

Bluetooth (Bluetooth, 2010) e Wi-Fi (Wi-Fi Alliance, 2010) são tecnologias típicas de 

acesso. Desta forma, esta seção descreve as principais características dos mesmos. 

2.2.1.1 Bluetooth 

O padrão 802.11.5.1, mais conhecido como Bluetooth (Bluetooth, 2010) é 

uma tecnologia de baixo custo que permite interligar dispositivos sem que seja 

necessária a existência de fios, através de rádio frequência em curto alcance e baixa 

taxa de transmissão, além de um baixo consumo de energia (LOPES, 2007). 

 A tecnologia foi concebida para operar em ambientes com elevada 

interferência, permitindo a formação de redes ad hoc sem fio (Ver Figura 2-5), 

denominadas PAN ou Personal Area Network, altamente dinâmicas e transparentes, 

onde os dispositivos podem se conectar e desconectar da rede a qualquer momento, 

rapidamente (TAKASHI, 2003). 
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Figura 2-5 - Redes ad hoc sem fio.  
Fonte: (BRANQUINHO, REGGIANI e ANDREOLLO, 2005) 

 A tecnologia foi criada pelo Bluetooth Special Interest Group (SIG) (SIG, 

2010), formado em 1998, pelas companhias Ericsson (Ericsson, 2010), Intel (INTEL, 

2010), IBM (IBM, 2010), Nokia (Nokia, 2010) e Toshiba (Toshiba, 2010). Nos dias 

atuais, o SIG é composto por milhares de membros que têm o propósito de manter a 

interoperabilidade entre os dispositivos através de procedimentos de qualificação e 

testes de produtos (GUIMARÃES, 2009). 

Assim, como a maioria das redes wireless, o Bluetooth utiliza a banda ISM de 

2,4 GHz e sua especificação define dois sistemas de salto de freqüência, um que 

trabalha sobre 79 canais e outro sobre 23 canais (TAKASHI, 2003). Sua topologia é 

formada por uma rede chamada piconet que é um conjunto de até oito dispositivos 

compartilhando o mesmo canal de comunicação (LOPES, 2007), conforme Figura 

2-6. As principais características da tecnologia são apresentadas no Quadro 2-1 

(LOPES, 2007). 
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Figura 2-6 - Três PICONETs formando uma SCATTERNET 

O dispositivo “M” é chamado de mestre e tem a responsabilidade de 

encaminhar os dados entre os demais integrantes “S” da rede, chamados de 

escravos, que podem somar a quantidade de no máximo sete por rede 

(GUIMARÃES, 2009). Para que seja criada uma rede com mais de oito nós, um dos 

dispositivos pode atuar como bridge, sendo mestre de uma piconet e escravo de 

outra. Essas redes juntas formam uma scatternet.     

Quadro 2-1 - Características da tecnologia de Bluetooth 

Atributos Características 

Tipo de Conexão Dispersão de espectro 

Faixa de freqüência Banda ISM de 2.4 GHz 

Potência de transmissão 100mw, 2.5mW e 1mw 

Taxa de transmissão 1Mbps 

Área de cobertura 10, 20, 100 metros 

Número de estações Oito por piconet. As piconets podem se conectar 

formando scartternets  
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Segurança Para autenticação, chave de 128 bits, para 

criptografar, chave de 8 até 128 bits. 

 

 A Figura 2-7 - Pilha de protocolos Bluetooth mostra a interação entre os 

protocolos de comunicação Bluetooth.  Os protocolos núcleo formam uma pilha de 

cinco camadas:  

 Bluetooth Radio - Especifica detalhes da interface com o ar, incluindo 

freqüência da operação, canais de comunicação, níveis de potência 

permitidos para transmissão e nível de sensibilidade do receptor; 

 Baseband - Inclui as tarefas de descoberta de dispositivos, formatação de 

links e comunicação síncrona e assíncrona. Responsável por gerenciar os 

canais físicos e a transmissão na conexão; 

 Link Manager Protocol (LMP) - Define um conjunto de mensagens 

utilizadas para configuração e gerenciamento da baseband. Estabelece a 

configuração do link entre dispositivos Bluetooth e gerenciamento de links 

em andamento, incluindo aspectos de segurança e controle e negociação 

do tamanho do pacote; 

 Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) - Adapta os 

protocolos da camada superior à camada de baseband, fornecendo tanto 

serviços orientados à conexão, quanto a pacotes.  Quando realizada uma 

conexão L2CAP, o nó do cliente tem que descobrir os serviços que o nó 

do servidor disponibiliza através do Service Discovery Protocol (SDP); e  

 Service Discovery Protocol (SDP) - Manipula informações do dispositivo, 

serviços e consultas para características de serviço entre dois ou mais 

dispositivos Bluetooth. 
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Figura 2-7 - Pilha de protocolos Bluetooth  

 Para uso das aplicações, o SIG definiu diversos perfis de serviço, 

descrevendo usos específicos da tecnologia a partir da perspectiva do usuário. 

Essas definições têm como objetivo aumentar a compatibilidade entre diferentes 

dispositivos Bluetooth. Alguns dos principais perfis podem ser vistos na Figura . 

 

Figura 2-8 - Principais perfis do Bluetooth 
Fonte: (Palo Wireless, 2010) 

Neste trabalho, dois perfis serão mais explorados: o Serial Port Profile (SPP) 

(SPP, 2010) e o Object Push Profile (OPP) (OPP, 2010). O Serial Port Profile emula 

portas seriais e utiliza o protocolo RFCOMM para conectar dois dispositivos 
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Bluetooth. Assim, a transferência de dados entre aplicações que utilizam Bluetooth 

acontece de forma simplificada.  

O Generic Object Exchange Profile (GOEP) (GOEP, 2010) define os 

protocolos e procedimentos que serão utilizados pelas aplicações que precisam 

trocar objetos (sincronização e transferência de arquivos). Enquanto isso, o OPP 

define as regras dos papéis do servidor e cliente e é analogamente, interoperável 

com as regras definidas pelo GOEP (GUIMARÃES, 2009). 

 A criação de aplicações pode ser efetuada de duas formas: 

 Protocolo proprietário e definido na implementação, montado diretamente 

no Serial Port Profile; e 

 Usar um protocolo de um perfil Bluetooth já especificado, tornando a 

aplicação mundialmente interoperável. 

2.2.1.2 Wi-Fi 

Wireless Fidelity ou simplesmente Wi-Fi (Wi-Fi Alliance, 2010) é o termo 

utilizado para identificar redes e dispositivos que implementam a especificação IEEE 

802.11 de redes sem fio (MOURA, 2007) 

Esta tecnologia provê altas taxas de transmissão e a interoperabilidade entre 

os dispositivos de fabricantes diferentes é garantida pela Wi-Fi Alliance (Wi-Fi 

Alliance, 2010), uma organização sem fins lucrativos (LOPES, 2007).  

Um dispositivo pode se conectar a uma rede Wi-Fi se tiver uma placa de 

conexão sem fio e estiver no raio de acesso ou abrangência de um hotspot, que é o 

ponto de acesso. Se o hotspot for de uma rede pública, o sinal pode ser utilizado 

diretamente, caso seja de uma rede privada, o usuário do dispositivo deve conhecer 

a senha de acesso ou então ter seu endereço do Media Access Control (MAC)4 do 

dispositivo cadastrado no roteador que criou o ponto de acesso (HowStuffWorks, 

2010). 

 Os principais padrões na família 802.11 (IEEE 802.11, 2010) são: 

                                            
4
 O endereço MAC é o endereço físico de 48 bits da estação, ou mais especificamente, da interface 

de rede (MAC, 2010). 
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 802.11b – O padrão de maior alcance, bem suportado, estável e melhor 

relação custo / benefício. Opera na frequência de 2.4 GHz, com 11 canais, 

com 3 não sobrepostos, com capacidade teórica de 11Mbps, sendo o mais 

propenso a receber interferência de outros dispositivos, como telefones, 

microondas, entre outros. Entretanto, tem conexões confiáveis e facilidade 

de integração com redes Ethernet (IEEE 802.3, 2010), além do longo 

alcance (até 100 metros) (MONSIGNORE, 2007). Usa a tecnologia Direct 

Sequency Spread Spectrum (DSSS) (DSSS, 2010), para diminuir a 

interferência (IEEE 802.11, 2010); 

 

 802.11g – É uma extensão do padrão 802.11b, que herda as mesmas 

desvantagens de segurança e interferência. Porém, é flexível, pois vários 

canais podem ser combinados para uma rápida transferência, mas 

limitado apenas a um ponto de acesso, suportando taxas de 54 Mbps. Usa 

a tecnologia de multiplexação por divisão de frequência (FDM)  

(MONSIGNORE, 2007); 

 

 802.11a – O padrão tem o menor alcance entre os citados, porém opera 

na banda de 5 GHz, sofrendo uma menor interferência entre os 

dispositivos. Possui 12 canais, sendo 8 não sobrepostos, e suporta taxas 

de até 54Mps. Também é flexível, pois vários canais podem ser 

combinados para uma transferência rápida, utilizando mais de um canal 

(MONSIGNORE, 2007). A maior desvantagem é a incompatibilidade com 

os padrões 802.11b e 802.11g no quesito pontos de acesso. Já quanto a 

clientes, o padrão 802.11a é compatível com ambos, na maioria dos 

casos, já se tornando padrão na fabricação dos equipamentos (IEEE 

802.11, 2010). 

2.3 Redes Peer-to-Peer 

 Redes peer-to-peer, ou simplesmente, redes P2P, é uma arquitetura de 

sistemas distribuídos que tem como principal característica a descentralização das 

funções na rede, onde cada nó conectado pode tanto fazer o papel de cliente quanto 
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de servidor  (P2P, 2010), dependendo da transação sendo iniciada por ele ou 

recebida por outro par da mesma rede 

 Os nós da rede P2P podem diferenciar em termos de configuração local, 

processamento, capacidade de armazenamento, largura de banda, entre outras 

características.  

 O principal objetivo deste tipo de rede é compartilhar dados e dispositivos. 

Toda informação trafega da origem para o destino, ignorando os nós intermediários 

que servem apenas como “ponte”. A Figura 2-9 ilustra a arquitetura de uma rede 

totalmente descentralizada, também chamada de P2P pura, que segue o conceito 

ideal de redes P2P. Porém, este tipo de rede totalmente descentralizado é raro, pois 

a maioria das redes P2P possui um nó centralizador, que executa algumas tarefas 

que são melhores executadas em servidores centrais (GTA, 2010). 

 

 

Figura 2-9 - Uma Rede P2P 
Fonte: (GTA, 2010) 

 

2.4 TV DIGITAL 

 
 A TV Digital é um dos temas mais discutidos no Brasil na área de tecnologia 

nos últimos tempos e certamente esse debate deverá ser ampliado nos próximos 

anos com o avanço das pesquisas e a popularização do Sistema Brasileiro de TV 

Digital (SBTVD) (SBTVD, 2010). 
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Ao longo das últimas quatro décadas, várias pesquisas pelo mundo tiveram 

como objetivo melhorar os fundamentos e conceitos de televisão.  

2.4.1 Histórico Mundial 

No início dos anos 70, os japoneses, através da Nippon Hoso Kyosai (NHK) 

(NHK, 2010) e um grupo composto por 100  estações locais deram início a uma 

pesquisa visando obter uma televisão que transmitisse mais realismo de som e 

imagem, provendo ao espectador uma televisão de alta qualidade, o que veio a ser 

chamado de High Definition TV (HDTV) (CECÍLIO e RODRIGUES, 2006). 

A grande dificuldade encontrada na época foi transmitir imagem e som em 

alta definição através de uma faixa de 6 MHz (largura da faixa no espetro de 

radiofreqüência reservada para o canal de TV), pois era necessário fazer a 

transmissão de ao menos o dobro de linha de varredura (VCOLOR, 2010). 

O primeiro resultado importante para resolução desse problema foi o 

desenvolvimento do projeto usb (MUSE) (MUSE, 2010). Esse sistema foi fruto de 

uma experiência do consórcio japonês Hi-Vision Promotion Association (HPA) que 

passou a transmitir programações em HDTV uma hora por dia. O sinal era 

transmitido por um satélite de banda larga e tinha largura de faixa de mais de 20MHz 

no espectro (VCOLOR, 2010). 

Em 1997, um novo consórcio da NHK, intitulado Digital Broadcasting Experts 

Group (DiBEG) desenvolve o Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) (ISDB, 

2010), um novo processo de transmissão que dava suporte a até 13 serviços ou 

emissoras diferentes na faixa de 6 MHz, que permite transmissão tanto para 

receptores domésticos, quanto para receptores móveis e telefones celulares, devido 

à evolução das tecnologias de compactação de imagem, MPEG2 e de som, Dolby 

AC-3 (CECÍLIO e RODRIGUES, 2006). 

Em 2000, a operação do MUSE foi substituída totalmente pelo Integrated 

Services Digital Broadcasting Terrestrial, ISDB-T (ISDB, 2010) e foi lançado 

oficialmente em 2003 (VCOLOR, 2010). 

Paralelamente a esta evolução japonesa, os europeus iniciaram sua pesquisa 

denominada projeto Eureka em 1986, e chegaram a uma alternativa similar à 
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japonesa, intitulada de Multiplexed Analogue Components (MAC), que tinha base na 

digitalização e compressão de dados e também fazia uso de técnicas analógicas 

para geração de sinal (ÁVILA, 2010). A evolução dessa pesquisa deu resultado ao 

HD-MAC, cuja principal diferença era operar com o maior número de pixels. Essa 

solução européia acabou servindo de base para o atual sistema europeu de HDTV, 

o Digital Video Broadcast (DVB) (DVB, 2010) que em 1994 passou a utilizar o 

MPEG-1/2 Audio Layer 3 (MP3) para compactação de áudio e o MPEG-2 para 

compactação de vídeo. O DVB acabou também por servir de base para o ISBD-T 

japonês (VCOLOR, 2010).  

Nos Estados Unidos, as estações de TV, o governo e os fabricantes 

observavam desde os primórdios a evolução do sistema japonês e europeu, porém 

os norte-americanos desejavam encontrar uma solução própria para a TV de alta 

definição. Em 1983 já havia um grupo com 25 organizações denominado Federal 

Communications Commission (FCC) designado a liderar os esforços para conceber 

a tecnologia americana. Em 1987, esse grupo convoca 57 estações de TV para 

estudar o impacto da então batizada Advanced TV (ATV) nos serviços já existentes 

e iniciar as atividades da Advisory Committee on Advanced Television Service - 

Television Test Service (ATTC), uma organização privada, sem fins lucrativos 

destinada a testar as novas tecnologias de TV Digital (VCOLOR, 2010). 

Em 1995, surge uma nova entidade, intitulada Advanced Television System 

Committee, criada através da união de diversas empresas com o respaldo da FCC. 

Essa entidade desenvolve um novo sistema, que recebe o nome do grupo criador 

ATSC (ATSC, 2010). Esse novo paradigma diferencia a HDTV da Enhanced 

Definition TV (EDTV), televisão de definição aprimorada e da Standard Definition TV 

(STDV) ou definição standard de TV. Em 1997, a FCC oficializa o ATSC como 

padrão de TV Digital Americano. 

2.4.2 Os padrões de TV Digital  

 Além dos três primeiros sistemas de TV Digital lançados no mundo, o ISDB-T 

(japonês), o DVB (europeu) e o ATSC (americano), outros dois sistemas foram 

concebidos. O sistema chinês Digital Terrestrial Multimedia Broadcast (DTMB) e o 

sistema brasileiro ISDB-TB. A seguir serão apresentadas as principais 

características dos três principais sistemas em destaque no mundo, pois o sistema 
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DTMB é pouco discutido na literatura e a concepção do ISDB-TB será abordada na 

seção 2.4.2. 

 O sistema europeu DVB detém hoje um mercado de 500 milhões de 

receptores (ÁVILA, 2010). O sistema adota o padrão MPEG-2 para vídeo e MPEG-2 

Layer para áudio, o middleware5 do sistema é o Multimedia Home Platform (MHP) 

(MHP, 2010) e foca principalmente em interatividade e multiprogramação (OGUSHI, 

2008). O padrão europeu é adotado atualmente na Austrália, Nova Zelândia, 

Singapura e Índia, além dos países europeus (SILVA LOPES, 2007). 

 O sistema norte-americano possui um mercado de 267 milhões de televisores 

(ÁVILA, 2010). O middleware do sistema é o DASE (DASE, 2010) e tem o foco de 

prover a melhor imagem possível sem previsão de interatividade com o 

telespectador. O padrão adotado para vídeo é o MPEG-2 HDTV e o Dolby AAC para 

áudio. Recentemente o ATSC apresentou uma norma com especificações técnicas 

para a recepção do sinal digital em dispositivos móveis (ATSC, 2010). Atualmente, o 

ATSC é adotado nos Estados Unidos, Canadá, México e Coréia do Sul (SILVA 

LOPES, 2007). 

 O sistema japonês ISDB tem o middleware ARIB (ARIB, 2010) e utiliza os 

padrões MPEG-2 para vídeo e MPEG-2 ACC (Advanced Audio Coding). É 

considerado o mais versátil, pois além de focar na alta-definição da imagem, atende 

aos requisitos de portabilidade e mobilidade (ÁVILA, 2010). 

2.4.3 O Sistema Brasileiro de TV Digital 

O Sistema Brasileiro de TV Digital é uma combinação entre a tecnologia 

desenvolvida no Japão e as inovações desenvolvidas nas pesquisas brasileiras, 

como métodos de compressão, sistemas operacionais e software (ÁVILA, 2010). 

A história do SBTVD (SBTVD, 2010) começa em 1991 quando o Ministério 

das Comunicações do Brasil estabeleceu a Comissão Assessora para Assuntos de 

Televisão (Com-TV) para estudar os outros padrões desenvolvidos no mundo 

                                            
5 Middleware, no campo de computação distribuída, é um programa de computador que faz a 
mediação entre outros programas. É utilizado para mover informações entre programas ocultando do 
programador diferenças de protocolos de comunicação, plataformas e dependências do sistema 
operacional. É geralmente constituído por módulos dotados com APIs de alto nível que proporcionam 
a sua integração com aplicações desenvolvidas em diversas linguagens de programação e interfaces 
de baixo nível que permitem a sua independência relativamente ao dispositivo (Middleware, 2010). 
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(LOPES, 2007). Em 1994, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 

Televisão (ABERT) e a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e 

Telecomunicações (SET) uniram-se para formar o Grupo Técnico Abert/Set de TV 

Digital. Este grupo era composto por profissionais que trabalhavam diretamente nas 

áreas de Televisão, Telecomunicações, Rádio e Multimídia (SILVA LOPES, 2007). 

 A partir de 1998, testes com os modelos norte-americano e europeu foram 

iniciados. Somente em 1999, com a conclusão do sistema japonês, esse passou 

também a ser testado para que a comissão pudesse escolher entre os três, qual 

deveria ser implantado no país (SOUZA JÚNIOR, 2009). 

 No processo de escolha do sistema tecnológico de TV Digital, os padrões 

europeu e japonês enviaram cartas de compromissos para caso seus padrões 

fossem escolhidos pelo Brasil. Essas cartas foram enviadas após o decreto Nº 4091, 

que oficialmente instituiu o Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SOUZA JÚNIOR, 

2009), através do qual, 22 consórcios formados por 77 universidades e instituições 

de pesquisas desenvolveram pesquisas na área de transmissão, modulação dos 

sinais de vídeo, áudio e dados, equipamentos de recepção e opções para o canal de 

retorno, necessário para a interatividade (OGUSHI, 2008). 

 No entanto, em vez de partir para o desenvolvimento de um modelo 

totalmente nacional, a pressão das emissoras de TV aliadas à influência das 

grandes empresas estrangeiras fizeram com que o país acabasse por adotar um dos 

padrões já existentes. O modelo japonês foi escolhido, por ter sido o melhor durante 

os testes de alta definição e mobilidade, além de apresentar a melhor oferta 

econômica, já que os japoneses garantiram a quebra de patentes sem custo de 

royalties para produção de aparelhos. 

  O decreto Nº 5820, de 29 de Junho de 2006, institui a adoção do padrão 

japonês para modulação, codificação e decodificação dos sinais de áudio e vídeo 

que consistem na camada de baixo nível, enquanto que nas camadas de alto nível 

decidiu-se por inovações brasileiras, cuja mais significativa é a proposição do 

middleware Ginga. Esta junção deu origem ao padrão denominado International 

Standard for Digital Television Terrestrial (ISDTV-T). De 2007 em diante, o padrão 

nacional passou a ser chamado de ISDB-TB (ÁVILA, 2010). 
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 O Quadro 2-2 apresenta uma comparação entre o padrão brasileiro e os 

demais apresentados neste trabalho. 

Quadro 2-2 - Padrões de TV Digital 

Padrão Middleware Vídeo Áudio Modulação 

ATSC ACAP/DASE MPEG-2 Dolby AC3 8 VSB 

DVB MHP MPEG-2 MPEG-2 COFDM 

ISDB ARIB MPEG-2 MPEG-2 BST-OFDM 

SBTVD GINGA MPEG-4 MPEG-4 BST-OFDM 

 

2.4.4 Aplicações Interativas para TV Digital em Java 

 Xlet (Xlet, 2010) é o nome dado às aplicações procedurais em JAVA para TV 

Digital. Um Xlet é uma aplicação executável por um engine (outro programa JAVA) 

que roda sobre uma máquina virtual presente no terminal. Geralmente, o próprio 

gerenciador de aplicativos, também chamado de Application Management System 

(AMS), faz o papel de engine. Este tipo de aplicação é bastante similar a um applet 

na Web ou um MIDlet em dispositivos móveis. 

 O Xlet é descrito por uma interface cujo código pode ser visto na Figura 2-10. 

Através desta interface, o gerenciador de aplicativos comunica ao Xlet sobre a 

mudança de estado que o próprio deve sofrer (GATIS, 2006), podendo iniciar, 

pausar ou destruir a aplicação (GUIMARÃES, 2009). Os quatro estados possíveis da 

aplicação são:  

 Carregado - O Xlet foi instanciado, mas nenhuma inicialização ocorreu; 

 Pausado - O Xlet foi iniciado, mas está inativo; 

 Ativado - O Xlet está ativo; e  

 Destruído - O Xlet foi terminado e já pode ser removido da memória. 
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Figura 2-10 - Interface javax.microedition.xlet.Xlet  

 Para controlar esses estados, a classe principal do Xlet deve implementar os 

seguintes métodos:  

 initXlet - Sinaliza para o Xlet inicializar e coloca no status Pausado;  

 startXlet - Sinaliza para o Xlet iniciar o provimento do serviço e coloca no 

status Ativado; 

 pauseXlet - Sinaliza para o Xlet pausar o provimento do serviço e coloca 

no status Pausado; e 

 destroyXlet - Sinaliza para o Xlet o terminar e coloca no status Destruído. 

 

 Quando o AMS cria um Xlet, ele é iniciado no estado de carregado. Logo 

depois de sua construção, o AMS chama o initXlet(), deixando o Xlet ficar no estado 

de pausado. Em algum momento, o AMS invoca o método startXlet(), ativando o 

Xlet. Nesse momento, o Xlet deve carregar a interface gráfica e seu estado passa a 

ser o de ativado, deixando a aplicação em execução plena. Se ocorrerem 

desativações, o Xlet volta ao estado de pausado. Quando o AMS quiser destruir o 

Xlet, chama destroyXlet() e o estado é modificado para destruído (GUIMARÃES, 

2009). A Figura 2-11 mostra este diagrama de estados de um Xlet. 
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Figura 2-11 - Diagrama de estados de um Xlet. 
Fonte: (Java Embarcado, 2010) 

2.5 Ginga 

 Ginga é o nome do middleware aberto do SBTVD, sendo formado por um 

conjunto de tecnologias padronizadas e inovações brasileiras que permitem o 

desenvolvimento de aplicações interativas para TV Digital independente do 

hardware e dos fabricantes de terminais de acesso (GINGA, 2010). 

 O middleware é resultado do desenvolvimento de projetos coordenados pelos 

laboratórios de Telemídia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio) e do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (LAVID) da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) e está especificado na norma ABNT (GINGA, 2010). 

 O Ginga é composto por dois subsistemas principais interligados, que 

permitem o desenvolvimento de aplicações a partir de dois paradigmas de 

programação distintos. Estes dois sistemas são chamados de GINGA-J e GINGA-

NCL (ÁVILA, 2010).  

 O GINGA-J, possui uma máquina virtual JAVA para que aplicações sejam 

desenvolvidas nessa linguagem e será detalhado na seção 2.5.1.  Já o Ginga-NCL 

interpreta um conteúdo declarativo em Nested Context Language6 (NCL) e dá 

suporte à linguagem de script Lua (Lua, 2010). Como há interligação entre os dois 

                                            
6
 A linguagem NCL - Nested Context Language - é uma linguagem declarativa para autoria de 

documentos hipermídia baseados no modelo conceitual NCM - Nested Context Model - e foi 
desenvolvida utilizando uma estrutura modular, seguindo os princípios adotados pelo W3C (NCL, 
2010) 
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sistemas, também é possível a comunicação entre aplicações de diferentes tipos, 

podendo assim haver o desenvolvimento de aplicações híbridas (GUIMARÃES, 

2009).  

 A arquitetura do Ginga é mostrada na Figura 2-12: 

 

Figura 2-12 - Arquitetura do GINGA.  
Fonte: (GINGA-J, 2010) 

 

 Neste trabalho, as aplicações usam paradigma procedural, motivo pelo qual 

será dado maior detalhamento ao Ginga-J. 

2.5.1 Ginga-J 

 No modelo inicial o GINGA-J tinha a proposta de ser compatível com o padrão 

Globally Executable MHP (GEM) fazendo uso de um conjunto restrito de API, 

chamadas de API verdes (SOUZA FILHO, LEITE e BATISTA, 2007). O padrão GEM 

é uma estrutura que permite a outras organizações que definam especificações 

baseadas no MHP.  

 Desta forma, nessa proposta a API verde do Ginga estaria disponível para ser 

utilizada diretamente por aplicações em execução (Xlet) em qualquer middleware em 

conformidade com o GEM (GUIMARÃES, 2009), pois incluía os pacotes JavaTV, 

DAVIC e HAVi, disponíveis também nos outros padrões mundiais de TV (Midiacom, 

2010). A API amarela inclui a API Java Media Framework (JMF), necessária ao 

desenvolvimento de aplicações avançadas, como as que envolvem captura de áudio 
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e vídeo (Midiacom, 2010) e necessitam de canal de retorno (GUIMARÃES, 2009). A 

API azul oferece facilidades para integração de outros dispositivos de entrada e 

saída ao set-top-box (STB) 7 e a ponte NCL (NCLBridge), que permite a integração 

de conteúdo procedural e declarativo na mesma aplicação, sendo dessa forma 

utilizável apenas no middleware Ginga (Midiacom, 2010). 

 Porém, devido ao custo de licenciamento das bibliotecas proprietárias 

contidas no padrão, o Fórum SBTVD uniu forças com a Sun Microsystems®8 

(ARNOLDO, 2009) e dessa união surgiu a API Java DTV, que isenta o Ginga do 

pagamento de royalties, acarretando na diminuição do custo dos aparelhos de TV ou 

de conversão. 

 Essa nova adoção fez com que a interoperabilidade entre o Ginga-J e outros 

padrões existentes elaborada na proposta inicial se tornasse impossível. Entretanto, 

a nova API desfragmentou as várias e distintas API existentes no padrão GEM, 

como o Home Aufio Video Interoperability (HAVi) e a Digital Audio Video Council 

(DAVIC) (GUIMARÃES, 2009). 

 A nova especificação é composta pelas API Java DTV (JAVA DTV, 2010) e 

JavaTV , adicionadas ao ambiente de execução Java (Java Runtime) para sistemas 

embarcados J2ME, incluindo a plataforma Connected Device Configuration (CDC), e 

as API dos perfis: Foundation Profile (FP) e Personal Basis Profile (PBP) (GINGA-J, 

2010).  

 A arquitetura do Java DTV é mostrada na Figura 2-13 (GUIMARÃES, 2009). 

                                            
7
 Set-top-box é um equipamento que se conecta ao televisor e a uma fonte externa de sinal e 

transforma este sinal em conteúdo no formato que possa ser apresentado em uma tela (Set-Top Box, 
2010). 
8
 Sun Microsystems é a Fabricante da Linguagem JAVA. 
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Figura 2-13 - Arquitetura do Java DTV.  

Fonte: (GINGA-J, 2010) 
 

 A API de Integração de Dispositivos (detalhada na seção 2.5.2) por se tratar 

de uma característica exclusiva do padrão nacional, é incluída nas extensões 

brasileiras (Brazil Extensions) (GUIMARÃES, 2009). Dentre as principais diferenças 

da Java DTV quanto ao desenvolvimento de aplicações, pode-se citar a API 

LightWeight User Interface Toolkit (LWUIT), responsável por definir elementos 

Gráficos, extensões gráficas para TV digital, gerenciadores de layout e eventos do 

usuário, tendo como objetivo substituir a API HAVi do GEM (Midiacom, 2010) . 

2.5.2 API de Integração de Dispositivos do Ginga 

 Os padrões internacionais de TV digital possibilitam que as operadoras de TV 

criem as suas aplicações e enviem via broadcast para os receptores. Quando 

executadas no set-top-box, essas aplicações podem acessar o canal de retorno e 

fazer uma ponte de comunicação entre o receptor e a operadora, permitindo assim a 

interatividade entre o usuário e emissora. No caso do SBTVD, além dessa 

possibilidade, é possível que dispositivos móveis conectados ao Ginga também 

interajam com a aplicação (GUIMARÃES, 2009). 

 Essa comunicação entre dispositivos e Ginga foi formalizada através de um 

conjunto de API chamada de “API de Integração de Dispositivos”, e foi normalizada 

pelo projeto da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) de número 

00:01.85-006/4, denominada “Televisão digital terrestre - Codificação de dados e 
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especificações de transmissão para transmissão digital – Parte 4: Ginga-J - 

Ambiente para a execução de aplicações procedurais”.   

 Estes projeto define um pacote chamado “br.org.sbtvd.interactiondevices”, 

que tem seu diagrama de classes exposto na Figura 2-14. 

 

 

Figura 2-14 - API de Integração de Dispositivos do GINGA. 
Fonte: (GUIMARÃES, 2009) 

 

 Para que os dispositivos utilizem esses recursos de interatividade, devem 

possuir um componente (módulo) do middleware instalado – uma pequena parte 

móvel do Ginga que é responsável pelo gerenciamento do protocolo de 

comunicação entre a instância Ginga no receptor de TV digital e o componente do 

Ginga no próprio dispositivo. Dentre os possíveis dispositivos, podemos citar 

celulares, PDA, computadores portáteis e virtualmente qualquer outro dispositivo 

móvel com capacidade de processamento e comunicação (BATISTA, NERY E 

SILVA e SOUZA FILHO, 2007). 

 Sendo assim, os dispositivos podem se integrar com as aplicações em 

execução, logo que conectados ao middleware. Uma vez identificados pelo Ginga, 

todos os recursos presentes no dispositivo como teclado, tela,  microfone, câmera, 

auto-falantes e outros, estão disponíveis para as aplicações através da API, de 

forma automática (BATISTA, NERY E SILVA e SOUZA FILHO, 2007). 
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 Porém, essa API apresenta limitações que impossibilitam alguns tipos de 

aplicações que poderiam agregar valor ao Ginga e conseqüentemente ao 

consumidor final. Desta forma, (GUIMARÃES, 2009) apresentou uma proposta 

complementar, chamada GINGA-SOA que visa sanar ou minimizar algumas das 

limitações apresentadas pela API de Integração de Dispositivos. 

2.5.3 Principais Limitações da API de Integração de Dispositivos 

 As limitações da API resumidas por (GUIMARÃES, 2009) foram: 

 Capacidades de entrada 

Dispositivos móveis possuem diferentes tamanhos de visores, diferentes 

resoluções, diferentes capacidades de entrada (touch screen, teclados, keypads 

numéricos ou softkeys). A generalização que ocorre na utilização de uma única 

aplicação para todos os dispositivos possivelmente torna a usabilidade (user 

experience) pouco amigável ao usuário em muitos dispositivos e em muitas 

situações. 

 Interação com usuários 

 Na API de Integração de Dispositivos, as aplicações são quem iniciam a 

comunicação com os dispositivos de interação (dispositivos móveis). A iniciação da 

interatividade por parte do Ginga acarreta alguns problemas. Por exemplo, na 

aplicação de Quiz proposta em (BATISTA, NERY E SILVA e SOUZA FILHO, 2007), 

a aplicação só deve passar à próxima pergunta quando todos os dispositivos 

responderem à pergunta atual. Entretanto, nem todos os usuários com dispositivos 

móveis deveriam ser obrigados a participar da aplicação naquele momento, mesmo 

estando conectado com o Ginga. 

Um segundo problema é a mudança do canal. Nesse caso, a execução do 

programa atual é interrompida e conseqüentemente a aplicação ativa também. 

Dessa forma, não é possível que o usuário continue interagindo com a aplicação 

atual se desejar trocar o canal. 

 Controle Remoto 
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Quando o módulo móvel do Ginga se conecta ao receptor da TV Digital, o 

dispositivo passa a usar seu teclado como Controle Remoto.  

O primeiro problema é que muitas teclas geram códigos de acordo com o seu 

fabricante. Teclas como “para cima” e “para baixo” podem gerar códigos distintos de 

acordo com a marca e o modelo, que só seriam corrigidos caso fosse criado um 

módulo do Ginga para cada conjunto de dispositivos semelhantes. 

 Um outro problema é a multi-funcionalidade destinada ao dispositivo. Se a 

API indica que todos os pressionamentos de teclas devem ser tratados como 

controle remoto, o que ocorre quando está executando uma interação com alguma 

aplicação, como a Quiz proposta em (BATISTA, NERY E SILVA e SOUZA FILHO, 

2007) Ao pressionar uma tecla na aplicação móvel nesse momento, ela deveria 

atuar localmente, sem o perfil de controle remoto. Mas, seria possível a utilização 

das duas formas?  

 Renderização 

 O módulo móvel do Ginga será o responsável por renderizar a aplicação em 

execução no receptor, porém, a montagem de uma interface de acordo com a 

interpretação de um protocolo é um procedimento complexo e pode causar 

problemas de adaptação em dispositivos distintos. 

 Extensibilidade 

 O módulo móvel do Ginga pode ser transferido do set-top-box para o 

dispositivo onde o componente será instalado (BATISTA, NERY E SILVA e SOUZA 

FILHO, 2007). Dessa forma, novas plataformas criadas após a fabricação do 

receptor só seriam contempladas após a atualização do software, tarefa não trivial 

para usuários comuns. 

 Problemas nas implementações das plataformas móveis 

 Dispositivos móveis podem ter diversas marcas e modelos. A criação de uma 

aplicação genérica para englobar todos estes dispositivos distintos pode deixar a 

aplicação instável em uma fração dos dispositivos. No pior dos casos a aplicação 

pode ser inutilizada em determinados dispositivos. Por outro lado, é muito custoso 

criar uma aplicação para cada marca e modelo (incluindo os novos que surgirão), 
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mesmo havendo um agrupamento de aplicações compatíveis com vários 

dispositivos. 

 Limitações Principais 

  Os principais problemas da exploração da Home Area Network do GINGA 

estão implicitamente na arquitetura proposta, a qual impossibilita a exploração dos 

recursos de dispositivos conectados, na ausência de aplicações. 

 Na especificação da referida API, não é possível, por exemplo, enviar 

arquivos para o receptor, de forma que este arquivo seja persistido em disco, para 

visualização quando o usuário desejar. Também não é possível que mesmo com a 

existência de um link entre dispositivos móveis e receptor, e entre receptor e 

operadora, haja uma interconexão entre dispositivos móveis e operadora, 

impossibilitando assim, por exemplo, que um celular pudesse acessar a Internet 

através destes links já existentes. 

 Todas essas operações deveriam ser possíveis, já que em tese, são 

independentes de aplicações no receptor de TV Digital.  
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3 GINGA-SOA 

 Para minimizar os problemas descritos na seção 2.5.2 e expandir a adoção e 

utilização do Home Area Network no middleware brasileiro Ginga, Guimarães (2009) 

propôs a adoção de uma arquitetura orientada a serviços, conhecida como Service-

Oriented Architecture (SOA), com algumas peculiaridades.  

Pode-se chamar de “serviço” uma função de negócio bem definida e 

independente que recebe uma ou mais requisições dos clientes, na forma de 

mensagens, e realizam algum processamento com base nessas requisições 

(CUNHA, 2006), podendo ou não gerar uma mensagem de resposta através de uma 

interface padronizada e bem definida  (FONSÊCA, 2009). 

3.1.1 Service- Oriented Architecture (SOA) 

 Service-Oriented Architecture (SOA) ou Arquitetura orientada a serviços é 

uma arquitetura de software baseada nos conceitos chave de aplicações de negócio 

(Frontend Application), serviços, repositório de serviços e barramento de serviços 

(KRAFZIG, BANKE e SLAMA, 2007).  

 Os serviços disponibilizam funcionalidades que as aplicações de negócios e 

outros serviços podem usar, desta forma constitui-se por um uma implementação 

que provê regras de negócio; um contrato que especifica a funcionalidade, uso e 

restrições para um cliente do serviço e uma interface que fisicamente disponibiliza a 

funcionalidade (GUIMARÃES, 2009). 

 O repositório de serviço armazena os contratos de serviços individuais, 

enquanto o barramento de serviço interconecta aplicações de negócio e serviços. 

Aplicações de negócio são os elementos ativos do SOA, disponibilizados aos 

usuários finais (KRAFZIG, BANKE e SLAMA, 2007). Os principais artefatos são 

mostrados na Figura 3-1. 
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Figura 3-1 - Artefatos de uma arquitetura orientada a serviços. 
Fonte: (KRAFZIG, BANKE e SLAMA, 2007) 

 

 Guimarães (2009) considerou as limitações de hardware e software dos 

receptores de TV Digital e criou uma SOA reduzida, removendo alguns elementos e 

agrupando vários  artefatos em um único.  

3.1.2 Requisitos atendidos 

 A proposta de (GUIMARÃES, 2009) atende aos seguintes requisitos: 

 Independência dos protocolos e meios de comunicação utilizados - 

Através de qualquer meio é possível acessar e consumir os serviços; 

 Extensibilidade de interfaces de redes - Novas interfaces de redes 

podem ser utilizadas, bastando adicionar novos servidores, se necessário; 

 Identificação do dispositivo - É possível identificar os dispositivos 

conectados em cada serviço, exibindo por qual meio ele está conectado; 

 Acesso simultâneo de serviços - É possível o acesso simultâneo de 

diferentes serviços; 

 Acesso simultâneo de dispositivos - É possível o acesso de múltiplos 

dispositivos móveis simultaneamente; 

 Habilitação dos serviços - É possível habilitar ou desabilitar serviços 

sobre demanda; 

 Informações dos serviços existentes - É possível identificar, pelo 

dispositivo móvel, quais os serviços existentes no receptor em uso; 
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 Informações de um serviço específico - É possível a obtenção de 

informações específicas do serviço em questão, como nome, identificador 

único, se o serviço está ativo, entre outros; e 

 Configuração dos serviços - Há um módulo gráfico (aplicação 

embarcada), para que o usuário possa visualizar, configurar, habilitar e 

desabilitar os serviços existentes no receptor.  

3.1.3 Arquitetura 

 A arquitetura proposta é mostrada na Figura 3-2, detalhando apenas as 

camadas necessárias para a utilização dos serviços, são elas:  

 Camada de hardware - Camada que representa o hardware necessário 

para execução dos serviços;  

 Camada do sistema operacional - Camada transparente devido à 

utilização da máquina virtual Java; 

 Camada da JVM - Camada de definição  da máquina virtual propriamente 

dita e as API núcleo de Java, necessárias para executar minimamente 

qualquer aplicação; 

 Camada de rede - Camada de software de acesso ao hardwares de rede. 

Contém todas as classes de acesso ao canal de retorno e a interface do 

Home Area Network. No caso do Bluetooth, é necessária uma API 

adicional contida na JSR-82; 

 Camada do provedor de serviços - Camada através da qual os serviços 

podem ser acessados, abstraindo-se o protocolo de comunicação; e 

 Camada de serviços - Camada onde os serviços propriamente ditos são 

disponibilizados, para acesso pelos consumidores. Os serviços são 

integrados à API de Integração de Dispositivos.  
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Figura 3-2 - Arquitetura do Ginga-SOA proposta por (GUIMARÃES, 2009) 
 

3.1.4 Serviço GatewayService 

 Esse serviço atua basicamente como um Proxy que interliga duas redes 

distintas, em protocolos de comunicação possivelmente diferentes. Como todas as 

requisições e respostas são encaminhadas sem modificações e não há outras 

atribuições tais como firewall, o serviço é chamado de GatewayService. 

 Esse serviço permite, por exemplo, que uma aplicação móvel possa acessar a 

Internet via set-top-box. Um browser pode ser implementado para acessar a Internet 

desse modo, acessando o receptor via Bluetooth ou Wi-Fi, entre outros.  

 O serviço também possibilita que empresas possam desenvolver aplicações 

que acessem os seus servidores via receptor, independentemente do protocolo de 

aplicação utilizado. Dessa forma, pode-se oferecer diversos serviços aos clientes, 

com características bastante peculiares, como votações, guia de programação, entre 

outros.  
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 O serviço atuará como interface entre servidores externos e o dispositivo 

móvel, abstraindo a tecnologia de comunicação do canal de retorno. A Figura 3-3 

ilustra a comunicação entre dispositivo móvel e um servidor, via Ginga. 

 

Figura 3-3 - Comunicação entre dispositivo móvel e servidor via Ginga 
Fonte: (GUIMARÃES, 2009) 

 

3.1.5 Serviço AppDownloadService 

 Este serviço provê duas importantes funcionalidades: 

 Envia uma aplicação genérica intermediária embarcada no receptor 

(chamada de DownloadApplication) aos dispositivos móveis; e 

 Possibilita o download da aplicação dos servidores através da referida 

aplicação intermediária. 

 O serviço AppDownloadService, cuja tela é mostrada na Figura 3-4 foi criado 

para simplificar o download de aplicações pelos dispositivos móveis através do set-

top-box, sejam elas criadas por operadoras de TV ou por terceiros. Enquanto a 

aplicação interativa da TV é baixada via broadcasting, a aplicação para dispositivos 

móveis não seria, diante da grande heterogeneidade de dispositivos. 

 Desta forma, através de uma aplicação intermediária, o dispositivo envia 

informações como o servidor de destino, a marca e o modelo do celular, para que o 

dispositivo receba uma aplicação compatível com seu modelo. 
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Figura 3-4 - Tela da Aplicação intermediária Download Application 
Fonte: (GUIMARÃES, 2009). 

 

3.1.6 Serviço RemoteControlService 

 A API de dispositivos móveis especifica que quando um dispositivo móvel se 

conecta ao set-top-box poderia ser usado automaticamente como controle remoto. 

Porém, em muitas tecnologias, algumas teclas não possuem padronização no 

código da tecla pressionada. Isso ocorre, por exemplo, em Java ME. Assim, uma 

única aplicação no módulo móvel do Ginga não funcionaria corretamente em todos 

os dispositivos (GUIMARÃES, 2009). 

 Desta forma, o RemoteControlService foi criado para que  uma aplicação no 

dispositivo remoto possa se conectar ao servidor, mantendo as características do 

teclado do dispositivo, mapeando a tecla correspondente no dispositivo em uma 

tecla válida para o receptor. A  Figura 3-5 mostra uma aplicação para controle 

remoto em redes TCP/IP. 
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Figura 3-5 - Exemplo de cliente para controle remoto em redes TCP/IP 
Fonte: (GUIMARÃES, 2009). 

 

3.1.7 Serviço FileServerService 

 Este serviço provê a possibilidade de enviar, baixar, exibir, tocar e excluir 

arquivos no receptor, podendo entre outras funcionalidades, receber uma foto que o 

usuário possua em seu dispositivo móvel para exibir na televisão.  

 Para utilizá-lo é necessário que haja memória persistente suficiente para 

armazenar arquivos. Para que o serviço seja melhor explorado, o set-top-box deve 

conter um servidor OBEX (Object Exchange) de modo a possibilitar o envio não só 

pela aplicação móvel quanto por qualquer dispositivo que possua Bluetooth. O 

servidor OBEX facilita o envio de tais arquivos, por não haver a necessidade de 

existir uma aplicação, uma vez que os dispositivos que possuem Bluetooth 

geralmente possuem o perfil de OBEX Push Profile, enquanto que dispositivos que 

usam outro protocolo de comunicação, necessitam de uma aplicação para enviar os 

arquivos para o set-top-box. 

 A  Figura 3-6 mostra a tela da aplicação embarcada que exibe as fotos 

selecionadas. 
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Figura 3-6 - Tela que lista os arquivos na aplicação embarcada 
Fonte: (GUIMARÃES, 2009) 

3.2 Detalhes da Implementação 

 Para entender os detalhes da implementação da solução proposta neste 

trabalho no Capítulo 5, é necessário compreender alguns aspectos básicos da 

implementação proposta por Guimarães (2009). 

3.2.1 Diagrama de Classes 

 O diagrama de classes, excluindo-se a parte da interface gráfica, da infra-

estrutura de comunicação e serviços no receptor, é mostrado na Figura 3-7. 
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Figura 3-7 - Diagramas de classe do ServiceProvider 
Fonte: (GUIMARÃES, 2009). 

 

3.2.2 Camada de Comunicação 

 A implementação da camada de comunicação demonstra o funcionamento 

análogo dos serviços em dispositivos e meios de comunicação diferentes. Foram 

implementados um servidor socket TCP/IP (SocketServer) e dois servidores 

Bluetooth, usando diferentes perfis Bluetooth (BluetoothSSPServer e 

BluetoothOBEXServer). Todos os servidores funcionam de modo semelhante no 

relacionamento com os outros componentes da arquitetura. 
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 Independente de qual seja o protocolo de comunicação utilizado, quando um 

cliente se conecta, toda a comunicação é efetuada exatamente do mesmo modo. 

Isso se dá devido à utilização do Generic Connection Framework. 

 Desta forma, a cada conexão efetuada é criada uma nova Thread (Thread, 

2010) responsável por tratar as requisições desse cliente. Assim, o servidor fica apto 

para receber outras conexões, sem a necessidade do término da utilização por um 

dispositivo para que outros utilizem os serviços do middleware. 

3.2.2.1 SocketServer 

 O SocketServer é um servidor socket TCP/IP executado na porta 5000. As 

configurações de rede podem ser definidas pelo fabricante, havendo a possibilidade 

de modificação da mesma forma que a efetuada em outros equipamentos de rede 

como switches. 

3.2.2.2 BluetoothSPPServer 

 O servidor BluetoothSPPServer utiliza o perfil Bluetooth Serial Port Profile 

(SPP). Qualquer um dos serviços existentes no middleware pode ser acessado por 

esse servididor da mesma forma que via servidor socket em SocketServer, ou a 

qualquer outro servidor que venha existir. 

 O servidor será identificado através do Universal Unique ID (UUID) “0x44642”. 

O serviço Bluetooth (não são os serviços do middleware) através do qual se pode 

acessar os serviços do Ginga é denominado “GingaServices” e todos os serviços do 

middleware acessados via Bluetooth devem utilizar esse mesmo serviço Bluetooth. 

3.2.2.3 MobileDeviceSession 

 A MobileDeviceSession é uma interface que efetua a sessão entre o 

dispositivo móvel e o receptor. A sessão existe enquanto o dispositivo não fizer um 

pedido implícito ou explícito para ser desconectado, ou após um determinado tempo 

de inatividade. A sessão também pode ser encerrada, caso o serviço em questão 

seja desativado via aplicação embarcada. 

 O pedido é implícito, na medida em que o usuário efetua a desconexão via 

aplicativo e explícito quando a conexão é terminada pelo software de rede.   
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 A interface MobileDeviceSession possui os seguintes métodos: 

 getCreationTime - Retorna a data de criação da sessão; 

 getLastRequestTime - Retorna a data/hora da última requisição do 

dispositivo móvel; 

 destroy - Destrói a sessão; 

 access - Atualizar o horário de última requisição; e 

 getMobileDevice - Retorna uma instância da classe MobileDevice, que 

representa o dispositivo móvel abstraindo-o do meio utilizado para 

conexão. Esta classe possui atributos para verificar o meio de 

comunicação utilizado pela conexão, a descrição do dispositivo móvel, 

entre outros. 

 

 A Figura 3-8 ilustra o código da interface citada. 

 

Figura 3-8 - Interface MobileDeviceSession 
Fonte: (GUIMARÃES, 2009). 

3.2.2.4 SessionManager 

 O SessionManager agrupa e gerencia as conexões efetuadas em cada um 

dos serviços existentes. Este gerenciamento permite, por exemplo, que todos os 

dispositivos conectados em um determinado serviço sejam desconectados num 

dado momento, caso requisitado.  Além disso, pode-se listar todos os dispositivos 

conectados a cada um dos serviços, especificando o meio através do qual cada um 

se conecta. 

3.2.3 Camada do Provedor de Serviços 

 O provedor de serviços é gerenciado pela classe ServiceProvider, que provê 

o conceito de serviços de forma simples e sem muitas entidades. 
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 O Generic Connection Framework é utilizado para permitir que todo o tráfego 

de dados seja abstraído, tornando transparente o meio de comunicação de cada 

dispositivo. Dessa forma, qualquer requisição efetuada por eles, é provida 

rigorosamente da mesma forma, para qualquer serviço. O protocolo que permite a 

utilização dos serviços é bastante simples, proporcionando bom desempenho em 

receptores que têm capacidade de processamento limitada. 

3.2.4 Serviços 

 Todos os serviços que forem criados implementam a interface Service. Ela 

possui as informações indispensáveis a qualquer serviço, de qualquer natureza.  

 Os métodos comuns aos serviços são:  

 startService - Inicia a execução do serviço;  

 stopService - Pára a execução do serviço;  

 getName - Retorna descrição textual do serviço; 

 getId - Retorna identificador único do serviço;   

 getMaxInactiveInterval - Retorna o tempo de inatividade máximo para 

uma sessão;  

 isStarted -  Indica se o serviço foi iniciado; e 

 isAutoStart - Retorna se o serviço será iniciado automaticamente quando 

o receptor for ligado.  

 

 A Figura 3-9 ilustra a codificação desta interface. 
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Figura 3-9 - Código da Inteface Service 
Fonte: (GUIMARÃES, 2009). 

 

 As configurações e visualizações dos serviços são efetuadas via aplicação 

embarcada no set-top-box, conforme mostra a Figura 3-10. 

 

Figura 3-10 - Tela de demonstração dos serviços no set-top-box 
Fonte: (GUIMARÃES, 2009). 
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4 Serviços para interconexão de dispositivos móveis em 

protocolos de comunicação distintos utilizando o 

GINGA-SOA 

 Baseado nas limitações da API de Integração de dispositivos móveis do 

Ginga e na arquitetura do GINGA-SOA apresentada por Guimarães (2009), este 

trabalho propõe a criação de serviços no GINGA-SOA que permitam a interconexão 

de dispositivos móveis que usam protocolos de comunicação diferentes. 

 A interconexão proposta nesta dissertação deve ser possível tanto para 

dispositivos conectados a um mesmo receptor, como também para dispositivos 

conectados a receptores distintos e fisicamente distantes.    

 O tema abordado nesta dissertação, por explorar uma inovação do Ginga, 

não possui muitos trabalhos relacionados. Alguns trabalhos abordam a convergência 

entre a TV Digital e gateways residenciais como em (VILAS, REDONDO e CABRER, 

2006) e outros abordam cenários P2P para aplicações de TV Digital, como em 

(BIAGIONI NETO, 2010). 

 Em (VILAS, REDONDO e CABRER, 2006) é apresentado um cenário de 

possível interação entre aplicações de TV Digital e aplicações utilizadas na 

automação residencial, possibilitando, por exemplo, controlar a iluminação da casa, 

a partir do controle remoto. Neles, a interação da TV se dá com o framework 

orientado a serviços Open Service Gateway Initiative (OSGi), a plataforma mais 

usada para gateway residenciais.  

 Em (NERY E SILVA, TAVARES e SOUZA FILHO, 2008) é apresentado um 

cenário em que o set-top-box interpreta os eventos de dispositivos móveis distintos, 

separadamente. O trabalho implementa parcialmente a especificação da API de 

Integração Móveis e apresenta a criação de um aplicativo “Quiz”, onde um 

Questionário é exibido na TV e os usuários respondem as perguntas através de 

dispositivos móveis. A aplicação identifica a resposta de cada dispositivo e controla 

individualmente a pontuação de cada dispositivo, para ser exibido no final do 

questionário.  
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Desta forma, o referido trabalho demonstra a criação de aplicativos 

multiusuários e multiusuários, através da conexão do receptor de TV com 

dispositivos móveis em uma HAN. A Figura 4-1 mostra um trecho de código 

exemplificando a identificação de um dispositivo onde uma tecla foi pressionada e 

tratamento de sessões independentes em dispositivos distintos. 

 

Figura 4-1 - Trecho de código exemplificando o tratamento de eventos em dispositivos 
distintos. Fonte: (BATISTA, NERY E SILVA e SOUZA FILHO, 2007) 

 

 Em (VIANA, MAIA e LUCENA JÚNIOR, 2009) é proposto um cenário de 

convergência entre plataformas de redes domésticas baseados em OSGi e o Ginga-

NCL. No referido trabalho, a abordagem introduz uma ponte entre as duas 

tecnologias, para que seja possível aplicações OSGi utilizar recursos Ginga-NCL e 

aplicações Ginga-NCL utilizar recursos de aplicações OSGi. 

 A Figura 4-2 mostra o modelo de comunicação usando a ponte Ginga-OSGi 

proposta. 
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Figura 4-2 - Modelo de comunicação usando ponte Ginga-OSGi 
Fonte: (VIANA, MAIA e LUCENA JÚNIOR, 2009).  

 

 Em (BIAGIONI NETO, 2010) é proposta a criação de um componente no 

Ginga-CC que permite comunicar o Ginga a uma rede peer-to-peer, acrescentando 

uma API que os desenvolvedores podem usar para essa troca de mensagens 

através do middleware. 

  Apesar dos trabalhos citados estarem relacionados à integração de 

dispositivos móveis com a TV digital, nenhum deles evidencia a interação entre 

dispositivos independentes da existência de aplicações no set-top-box. Por exemplo, 

no trabalho de (VIANA, MAIA e LUCENA JÚNIOR, 2009) é possível utilizar o 

controle remoto da televisão para controlar determinados sensores ligados ao 

gateway residencial. Entretanto, nenhum trabalho propõe a utilização do set-top-box 

intermediar a interação entre aplicações de dispositivos móveis e estes sensores. 

 Desta forma, este trabalho propõe a criação dos serviços 

DeviceInterconnectionService, para prover a interação de dispositivos móveis 

possivelmente de protocolos diferentes e o P2PService para a colaboração entre 

receptores de TV Digital. Além disso, propõe a utilização do P2PService pelo 

DeviceInterconnectionService para que seja permitido que dispositivos móveis 

conectados a receptores fisicamente distantes também possam se comunicar. 
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4.1 Arquitetura 

 A nova proposta mantém a arquitetura definida no GINGA-SOA, apenas com 

a inclusão dos novos serviços DeviceInterconnectionService e P2PService na 

camada de serviço, como mostra a Figura 4-3. 

 

Figura 4-3 - Arquitetura GINGA-SOA com os novos serviços 

 A Figura 4-4 mostra a interligação entre os componentes, ocultando as 

entidades não necessárias neste momento e adicionando o hardware de cada 

dispositivo móvel. Todas as entidades serão detalhadas na Seção 4.4. 



51 
 

 

Figura 4-4 - Interligação entre os componentes 

4.2 Serviço DeviceInterconnectionService 

Nos tempos atuais, a conectividade e a interação se mostram cada vez mais 

indispensáveis. Toda e qualquer possibilidade de inovação deve ser explorada 

procurando disponibilizar mais conforto e comodidade ao usuário. 

 A possibilidade de interconectar dispositivos de diferentes protocolos de 

comunicação via receptor, cria um novo nicho para inovações que necessitam de 

interoperabilidade. Dentre essas possibilidades podemos destacar a utilização do 

receptor como dispositivo para controle de uma Home Area Network (HAN), 

possibilitando que alguns dispositivos móveis ligadas a essa rede possam ter 

aplicações capazes de interagir com os outros dispositivos conectados a HAN, 

independente de protocolo de comunicação. O Serviço 

DeviceInterconnectionService foi criado para atender a este requisito.  

 A utilidade desta funcionalidade para dispositivos móveis torna-se mais 

evidente ao exemplificar algumas das suas possibilidades: 
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 Servir como interruptor para ligar e desligar as luzes de um ambiente da 

casa; 

 Atuar como controle de portão residencial, com a função para abrir e 

fechar; e 

 Servir de controle de ar-condicionado, podendo regular a temperatura do 

mesmo. 

 Estes são apenas alguns exemplos de aplicações que poderiam ser 

exploradas pelos dispositivos móveis sem que eles tivessem que ter o mesmo 

protocolo de comunicação dos outros dispositivos citados. 

 Entretanto, a interconexão entre dispositivos não tem utilidade apenas para 

automação de uma HAN. Empresas podem utilizar o serviço para criarem aplicações 

para dispositivos móveis em que os seus funcionários possam compartilhar 

informações peculiares. Operadoras podem disponibilizar jogos, para que múltiplos 

jogadores interajam, cada um em seu dispositivo remoto, entre outras idéias que 

podem ter este serviço como base. 

 Não deve haver restrições quanto ao formato e natureza das aplicações que 

utilizam o DeviceInterconnectionService. Pode-se utilizar qualquer protocolo de 

aplicação, uma vez que todo o tráfego de dados é integralmente repassado entre os 

dispositivos móveis, simultaneamente, nas duas vias, sem qualquer interpretação, 

validação ou modificação. Desta forma, as linguagens e plataformas utilizadas pelas 

aplicações móveis não se limitam à linguagem Java.  

 Basicamente, numa requisição ocorrerão os passos descritos abaixo. O 

diagrama de atividades pode ser visto na Figura 4-6. 

1. A aplicação cliente (dispositivo móvel) abre uma conexão (via Bluetooth, 

Wi-Fi ou Ethernet, por exemplo) com  receptor e informa o serviço 

desejado; 

2. O serviço registra o cliente construindo uma sessão para sua conexão; 

3. A aplicação do dispositivo móvel envia uma requisição para um segundo 

dispositivo móvel via DeviceInterconnecionService, utilizando seu próprio 

protocolo de comunicação; 
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4. O DeviceInterconnecionService recebe a requisição do primeiro dispositivo 

e encaminha para todos os dispositivos conectados ao serviço via 

broadcast; 

5. Os dispositivos processam a requisição e os destinatários incluídos na 

requisição enviam a resposta via o DeviceInterconnecionService, 

utilizando seu próprio protocolo de comunicação; 

6. O DeviceInterconnecionService recebe a resposta dos dispositivos e 

encaminha para todos os dispositivos conectados ao serviço via 

broadcast; e 

7. Os dispositivos processam a requisição e o dispositivo incluído na 

resposta recebe a informação requisitada. 

 

Figura 4-5 - Diagrama de atividades numa requisição através do DeviceInterconnectionService 
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 Os detalhes de implementação serão exibidos na seção 5.1.1. A Figura 4-6 

exemplifica a interação entre os dispositivos móveis conectados ao set-top-box. 

 

Figura 4-6 - Interação entre dispositivos móveis através do receptor 
 

 A adoção deste serviço não onera substancialmente a infraestrutura da 

proposta inicial do middleware, ou seja, serão utilizados os mesmos componentes 

que existirão nos receptores digitais no Brasil. A implementação do serviço será no 

nível de software. (GUIMARÃES, 2009). 

 O serviço atuará como interface entre os dispositivo móveis (via Bluetooth, 

Infravermelho, Wi-Fi, Ethernet, entre outros) e a arquitetura é detalhada na Figura 

4-7. 

 

Figura 4-7 - Arquitetura do DeviceInterconnectionService 
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4.3 Serviço P2PService 

 O serviço P2PService foi criado para que receptores possam se interconectar 

através de uma rede P2P. Através desta rede, os receptores podem colaborar, 

disponibilizando os recursos de alguns serviços ativos no próprio set-top-box. Este 

conceito é totalmente diferente do P2PTV que é uma técnica de transmissão e 

difusão de conteúdos através da Internet, onde nós se interconectam para receber 

streams de áudio e vídeo, ao invés de se conectarem a um único servidor central.  

 No conceito deste trabalho, o serviço possibilita que um receptor se torne nó 

de uma rede P2P para colaborar os recursos de outros serviços do próprio receptor. 

Por exemplo, se um usuário utilizou o serviço FileServerService para enviar arquivos 

de áudio para o seu receptor, ele poderia ativar o P2PService para se conectar a 

outros receptores e desta forma, os arquivos de áudio estariam disponíveis para que 

outros usuários conectados a outros receptores pudessem acessar. 

 Basicamente, numa requisição ocorrerão os passos descritos abaixo. 

1. Um receptor A abre uma conexão com um receptor B, informando o serviço 

desejado; 

2. O receptor A registra a conexão com o receptor B construindo uma seção 

para sua conexão e adiciona esta seção a um controlador de seções. 

 A partir desta conexão entre pares, outros serviços e aplicações podem 

utilizar desta Rede P2P para disponibilizar suas funcionalidades. A Figura 4-8 

exemplifica a formação desta rede. 

 
 

Figura 4-8 - Colaboração entre receptores de TV Digital formando uma Rede P2P 
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4.4 Integração entre DeviceInterconnectionService e P2PService 

 Neste trabalho os dois serviços foram integrados conceitualmente, para que 

os dispositivos móveis possam fazer uso da colaboração dos recursos de forma 

automática. 

 Esta integração torna possível que os dispositivos móveis sejam 

compartilhados pelas rede P2P, permitindo assim que haja uma interconexão entre 

dispositivos móveis conectados a receptores distintos e fisicamente distantes, 

tornando os receptores transparentes a esta comunicação. 

 Basicamente, numa requisição de um dispositivo móvel para outro dispositivo 

conectado a um receptor distinto do primeiro, ocorrerão os passos descritos abaixo. 

O diagrama de atividades pode ser visto na Figura 4-9. 

1. A aplicação cliente (dispositivo móvel) abre uma conexão (via Bluetooth, 

Wi-Fi no receptor A) e informa o serviço desejado; 

2. O serviço registra o cliente construindo uma seção para sua conexão e 

adiciona esta seção a um controlador de seções; 

3. A aplicação do dispositivo móvel envia uma requisição para um segundo 

dispositivo móvel via DeviceInterconnecionService, utilizando seu próprio 

protocolo de comunicação; 

4. O DeviceInterconnecionService recebe a requisição do primeiro dispositivo 

e encaminha para todos os dispositivos conectados ao serviço e a todos 

os receptores que formam pares via broadcast; 

5. Os receptores que formam pares recebem a requisição e encaminha via 

broadcast para todos os dispositivos móveis; 

6. Os dispositivos processam a requisição e os destinatários incluídos na 

requisição enviam a resposta via o DeviceInterconnecionService, 

utilizando seu próprio protocolo de comunicação; 

7. O DeviceInterconnecionService recebe a resposta dos dispositivos e 

encaminha para todos os dispositivos conectados e a todos os receptores 

que formam pares via broadcast; e 

8. Os dispositivos processam a requisição e o dispositivo incluído na 

resposta recebe a informação requisitada. 
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Figura 4-9 - Diagrama de atividades de requisição no DeviceInterconnectionService integrado 
com o P2PService 

 

 A Figura 4-10 exemplifica a interação entre os dispositivos móveis fisicamente 

distantes conectados ao set-top-box distintos, através da integração dos serviços 

DeviceInterconnectionService e P2PService. 
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Figura 4-10 - Interação entre DeviceInterconnectionService e P2PService 
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5 Detalhes de Implementação 

Para que os detalhes de implementação sejam bem compreendidos, pontos da 

estrutura de desenvolvimento devem ser considerados: 

 Não existe um emulador digital que contenha toda a especificação do Ginga-

J, desta forma foi utilizado o emulador XletView (XletView, 2010), de 

natureza open source, para emular a aplicação (Figura 5-1);  

 O código foi estruturado de forma que seja facilitada a adaptação  ao Ginga-

J. A parte de comunicação é definida pelo JAVA ME na configuração CDC 

1.1 e o perfil é o Foundation Profile 1.1; e 

 Para a utilização do Bluetooth no Home Area Network foi utilizada a JSR-82, 

API que está presente no Java Development Kit (JDK) da Sun. 

 

Figura 5-1 - XletView - Emulador de TV Digital 
 

5.1 Serviços 

Os novos serviços implementam a interface Service, seguindo assim a 

especificação do GINGA-SOA. Como cada novo serviço deve implementar uma 

nova interface especializada da interface Service, foram criadas as interfaces 

DeviceInterconnectionService e  P2PInterconnectionService. 
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 A aplicação embarcada do set-top-box foi alterada para prover as 

configurações e visualizações dos novos serviços, conforme mostra Figura 5-2 -  

 

Figura 5-2 - Aplicação embarcada no set-top-box 
 

5.1.1 DeviceInterconnectionService 

 O serviço DeviceInterconnectionService realiza a interconexão entre os 

dispositivos conectados ao set-top-box. 

 Logo que algum dispositivo solicita a conexão, o ServiceProvider verifica qual 

dos serviços é desejado pelo dispositivo. Caso seja o DeviceInterconnecionService, 

instancia-se uma implementação da interface MobileDeviceSession, denominada  

DeviceInterconnectionMobileDeviceSessionImpl. Esta instância representa a sessão 

da conexão do dispositivo com o Ginga para o referido serviço.  

 A sessão é adicionada ao controlador de sessões (SessionManager) e passa 

a tratar todas as requisições do dispositivo. As requisições são tratadas similarmente 

para dispositivos conectados via bluetooth ou via sockets. A única diferença está 

apenas no servidor de comunicação, que é o BluetoothSPPServer, no caso do 

Bluetooth e o SocketServer no caso do socket. O restante do tráfego da requisição é 

transparente ao protocolo de comunicação. A Figura 5-3 mostra o diagrama de 
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seqüência de conexão ao serviço, enquanto a Figura 5-4 mostra o diagrama de 

seqüência do tráfego da informação entre dispositivos. 

 

Figura 5-3 - Diagrama de seqüência de conexão ao serviço 
 

 

Figura 5-4 - Diagrama de seqüência de tráfego da informação 
 

 As requisições são tratadas como eventos (DeviceInterconnectionEvent) e 

caso seja necessária a existência de um listener, que deseja ser notificado sobre os 

eventos, utiliza-se o método addDeviceInterconnectionListener. Os listeners devem 

implementar a interface DeviceInterconnectionListener que é mostrada na Figura 

5-5. 
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Figura 5-5 - Interface DeviceInterconnectionListener 
 

 Dessa forma, sempre que um dispositivo se conecta o método 

deviceConnected é chamado com um evento do tipo DeviceInterconnectionService 

notificando todos os ouvintes. Igualmente, quando um dispositivo se desconecta o 

método deviceDesconnected é chamado. 

   O outro evento possível é a notificação de atividade entre o dispositivo e o 

receptor. Sempre que um dispositivo envia uma requisição ou uma resposta ao set-

top-box, o método dataSent é chamado. Por não haver interpretação dos dados 

trafegados, não se diferencia o que é requisição e o que é resposta, nesse nível.  

 Um exemplo de listener é a própria aplicação embarcada no set-top-box. 

Desta forma, a aplicação exibe uma lista de eventos recebidos pelo Ginga, como 

conexões, desconexões e envio de dados. A Figura 5.6 mostra a lista de eventos, 

que contém o tipo de evento, a identificação do dispositivo e o meio de comunicação 

utilizado pelo dispositivo. 
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Figura 5-6 - Lista de eventos na Aplicação Embarcada 
 

 Na aplicação embarcada também é possível habilitar e desabilitar o serviço, 

para permitir ou não a interconexão entre os dispositivos móveis. Caso o serviço 

seja desabilitado, a funcionalidade de interconexão é imediatamente interrompida 

pelo Ginga. A Figura 5-7 mostra a tela que disponibiliza essa função.   
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Figura 5-7 - Tela para controle de status do DeviceInterconnectionService 
 

5.1.2 P2PService 

 O serviço P2PService realiza interconexão entre receptores. Esse serviço 

basicamente instancia uma sessão, P2PSession, para permitir requisições 

originadas ou destinadas a outros set-top-boxes.  

 Analogamente ao DeviceInterconnectionService, esse serviço também pode 

ter seus eventos listados ou seu status alterado através da aplicação embarcada. O 

serviço é por natureza, iniciado ativo e neste trabalho tem sua implementação 

conceitualmente ligada à integração com o DeviceInterconnectionService.  

 A definição de um protocolo de tratamento de erros na rede, entre outros 

requisitos que abrangem redes P2P, não estão contemplados na implementação, 

haja vista a complexidade de desenvolvimento. Essas melhorias podem ser 

desenvolvidas em trabalhos futuros. Os detalhes da integração entre P2PService e 

DeviceInterconnectionService são mostrados na seção 5.5.   
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5.2 HANGingaMobileApp – Aplicação Móvel para teste do 

DeviceInterconnectionService 

Com a adoção do serviço DeviceInterconnectionService na arquitetura 

orientada a serviços pelo Ginga, uma empresa de automação residencial pode 

fornecer uma aplicação móvel para controlar sensores domésticos, independente de 

qual tecnologia de comunicação o dispositivo tenha.  

A referida empresa pode criar a aplicação com a interface gráfica e 

funcionalidades que desejar, utilizando de qualquer linguagem de programação e 

fazendo uso de qualquer protocolo de aplicação.  

A aplicação HANGingaMobileApp tem o intuito de avaliar este modelo. A tela 

inicial da aplicação possui a funcionalidade de conectar o dispositivo ao serviço 

DeviceInterconnectionService no Ginga. Essa requisição inicial é o único momento 

em que o protocolo para utilização do serviço deve ser considerado. A tela inicial 

que permite a conexão ao Ginga pode ser vista na Figura 5-8. 
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Figura 5-8 - Tela inicial do Home Area Network Ginga Mobile 
 

Após a conexão, a aplicação está interconectada via receptor, com todos os 

outros dispositivos que estão conectados ao mesmo serviço no set-top-box.  

Para identificar quais são os sensores que pertencem à Home Area Network, 

esta aplicação móvel envia uma mensagem com a intenção de “detectar sensores” 

ao receptor, que repassa a informação na íntegra para todos os outros dispositivos 

conectados via broadcast. Ao receber esta mensagem, os sensores transmitem uma 

respostas com informações que possibilitam a aplicação móvel identificar de que tipo 

de sensor se trata e em qual status encontra-se o referido dispositivo. Esta 

mensagem de resposta também é passada para aplicação via receptor. 

A aplicação recebe todas as mensagens respondidas e interpreta cada uma 

delas, verificando os tipos e os identificadores de cada remetente.  A partir dessas 
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mensagens, uma lista de sensores manipuláveis é criada para que o usuário possa 

realizar as alterações desejadas em cada objeto. 

A Figura 5-9, mostra o exemplo da lista de sensores, quando a aplicação 

recebeu mensagens de resposta de um sensor do portão residencial, de uma 

lâmpada e de um aparelho de ar condicionado. 

 

Figura 5-9 - Menu do sensores conectados ao Ginga 
 

 Através desse menu, o usuário pode escolher qual dispositivo deseja 

manipular. Nos exemplos citados, a lâmpada teria a função de ligar ou desligar, o 

portão poderia abrir ou fechar e o aparelho de ar condicionado poderia ter sua 

temperatura alterada. A Figura 5-10 mostra a manipulação de uma lâmpada que 

está atualmente ligada. 
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Figura 5-10 - Menu para manipular o status de uma lâmpada 
 

 Nesse menu, o usuário pode alterar o status da lâmpada. Após confirmar a 

mudança de status, a aplicação envia uma nova mensagem via receptor para a 

lâmpada com o novo status. Como o serviço utilizado transmite via broadcast, todos 

os dispositivos recebem a mesma mensagem, porém ao interpretar o protocolo 

apenas o sensor da lâmpada reconhecerá que a mensagem é para ela, enquanto 

todos os outros sensores desprezarão a mensagem recebida. 

5.3 P2PGingaMobileApp – Aplicação Móvel para teste do 

P2PService 

 A P2PGingaMobileAPP é uma aplicação simples para conectar e desconectar 

o receptor a outros receptores, possibilitando assim a criação de uma cadeia de 
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conexões que forma a rede P2P. Esta aplicação auxilia a validação do serviço 

P2PService, ao prover as referidas funcionalidades de conexão e desconexão. 

 A Figura 5-11 mostra o menu inicial da aplicação que possibilita a conexão e 

desconexão de algum ponto ao set-top-box a qual o dispositivo está conectado, 

enquanto a Figura 5-12 mostra a figura em que o usuário tem a opção de digitar um 

endereço IP de um set-top-box, para que o receptor a qual ele está conectado possa 

criar um link de comunicação. 

 

Figura 5-11 - Menu incial do P2PGingaMobileApp 
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Figura 5-12 - Tela para criar link em rede P2P 
 

5.4 Aplicações simuladoras de sensores de uma HAN 

 Com o objetivo de avaliar o serviço de interconexão de dispositivos móveis, 

foram desenvolvidas três aplicações que simulam o mundo real.   

 Atualmente nos projetos de automação residencial, sensores são fabricados 

com tecnologias de baixo custo, como Zigbee ou infravermelho, porém, estes 

simuladores usam Bluetooth ou Wi-fi, pois foram o servidores implementados pelo 

Ginga-SOA.  

 Estas aplicações têm uma estrutura de pacotes em comum e possuem 

algumas classes individuais que implementam as características particulares de 
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cada uma delas. A Figura 5-13 mostra quais pacotes e classes são comuns a todas 

aplicações  simuladoras de sensores. 

 

Figura 5-13 - Diagrama de classes da aplicação simuladora de sensor 

 Os pacotes e classes comuns a todas as aplicações são: 

 Pacote core 

o Controller - Classe singleton que faz o controle da camada de 

transporte utilizada pela aplicação para fazer acesso a este recurso; 

 Pacote listener 

o ConnectionListener - Interface que contém o método 

connectionChanged para sinalizar a iniciação ou interrupção do 

dispositivo com o set-top-box; 

 Pacote transport 

core

LampMain Controller

LampConstants

gui

listener

LampApp

ConnectionListener AirConditioningListener

pojo

Application

protocol

BufferInput BufferOutput

LampProtocolHandler

transport

BluetoothTransport

ConnectionClosedException

Transport Lamp

Classes comuns a todas as aplicações

Classes particulares de cada aplicação
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o Transport - Classe que abstrai o meio de transporte escolhido. 

o BluetoothTransport - Classe que implementa o meio de comunicação 

Bluetooth; 

o ConnectionClosedException - Exceção levantada quando a conexão 

com o receptor está fechada. 

 Pacote protocol 

o BufferInput: Classe de leitura utilizada no protocolo. 

o BufferOutput: Classe de escrita utilizada no protocolo. 

 Pacote pojo: 

o Application: Classe que abstrai os conceitos gerais da aplicação  

5.4.1 LampApp 

 O LampApp é uma aplicação que simula o funcionamento de uma lâmpada, 

podendo estar ligada ou desligada, conforme mostram as Figura 5-14 e Figura 5-15 

. 

 

Figura 5-14 - Representação de lâmpada 
desligada 

 

Figura 5-15 - Representação de lâmpada 
ligada 

 

  

 Esta aplicação emula um sensor que foi projetado para enviar uma 

mensagem inicial para conectar-se ao serviço DeviceInterconnectionService. Após a 

conexão, o dispositivo está apto para ser detectado pela aplicação móvel. 
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 Ao receber a primeira mensagem da aplicação móvel, este dispositivo envia 

uma mensagem informando o seu identificador na rede e o seu status atual. Desta 

forma, a aplicação móvel poderá enviar uma mensagem direcionada a esse 

dispositivo. 

 Após a primeira mensagem, esse dispositivo pode receber mais dois tipos de 

mensagem. A primeira é uma solicitação de status, na qual o dispositivo responde 

se está ligado ou desligado. A segunda é uma solicitação de alteração de status, na 

qual o sensor emulado altera o status da lâmpada, representada graficamente nas 

figuras apresentadas. 

5.4.2 AirConditioningApp 

 O AirConditioningApp é uma aplicação que simula o funcionamento de um 

Aparelho de ar condicionado, podendo aumentar ou diminuir a temperatura, 

conforme mostra a Figura 5-16 . 

 

Figura 5-16 - Representação de temperatura de ar condicionado 
 

 Analogamente ao LampApp, este dispositivo realiza as mesmas operações. A 

diferença de comportamento está apenas na interpretação das mensagens 

recebidas.  

 Caso receba uma mensagem de solicitação de status, o dispositivo informa a 

temperatura atual do ar condicionado. Se a mensagem recebida for de alteração de 
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status, o sensor emulado altera a temperatura do aparelho de ar condicionado para 

a temperatura codificada na mensagem e representa o novo status graficamente 

através da figura representada. 

5.4.3 HomeGateApp 

 O HomeGateApp é uma aplicação que simula o funcionamento de um portão 

eletrônico, podendo abrir ou fechar, conforme mostram as Figura 5-17 e Figura 

5-18 . 

 

Figura 5-17 - Representação de portão 
fechado 

 

 

Figura 5-18 - Representação de portão aberto 
 

 Essa aplicação tem comportamento similar às outras apresentadas 

anteriormente. Novamente, a diferença está apenas na decodificação das 

mensagens recebidas. 

 Caso receba uma mensagem de solicitação de status, responde indicando se 

o portão está aberto ou fechado, enquanto se receber uma mensagem de alteração 

de status, o sensor abre ou fecha o portão, representado graficamente pelas figuras 

acima. 

5.5 Integração entre DeviceInterconnectionService e P2PService 

 A integração entre  DeviceInterconnectionService e P2PService é feita 

através do compartilhamento das sessões do P2PService para o serviço 
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DeviceInterconnectionService. Ou seja, como neste trabalho os dois serviços estão 

integrados automaticamente, as requisições enviadas pelo dispositivo que está 

utilizando o DeviceInterconnectionService é enviada não apenas aos outros 

dispositivos móveis, como também aos outros set-top-boxes que formam par com o 

receptor de origem, através da sessões P2PSession. 

 Esta integração possibilita novas funcionalidades para as aplicações. Para 

avaliar esta integração, por exemplo, um usuário poderia criar uma rede P2P entre 

os receptores da sua residência na cidade, da sua casa de praia e de seu escritório 

empresarial, utilizando o P2PGingaMobileApp. Logo depois, através do 

HANGingaMobileApp ele poderia manipular os sensores de todos esses lugares, já 

que todos os dispositivos seriam encontrados através de requisições enviadas 

através das conexões entre pares. 

5.6 Ferramentas de Desenvolvimento 

As ferramentas de desenvolvimento utilizadas neste trabalho são em sua 

totalidade open source ou freeware. São elas: 

 Java Development Kit (JDK) 6 (Java, 2010); 

 Eclipse 3.4.2 – IDE (Interface Development Environment) (Eclipse, 2010); 

 EclipseME 1.7.9 – Plugin do Eclipse para Java ME (Eclipse ME, 2010); 

 Sun Wireless Toolkit 2.5.2 – Emulador para Java ME (Sun Java Wireless 

ToolKit, 2010); e 

 XleTView 0.3.6 – Emulador de TV Digital (XletView, 2010). 

 StarUML 5.0.2.1570 – Modelador UML (StarUML, 2010) 
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6 Conclusão 

 Neste trabalho foi apresentada uma solução para utilizar o middleware Ginga 

como mediador para interconectar dispositivos móveis que utilizam meios de 

comunicação distintos para se conectar ao set-top-box. 

 O capítulo 2 abordou os conceitos deste trabalho, enfatizando as principais 

limitações encontradas no Ginga para agregar esta funcionalidade. Mediante os 

problemas encontrados, o capítulo 3 descreveu uma solução proposta em 

(GUIMARÃES, 2009) que minimiza as limitações através de uma arquitetura 

orientada a serviços, denominada Ginga-SOA. 

 A partir da adoção desta arquitetura orientada a serviços como base para este 

trabalho, foram criados dois serviços. O primeiro possibilita a interconexão de 

dispositivos móveis conectados a um mesmo set-top-box, enquanto o segundo 

serviço possibilita a interconexão entre dispositivos conectados a receptores 

distintos, através da criação de uma rede P2P entre os receptores. 

 Para avaliar os novos serviços adicionados ao Ginga-SOA, foi criado um 

cenário que simula uma automação residencial, cujos sensores e uma aplicação 

controladora no dispositivo móvel utilizam os serviços criados. 

 Neste capítulo são apresentadas as principais contribuições, limitações e 

direções para trabalhos futuros. 

6.1 Contribuições 

 Como resultado deste trabalho, aplicações podem ser desenvolvidas em 

dispositivos móveis para se beneficiar da utilização dos novos serviços existentes no 

Ginga-SOA, que poderão vir ser adicionados nos receptores de TV digital nacionais. 

 As principais contribuições deste trabalho estão listadas abaixo: 

 O aperfeiçoamento de uma arquitetura orientada a serviços que 

complementa a abordagem do SBTVD, minimizando as limitações do 

padrão nacional; 
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 A criação de serviços que possibilitam a interconexão de dispositivos 

móveis com tecnologias de comunicação diferentes, independente da 

existência de aplicações. 

6.2 Limitações 

 As principais limitações existentes na abordagem desse trabalho estão 

listadas abaixo: 

 Não foram implementados servidores para infra-vermelho, ZigBee e outras 

tecnologias que também podem explorar os novos serviços; 

 O protocolo de comunicação utilizado para os dispositivos móveis é 

simples, apenas para provar a possibilidade da troca de mensagens; e 

 O serviço para redes peer-to-peer foi integrado apenas com os serviços 

para interconexão de dispositivos móveis. 

6.3 Trabalhos Futuros 

 Algumas possibilidades de extensão desse trabalho podem ser destacadas: 

 Integrar o serviço de armazenamento de arquivos com o serviço de redes 

P2P, para permitir o compartilhamento de arquivos pela rede; 

 Implementação de novos servidores para tecnologias diferentes de Wi-Fi e 

Bluetooth; 

 Um estudo de caso comparativo entre os servidores de automação 

residencial convencionais e a utilização do serviço de interconexão de 

dispositivos móveis, utilizando o set-top-box como servidor; 

 Criação de jogos multiusuários que independam de protocolos de 

comunicação; e 

 Criação de um protocolo padrão para os serviços disponibilizados para 

dispositivos móveis, para permitir estratégias multicast de envio de 

mensagens. 
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Apêndice A – Documento de Requisitos  

 

Objetivos do documento 

 Este documento apresenta uma descrição dos requisitos funcionais e não 

funcionai para cada um dos módulos existentes em cada serviço descrito neste 

trabalho. Eles estão agrupados do seguinte modo: 

 Serviços do Set-Top-Box 

o DeviceInterconnectionService 

o P2PService 

 Aplicações de Validação 

o HANGingaMobileApp 

o P2PGingaMobileApp 

o LampBluetoothApp 

o AirConditioningBluetoothApp 

o ResidentialGateBluetoothApp 

 

Prioridades dos Requisitos 

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas a denominações 

“essencial”, “importante” e “desejável”. 

 Essencial - requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. 

Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, devem ser 

implementados desde as primeiras implantações do sistema. 

 Importante - requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de 

forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implantados o mais 

rápido possível, mas, se não forem, parte do sistema poderá ser implantada 

mesmo assim. 

 Desejável - requisito cuja ausência não compromete as funcionalidades 

básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem 

ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser implantados por 

último, sem comprometer o funcionamento do sistema. 
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Requisitos Funcionais 

 

DeviceInterconnectionService 

[RF001] Habilitar Serviço DeviceInterconnectionService 

Descrição: O set-top-box deverá possuir a opção de habilitar o serviço de 

DeviceInterconnectionService. 

Pré-condições: O serviço DeviceInterconnectionService deve estar desabilitado. 

Saídas e pós-condições: Serviço habilitado para utilização entre os dispositivos 

móveis. 

Fluxo principal: 

1. O usuário seleciona, via menu de serviços no set-top-box, a opção de status 

do serviço DeviceInterconnectionService; 

2. Deve-se modificar o status do serviço via controle remoto ou móvel; e 

3. A partir deste momento, qualquer dispositivo móvel pode se conectar e utilizar 

o DeviceInterconnectionService para interagir com outros dispositivos 

conectados. 

Prioridade:  

X Essencial 6.3.1      Importante 6.3.2  6.3.3  Desejável 

 

 

[RF002] Desabilitar Serviço DeviceInterconnectionService 

Descrição: O set-top-box deverá possuir a opção de desabilitar o serviço de 

DeviceInterconnectionService. 

Pré-condições: O serviço DeviceInterconnectionService deve estar habilitado. 

Saídas e pós-condições: Serviço desabilitado para utilização entre os dispositivos 

móveis. 
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Fluxo principal: 

1. O usuário seleciona, via menu de serviços no set-top-box, a opção de status 

do serviço DeviceInterconnectionService; 

2. Deve-se modificar o status do serviço via controle remoto ou móvel; e 

3. A partir deste momento, nenhum dispositivo móvel pode se conectar e utilizar 

o DeviceInterconnectionService para interagir com outros dispositivos 

conectados. 

Prioridade: 

X Essencial 6.3.4      Importante 6.3.5  6.3.6  Desejável 

 

 

[RF003] Exibir lista de dispositivos conectados ao DeviceInterconnectionService 

Descrição: O set-top-box deverá possuir a opção de exibir a lista dos dispositivos 

móveis que estão acessando o serviço de DeviceInterconnectionService. 

Pré-condições: O serviço DeviceInterconnectionService deve estar habilitado. 

Saídas e pós-condições: A lista de dispositivos móveis conectados ao servidor 

deve ser exibida. 

Fluxo principal: 

1. O usuário seleciona, via menu de serviços no set-top-box, a opção para 

“exibir lista de dispositivos conectados”; 

2. A lista contendo os detalhes do dispositivo (nome e o endereço no caso do 

Bluetooth ou o IP no caso de conexões TCP/IP), bem como o horário de 

conexão e a hora da última requisição deve ser exibida. 

3. Esta lista deve ser atualizada automaticamente em caso novas requisições 

pelos dispositivos, sem a necessidade de atualização manual da tela. 

Prioridade: 
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 Essencial  X Importante   Desejável 

 

 

P2PService 

[RF004] Habilitar Serviço P2PService 

Descrição: O set-top-box deverá possuir a opção de habilitar o serviço de 

P2PService. 

Pré-condições: O serviço P2PService deve estar desabilitado. 

Saídas e pós-condições: Serviço habilitado para que o set-top-box seja ponto de 

uma rede P2P. 

Fluxo principal: 

1. O usuário seleciona, via menu de serviços no set-top-box, a opção de status 

do serviço P2PService; 

2. Deve-se modificar o status do serviço via controle remoto ou móvel;  

3. A partir deste momento, o set-top-box utilizar o P2PService para ser ponto de 

uma rede P2P. 

Prioridade:  

X Essencial      Importante   Desejável 

 

 

 [RF005] Desabilitar Serviço P2PService 

Descrição: O set-top-box deverá possuir a opção de desabilitar o serviço de 

P2PService. 

Pré-condições: O serviço P2PService deve estar desabilitado. 
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Saídas e pós-condições: Serviço desabilitado, para que o set-top-box não seja 

ponto de uma rede P2P. 

Fluxo principal: 

1. O usuário seleciona, via menu de serviços no set-top-box, a opção de status 

do serviço P2PService; 

2. Deve-se modificar o status do serviço via controle remoto ou móvel; e 

3. A partir deste momento, o set-top-box não pode utilizar o P2PService para ser 

ponto de uma rede P2P. 

Prioridade:  

X Essencial      Importante   Desejável 

 

 

[RF006] Exibir lista de nodos que formam pares com o set-top-box 

Descrição: O set-top-box deverá possuir a opção de exibir a lista de receptores que 

estão formando pares com ele. 

Pré-condições: O serviço P2PService deve estar habilitado. 

Saídas e pós-condições: A lista de nodos quem forma pares com o set-top-box 

deve ser exibida. 

Fluxo principal: 

1. O usuário seleciona, via menu de serviços no set-top-box, a opção para 

“exibir nodos pares”; 

2. A lista contendo os detalhes do par, bem como o horário de conexão e a hora 

da última requisição deve ser exibida. 

3. Esta lista deve ser atualizada automaticamente em caso de formação de 

novos pares, sem a necessidade de atualização manual da tela. 

Prioridade: 

 Essencial  X Importante   Desejável 
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