
 

 

Pâmela Thays Lins Bezerra  

 

 

 

 

 

 

SELEÇÃO DE SENSORES SENSÍVEL A CONTEXTO PARA 

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA EM SMARTPHONES 

 

Orientadora: Professora Patrícia Tedesco 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2015 

 

Dissertação apresentada como requisito 

complementar para a obtenção do grau de 

Mestre em Ciência da Computação, do 

programa de mestrado acadêmico em 

Ciência da Computação do Centro de 

Informática, Universidade Federal de 

Pernambuco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

Catalogação na fonte 

Bibliotecária Joana D’Arc Leão Salvador CRB4-532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B574s Bezerra, Pâmela Thays Lins. 

 Seleção de sensores sensível a contexto para redução do consumo de 

energia em smartphones / Pâmela Thays Lins Bezerra. – Recife: O Autor, 

2015. 

183 f.: fig., tab. 

 

  Orientadora: Patrícia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco. 

  Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CIN, 

Ciência da Computação, 2015. 

                          Inclui referências. 

 

1. Inteligência artificial.  2. Smartphones. 3. Energia – consumo.            
I. Tedesco, Patrícia Cabral de Azevedo Restelli (Orientadora). II. Titulo. 

 
         006.3                CDD (22. ed.)   UFPE-MEI 2015-090 

       



 

 

Dissertação de Mestrado apresentada por Pâmela Thays Lins Bezerra à Pós-Graduação em 

Ciência da Computação do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, 

sob o título “SELEÇÃO DE SENSORES SENSÍVEL A CONTEXTO PARA REDUÇÃO DO 

CONSUMO DE ENERGIA EM SMARTPHONES”, orientada pela Profa. Patricia Cabral de 

Azevedo Restelli Tedesco e aprovada pela Banca Examinadora formada pelos professores: 

 

 

                                                     

    ______________________________________________ 

    Prof. Cristiano Coêlho de Araújo 

                                       Centro de Informática / UFPE 

 

 

                                       ______________________________________________ 

                                        Prof. Clauirton de Albuquerque Siebra 

                                       Departamento de Informática / UFPB 

 

         

                                      

                                       _______________________________________________ 

                                       Profa. Patricia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco 

                                       Centro de Informática / UFPE 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Visto e permitida a impressão. 

Recife,  26 de junho de 2015 

 

 

___________________________________________________ 

Profa. Edna Natividade da Silva Barros 
Coordenadora da Pós-Graduação em Ciência da Computação do  

Centro de Informática da Universidade  Federal  de Pernambuco. 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 Agradeço: 

A meus pais, que sempre investiram na minha educação e apoiaram qualquer decisão 

profissional minha, quer seja seguir a carreira de computação, quer seja continuar os estudos 

no mestrado e doutorado. Agradeço também a paciência e tolerância deles de não contarem 

com a minha presença (física ou mental) em finais de semanas e passeios devido ao trabalhos 

do mestrado, sempre dando-me espaço para trabalhar e desenvolver minhas ideias. E claro por 

sempre aguentarem meus momentos egoístas de desespero e tristeza (que não foram poucos) 

ao longo destes anos de pesquisa. 

  A minha orientadora Patrícia Tedesco por seu olhar crítico e questionamentos 

relevantes sobre minha pesquisa, o que levou ao amadurecimento das minhas ideias e na 

concretização deste projeto. Também sou grata por sua  plena confiança em mim  e no meu 

projeto, apoiando com paciência todas as minhas ideas falhas, atrasos nas entregas e erros de 

escrita. Mesmo nos momentos mais difíceis do meu mestrado, onde o cansaço batia a porta e 

a improdutividade pesava nos meus ombros, continuei a trabalhar neste projeto porque 

Patrícia acreditava nele e eu precisava retribuir sua confiança. 

 Aos meus colegas de pesquisa no projeto Samsung/FADE. Os anos que passei 

trabalhando na Samsung foram de grande enriquecimento profissional e pessoal. Minha base 

de conhecimento sobre smartphones, baterias e otimizações energéticas em sistemas 

embarcados foi construída neste projeto. Além disto, a troca de ideias com pessoas de 

diversas áreas de conhecimento, tanto prático como teórico, permitiram que eu construísse o 

conjunto de ideias que levou a realização deste projeto de pesquisa.  

 A minha adorada amiga Gabriella Alves Bulhões Barros (vulgo Gabb) que, por ser 

uma aluna de doutorado, entendeu completamente todo o meu sofrimento ao longo do 

desenvolvimento da dissertação e compartilhou comigo as dores e alegrias do processo de 

pesquisa. Gabb, nossas conversas on-line foram essenciais para superar a monotonia e 

isolamento da pesquisa neste último ano. 

 A pessoas que contribuiram nos experimentos de coleta de dados e energia. Obrigada 

por cederem seus dados e seu tempo instalando tanto o serviço de coleta quanto o de redução 

da energia. Sem eles não haveria como concluir  este trabalho.  

 Para finalizar, agradeço a qualquer pessoa que futuramente venha a ler meu trabalho e 

referenciá-lo. Espero que encontre aqui uma fonte rica sobre a área de pesquisa em sistema 

sensíveis a contexto e consumo de energia em smartphones.  



 

 

RESUMO 
 Nos últimos anos observamos uma mudança no paradigma de uso dos aparelhos 

celulares. Inicialmente eles possuíam um número limitado de funções, voltados apenas para 

fazer e receber chamadas. Atualmente, contudo, eles se tornaram dispositivos de propósito 

geral, oferecendo diversos serviços como GPS, e-mail, jogos, vídeos, etc.  Além disto, a cada 

ano cresce o número de sensores integrados ao smartphone. Essa alta quantidade de sensores 

possibilita que os atuais dispositivos móveis sejam sensíveis ao contexto, ou seja, entendam o 

contexto do usuário e adaptem-se a diferentes situações.  

 Contudo, a coleta contínua de dados contextuais e associada ao uso exagerado de 

sensores consome muita energia. E infelizmente as baterias usadas nos smartphones não 

evoluíram no mesmo ritmo que os demais componentes. Desta forma, surge um novo desafio: 

Como prover mais serviços e de melhor qualidade sem desperdiçar energia? Por este motivo, 

diversos artigos sobre o hardware e o software em dispositivos móveis são voltados para 

desenvolver soluções em eficiência energética, ou seja, reduzir o consumo de energia sem que 

os dispositivos percam a performance e a qualidade dos serviços oferecidos.  

    Este trabalho de mestrado propõe um  método de redução de consumo de energia baseado 

em contexto  para smartphones através da seleção de sensores. O objetivo é entender quais 

atividades  o usuário executa e o ambiente onde ele se encontra para selecionar apenas os 

sensores mais adequados ao momento. Com isto evita-se o desperdício de energia causado por 

diversos sensores ativos sem deixar de atender correntamente ao usuário. Em nosso estudo 

usamos regras de associação para relacionar diferentes características do usuário, como 

sociabilidade, mobilidade, posição, etc,  de modo a inferir todo o contexto do usuário de 

maneira simples e rápida. Para validar nosso estudo, desenvolvemos um serviço android e 

realizamos experimentos de energia. O protótipo  conseguiu aumentar o tempo de vida das 

baterias dos smartphones estudados em mais de uma hora.   

 

 

Palavras-Chave: Contexto. Sistemas Sensíveis a Contexto. Consumo de energia. 

Smartphones. Sensores. Regras de associação. Aquisição de dados. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 In the last years we observed a great change in the way how people interact with 

their cell phones. Initially, these devices had few functionalities, with receiving and making 

calls being their main purpose. Nowadays, however, they became general purpose devices, 

offering a diverse range of services, such as GPS location, e-mail, games, etc. Besides, the 

great amount of sensors embedded in smartphones enable them to be context aware devices, 

wich means they can understand the user context and adapt their services to diferent 

situations.  

 However, the continuous acquisition of context data associated with the overuse of 

sensors causes high energy consumption. Unfortunately these devices depend on the battery 

and the battery technology used nowadays haven’t evolved in the same rate of the other 

components, like CPU and memory. Therefore we face a new problem: How can we provide 

more services with better quality without wasting energy? To answer this question, many 

papers in mobile devices hardware and software are focused in energy efficient solutions, in 

other words, how to reduct the energy consumption in mobile devices without losing 

performance or quality of service. 

    This master thesis develops a new context aware method for energy consumption reduction 

in smartphones using sensor selection. The main purpose is to understand where the user is 

and what activity he/she is doing to select only the necessary sensors to each situation. With 

less sensor usage we can reduce the energy consumption and since these sensors are necessary 

we can provide better services to the user. We used association rules for relating diferent 

features, such as sociability, mobility, position, to better understand the whole user context. 

To validate our method, we developed an Android service and performed some energy 

experiments. This prototype was capable of increase the battery life-time in more than one 

hour.  

 

Key-words 

Key-words: Context. Context-awareness. Energy Consumption. Smartphones. Sensors. 

Association rules. Data Acquisition. 
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1  INTRODUÇÃO  
Atualmente vivemos em um mundo móvel e conectado. Segundo uma pesquisa 

realizada pela Sophos
1
, em 2013, os usuários de tecnologia carregavam em média 2,9 

dispositivos móveis, como smartphones, notebooks, tablets e e-readers. Além disto, o número 

de vendas destes aparelhos cresce a cada ano
2
. De acordo com algumas estatísticas de 

vendas
3
, em 2012 chegamos a 1 bilhão de smartphones vendidos ao redor do mundo, com 

previsão de que este número dobre em 2015. 

Além desta popularização, a maneira com estes aparelhos são usados vem mudado ao 

longo dos anos. Inicialmente, os telefones celulares eram utilizados apenas para ligações 

telefônicas e envio de SMS. Com a evolução das redes móveis e wifi, além do surgimento dos 

aplicativos de e-mail e das redes sociais, os smartphones tornaram-se o principal meio de 

acesso a internet. Posteriormente, com a introdução de placas gráficas, câmeras, bluetooth e 

diversos sensores, os smartphones equiparam-se aos desktops, capazes de executar jogos, 

transmitir vídeos, editar documentos, entre outras atividades.  

Grande parte destas mudanças de comportamento usuário-dispositivo foi devido a 

rápida evolução dos smartphones. Com o aumento do processamento e da capacidade de 

armazenamento, é possível a execução de softwares complexos e aplicativos inteligentes. Por 

outro lado, com o aumento no número de sensores, como GPS e acelerômetro, e de 

periféricos, como microfone e bluetooth, possibilita a coleta de dados do usuário, como 

localização e mobilidade. Cresce, portanto, o número de aplicações sensíveis a contexto, que 

fazem uso de dados contextuais para melhor atender o usuário, quer seja através de 

recomendação e personalização, quer seja por meio de adaptação do sistema.  

Contudo, a utilização de um grande número de sensores associados a um alto 

processamento e compartilhamento de dados ocasiona o aumento do consumo de energia 

destes dispositivos. Inicialmente a principal atividade consumidora de energia era a 

transmissão de dados de voz via rede telefônica. Hoje, contudo, o uso intensivo de 

multimídias, a alta taxa de transmissão de dados e a grande quantidade de acesso aos sensores 

causam elevados índices de consumo de energia.  

                                                 

1
 Matéria da pesquisa: http://www.cnmeonline.com/news/average-user-carries-2-9-devices-sophos/ 

2
 Para mais detalhes sobre a venda de smartphones e tablets: http://www.gartner.com/newsroom/id/2610015 

3
 BussinesWire: http://www.businesswire.com/news/home/20121017005479/en/Strategy-Analytics-Worldwide-

Smartphone-Population-Tops-1#.U9g82uNdVRA  

http://www.gartner.com/newsroom/id/2610015
http://www.businesswire.com/news/home/20121017005479/en/Strategy-Analytics-Worldwide-Smartphone-Population-Tops-1#.U9g82uNdVRA
http://www.businesswire.com/news/home/20121017005479/en/Strategy-Analytics-Worldwide-Smartphone-Population-Tops-1#.U9g82uNdVRA
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E como estes dispositivos dependem da bateria para garantir mobilidade e 

independencia, o consumo de energia é um requisito imprescindível para tais sistemas. Apesar 

da evolução rápida destes aparelhos, a tecnologia das baterias ainda é a mesma usada nos 

primeiros telefones celulares, o que torna um desafio manter todo o sistema ativo por um 

longo período de tempo.  

Por este motivo, diversos estudos, como (BALAN, LEE, et al., 2014), (BANERJEE, 

RAHMATI, et al., 2007) e (BOBEK, PORZYCKI e NALEPA, 2013), sobre o hardware e o 

software em dispositivos móveis são voltados para o uso eficiente de contexto, ou seja,  

desenvolver otimizações capazes de aprender o contexto do usuário e atendê-lo de maneira 

adequada sem desperdiçar energia. O objetivo é encontrar um equilíbrio ideal entre os 

requisitos de qualidade de serviço exigidos pelos usuários e as restrições energéticas do 

aparelho.  

Este trabalho de mestrado tem como proposta desenvolver um novo método sensível a 

contexto para redução do consumo de energia em smartphones. Dado que a utilização do 

aparelho reflete o comportamento do usuário e o cenário em que ele se encontra, um das 

maneiras mais adequadas de economizar energia em smartphones sem prejudicar a 

usabilidade é através do uso de contexto.  Desta forma, o nosso método usa contexto para 

selecionar apenas os sensores mais adequados para cada cenário. Reduzir o número de 

sensores ativos reduz os custos energéticos da aquisição e processamento de contexto. 

Contudo esta redução deve ser feita de maneira inteligente de modo atender corretamente o 

usuário. Para isto, implementamos um serviço de seleção de sensores que monitora o contexto 

do usuário e compara estas informações com um conjunto de regras de associação. 

 Uma maneira de visualizar os possíveis cenários presentes na rotina de um usuário e 

seu impacto no consumo de energia, considere o seguinte exemplo: Maria é uma estudante de 

computação que acorda todos os dias as 7h da manhã. Antes de levantar-se ela verifica todos 

os seus e-mails e notificações do facebook pelo smartphone. As 8h ela pega o ônibus para ir 

até a faculdade. Durante este percurso ela usualmente ouve música e lê ebooks pelo celular, 

porém não acessa as redes.  Geralmente  ela tem aulas das 10h até as 15h da tarde e sempre 

deixa o telefone no silencioso, interagindo com o mesmo apenas para trocar alguns arquivos 

com colegas. Considerando esta rotina, para Maria seria mais útil que as interfaces de redes, 

como wifi e 3G, estivessem ativadas apenas durante o período da manhã, quando ela mais 

precisa. No trajeto casa-faculdade e durante as aulas estas interfaces poderiam ser desligadas 

de modo a economizar energia. De maneira análoga, outros sensores não necessários para ler 



14 

 

e-mails, como sensor de localização e bluetooth, poderiam ser ativados apenas no caminho 

para a faculdade e durante as aulas, respectivamente. 

Para o desenvolvimento deste método precisamos primeiramente estabelecer o 

relacionamento entre diversos elementos contextuais através de regras de associação. Estas 

regras possibilitam determinar o contexto do usuário sem necessariamente acessar cada sensor 

individualmente. Como elas são simples e fáceis de implementar,  o processo de análise do 

contexto é rápido e não consome demasiado processamento.  

Para reduzir o escopo do trabalho, focamos a nossa seleção nos sensores wireless: 

GPS, wifi, Redes (inclui GSM, 3G, LTE) e bluetooth, já que estes são os sensores mais 

custosos e amplamente usados, tanto para a localização como para a transmissão de dados 

(exceto GPS). Desenvolvemos então um serviço Android capaz de coletar dados do usuário, 

verificar o conjunto de regras e selecionar ao menos um entre estes sensores. Para a 

construção das regras realizamos uma coleta de dados de contexto de diferentes usuários para 

estabelecer um conjunto mínimo de regras de associação. Desta forma, o desenvolvimento 

deste método consiste de 5 etapas: (i) especificação do contexto, onde listamos as 

características que desejamos estudar, (ii) coleta de dados, onde analisamos vários usuários, 

(iii) análise dos dados,  onde processamos os dados coletados, (iv) extração das regras, onde 

estabelecemos o conjunto de regras e (v) desenvolvimento do serviço. Além destas ainda 

temos a fase de experimetos para verificar a economia de energia. 

As principais contribuições destes trabalho de mestrado são: (i) uma revisão 

sistemática da literatura sobre o uso de contexto para a redução do consumo de energia, (ii) 

construção de um cojunto de regras de associação entre diferentes elementos contextuais e 

(iii) desenvolvimento de um protótipo de seleção de sensores.  

Esta dissertação está dividida da seguinte maneira: 

 O Capítulo 2 trará os principais conceitos das duas áreas de pesquisa estudadas neste 

trabalho: Sistemas Sensíveis a Contexto e Consumo de Energia em dispositivos móveis.   

O Capítulo 3 contém o estado da arte na pesquisa do uso de contexto em soluções para 

redução do consumo de energia. Além disto, este capítulo descreve todo o o processo da 

revisão sistemática implementada no estudo de contexto e energia. 

O Capítulo 4 contém a nossa proposta: seleção de sensores sensível a contexto 

baseado em regras de associação. Nele descrevemos a arquitetura do sistema e as etapas 

necessárias ao desenvolimento do protótipo. As fases de especificação de contexto e coleta de 

dados são detalhadas neste capítulo.  
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O Capítulo 5 descreve as  últimas etapas do trabalho: a análise de dados, extração de 

regras, desenvolvimento do protótipo  e experimentos. Os resultados de energia obtidos 

também são descritos neste capítulo.  

O Capítulo 6 contém as conclusões e trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Neste capítulo iremos resumir as duas áreas de pesquisa envolvidas neste projeto: 

Sistemas Sensíveis a Contexto e Consumo de Energia. Primeiramente iremos definir o que é 

contexto e como ele pode ser usado para melhor atender o usuário. Além disto, iremos discutir 

questões relacionadas ao desenvolvimento de sistema sensíveis a contexto, como o 

gerenciamento e a representação de contexto. Na próxima seção falaremos sobre o consumo 

de energia em dispositivos móveis, motivando o tema, discutindo quais os ciclos de estudo de 

energia, quais as principais fontes de consumo de potência em smartphones e como os 

sensores colaboram para o crescimento do consumo de energia em um smartphone.  

Além disto, a seção 2.3 trará um resumo de como estas duas áreas se relacionam e os 

principais trabalhos que lidam com as duas abordagens.  

  

 

2.1  CONTEXTO COMPUTACIONAL 
Em Ciência da Computação, context-awareness, ou sensibilidade a contexto,  refere-se 

ao estudo de sistemas computacionais capazes de perceber o contexto do ambiente em que se 

encontram e reagir corretamente de acordo com os requisitos deste cenário. Os dispositivos 

devem coletar informações acerca das circunstâncias em que se encontram e inferir  a situação 

atual do usuário.  

No primeiro trabalho onde o termo context-aware foi usado, Schilit et al. (SCHILIT e 

THEIMER, 1994) definiram contexto como a localização, identidade das pessoas e objetos 

nos arredores e as mudanças que ocorrem nestes objetos e pessoas. Ao longo dos anos tal 

definição foi expandida para englobar informações sobre o dia, hora, estação do ano, 

temperatura, estado emocional, foco do usuário, etc. Segundo (DEY, 2001), contexto é 

qualquer informação que caracteriza a situação de uma entidade (pessoa, lugar ou objeto) 

considerada relevante para a interação entre pessoa e  aplicação 

Seguindo estas definições, surgiram outras buscando operacionalizar o contexto de 

modo a formalizá-lo e, consequentemente, agilizar sua implementação. Em 1993, o professor 

Jonh McCarthy formalizou o conceito de contexto através de regras lógicas e um predicado 

especial ist(c,p), onde a proposição p é verdadeira dentro de um contexto c (MCCARTHY, 

1993).  
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Em (TRUONG, ABOWD e BROTHERTON, 2001) os autores definiram a abordagem 

4W + 1H: Who, What, When, Where e How, de modo a facilitar a modelagem de aplicações 

sensíveis a contexto. “Who” corresponde a entidade foco do estudo, que pode ser um usuário 

(pessoa física) ou um sistema computacional, como um smartphone ou software inteligente, 

que necessite de dados contextuais como entrada. “What” representa a interação de um 

usuário com o sistema ou a interação entre diferentes sistemas. Ele traduz a ideia de “o que 

está sendo feito no sistema ou para o sistema”. Já “When” e “Where” estão relacionados aos 

fatores temporais e espaciais do sistema, respectivamente. Eles traduzem a ideia de quando 

(em termos de hora, dia, estação do ano, etc) certa atividade está sendo feita e onde (em 

termos posição geográfica ou local – escola, trabalho, casa, etc) o usuário se encontra. Esse 

conceito foi posteriormente extendido em (ABOWD e MYNATT, 2000) para 5W + 1H, onde 

o quinto W  corresponden ao “Why”, ou seja, o motivo pelo qual o usuário está realizado uma 

dada tarefa em determinado local e horário. Esse é o mais abstrato dos W e necessita da 

composição de outros fatores para ser compreendido.  

Mesmo com uma grande variedade de definições sobre o que é contexto, as pesquisas 

convergem com relação a três aspectos: (i) o contexto existe apenas quando está relacionado a 

alguma entidade, que pode ser uma tarefa, agente, ou interação; (ii) contexto é um conjunto de 

itens, como conceitos, regras e proposições; e (iii) um item é considerado parte do contexto 

apenas se ele for útil para apoiar o problema em questão (VIEIRA, 2008).  

Nesta seção descreveremos os principais conceitos referentes a sensibilidade a 

contexto e sistemas sensíveis a contexto, como elemento contextual e foco, além de descrever 

como é feito o gerenciamento e a representação de contexto.  

 

 

2.1.1  CONTEXTO E ELEMENTO CONTEXTUAL 
Um elemento contextual é qualquer dado, informação ou conhecimento que permite 

caracterizar uma entidade em um domínio.  Já o contexto de uma interação entre um agente e 

uma aplicação para execução de alguma tarefa corresponde ao conjunto de elementos 

contextuas instanciados necessários para apoiar a tarefa atual (VIEIRA, 2008). 

Um agente pode ser um usuário ou um software. Além disto, os elementos que 

compõem o contexto estão diretamente relacionados com a tarefa que o agente executa. Desta 

forma, podemos definir o contexto como uma entidade dinâmica, o qual depende da tarefa e 

do agente atual e não pode ser conhecido previamente. Já o elemento contextual pode ser 
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definido ou aprendido em tempo de projeto, uma vez que ele representa as informações que 

podem ser conhecidas, codificadas e representadas com antecedência.  

Diante desta definição, é importante observar que o contexto necessita de um foco que 

defina o que é relevante ou não para o agente e a tarefa em execução. Os autores de 

(BRÉZILLON e POMEROL, 1999) propuseram um modelo que separa e classifica o 

contexto de acordo com o foco de atenção (focus of attention). Este foco pode ser uma tarefa, 

um passo na resolução de um problema ou uma tomada de decisão. O foco determina o que 

pode ser considerado relevante, classificando o contexto em três categorias distintas: (i) 

Contextual Knowledge (CK); (ii) External Knowledge (EK); e (iii) Proceduralized Context 

(PC).  Neste estudo, o contexto é considerado um espaço de conhecimento compartilhado 

explorado por participantes da interação. A figura 2.1 mostra como estes tipos de contexto se 

relacionam ao foco . 

 

 

Figura 2.1: Diagram do tipos de contexto relativos ao foco.  

Fonte: (BRÉZILLON E POMEROL, 1999) 

 

 O EK corresponde a informações que não possuem nenhuma relevância para o foco 

atual. Já o CK engloba todo o conhecimento relevante e que possui relação com o foco. O PC  

é um subconjunto do CK o qual é referenciado, organizado e estruturado de acordo com o 

foco. Ele representa a parte do contexto que de fato será usado para dar suporte ao foco. 

Diante destes conceitos, definiremos o que é um sistema sensível a contexto e as 

etapas associadas ao seu desenvolvimento.  

 

 



19 

 

2.1.2  SISTEMAS SENSÍVEIS A CONTEXTO  
Após definir o que é contexto e elemento contextual devemos definir como formalizar 

todos estes conceitos de modo a construir um sistema sensível a contexto. Segundo Dey 

(DEY, 2000) o termo context-aware system é usado para se referir a sistemas que usam 

contexto para prover informações e/ou serviços relevantes ao usuário, onde a relevância varia 

de acordo com a tarefa em execução.  Outro termos são usados para descrever este tipo de 

sistema: context-sensitive system (SATO, 2004), context-oriented system (DESMET, 2007) e 

context-based system (KASHYAP e SHETH, 1996). 

Segundo Vieira (VIEIRA, 2008), sistemas sensíveis ao contexto ou Context-Sensitive 

Systems (CSS), são aqueles capazes de gerenciar os elementos contextuais relativos a um 

domínio de aplicação, usando tais elementos para apoiar a execução de alguma tarefa. Este 

apoio pode ser feito ao aprimorar a percepção do usuário referente a tarefa ou ao adaptar o 

sistema de modo a facilitar a execução da mesma. Usaremos a definição de Vieira ao longo 

deste trabalho de mestrado. 

Uma das principais preocupações no desenvolvimento de sistemas sensíveis ao 

contexto é a aquisição de contexto. O contexto em geral está associado a métodos indiretos de 

coleta de dados, como, por exemplo, sensores. Desta forma, nem sempre os dados são 

informados de maneira explícita pelo usuário através de mouse ou teclado. Além disto, para 

inferir algumas informações contextuais é necessário combinar dados de diversas fontes 

distintas. Dey já apontava estes problemas em (DEY, 2000), ressaltando ainda que: (i) o 

contexto pode ter baixa granularidade; (ii) ele pode ser adquirido por múltiplas e heterogêneas 

fontes de acquisição, o que exige um maior gerenciamento e processamento de dados; (iii) o 

contexto também pode mudar rapidamente, tornando necessário ao sistema detectar esta 

mudanças em tempo real, e (iv) torna-se relevante considerar o histórico do contexto para 

inferir alguns dados mais abstratos.  A figura 2.2 compara a estrutura de um sistema 

tradicional com a de um sistema sensível a contexto, ressaltando os diferentes tipos de entrada 

possíveis.  
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Figura 2.2: Comparação entre um sistema tradicional e um sensível a contexto . 

Fonte: Minicurso JAI CSBC 2009
4
 

 

 O comportamento dos sistemas sensível a contexto varia de acordo com as 

informações coletadas. Um sistema sensível a contexto pode, por exemplo, prover assistência 

à tarefas com serviços proativos; apoio à percepção, decidindo o que é relevante apresentar ao 

usuário; ou adaptação do sistema, entre outros serviços.  Além disto os sistemas sensíveis a 

contexto podem ser passivos, caso em que monitoram o ambiente e oferecem as opções 

adequadas, ou ativos. 

 Desta forma surgem alguns desafios básicos na construção de sistemas sensíveis a 

contexto. O trabalho de Vieira (VIEIRA, 2008) relaciona os três principais desafios como: 

1. A especificação de contexto: refere-se a caracterização e representação dos elementos 

contextuais, bem como a identificação de possíveis variações no comportamento do 

sistema sensível a contexto que pode ser afetado pelo contexto;  

2. Gerenciamento de Contexto: está relacionado a como o contexto é implementado e 

usado pelo sistema. Ele engloba as etapas de acquisição, armazenamento, 

processamento  e disseminação de contexto; 

3. Uso do contexto: refere-se ao emprego dos elementos contextuais especificados e 

gerenciados para alterar o comportamento do sistema sensível a contexto, quer seja 

melhorando a percepção do usuário da aplicação, quer seja através de recomedações 

ou possíveis adaptações; 

 

                                                 

4
  Modelos e Processo para o Desenvolvimento de Sistemas Sensíveis ao Contexto: 

http://csbc2009.inf.ufrgs.br/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=71 
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A especificação e o uso de contexto são fortemente dependentes do tipo de sistema 

sensível a contexto desenvolvido. Diferentes domínios e aplicações exigem diferentes 

conjuntos de elementos contextuais, o que implica em diferentes considerações acerca da 

utilização de contexto.  Por outro lado,  o gerenciamento de contexto pode ser modularizado e 

tratado de maneira independente de domínio, uma vez que engloba mecanismos e técnicas 

que lidam com elementos contextuais e regras pré-definidas. A próxima seção trará detalhes 

sobre o gerenciamento de contexto e suas principais etapas, a acquisição, o processamento e a 

disseminação de contexto.  

 

 

2.1.3  GERENCIAMENTO DE CONTEXTO 
Um sistema de gerenciamento de contexo é uma camada intermediária entre as fontes 

de contexto e os consumidores de contexto. As fontes de contexto são fornecedores de 

informação contextual. Alguns exemlos de fontes de contexto são o ambiente físico, ambiente 

virtual, uma base de dados, outras aplicações, sensores diversos, o perfil do usuário ou o 

próprio usuário, que informa seus dados através de entradas explícitas. Já os consumidores de 

contexto são aplicações contextuais que farão uso dos elementos contextuais coletados e 

processados. As fontes e os consumidores de contexto estão diretamente relacionados às 

etapas de acquisção e disseminação de contexto, respectivamente. A figura 2.3 resume a 

estrutura básica e geral de um gerenciador de contexto. 

 
Figura 2.3: Estrutura do gerenciador de contexto.  

Fonte: Adaptado de (VIEIRA, 2008) 
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 O gerenciador de contexto engloba os mecanismos necessários para: (a) adquirir o 

contexto proveniente de diversas fontes; (b) processar e interpretar semanticamente os 

elementos contextuais adquiridos de acordo com regras pré-definidas; (c) armazenar os dados 

em uma base de conhecimento; (d) e disseminar estes elementos contextuais para os 

consumidores de contexto. Os consumidores, por sua vez, usarão os elementos contextuais 

para diferentes propósitos de acordo com suas necessidades (VIEIRA, 2008).   

A etapa de aquisição de contexto corresponde ao processo de monitorar, capturar e/ou 

obter informações contextuais provenientes de fontes diversas. A qualidade dos serviços 

sensíveis ao contexto depende da qualidade da informação coletada. Os sistemas sensíveis ao 

contexto devem viabilizar meios de adquirir o contexto do usuário da forma mais automática 

possível, o que requer que os serviços de aquisição de contexto permaneçam constantemente 

disponíveis. Além disto, é desejável que os métodos de acquisição de contexto sejam 

implementados de forma independente das aplicações que os utilizem. 

Alguma “inteligência” é necessária para processar o contexto adquirido e inferir seu 

significado. Em especial porque o contexto é, em geral, indireto ou pode ser inferido pela 

combinação de diferentes informações. O tipo de processamento necessário pode variar do  

bastante simples, como derivar o nome de uma rua a partir de suas coordenadas, para muito 

complexo ou oneroso, como inferir o humor do usuário com base no seu perfil.  

Segundo (ANGANATHAN e CAMPBELL, 2003), as principais abordagens para 

processamento de contexto são  por regras e por aprendizagem de máquina. As regras, como 

lógica de primeira ordem e lógica fuzzy (RUSSELL e NOVIG, 1994), são simples de 

implementar, contudo são estáticas e não se adaptam a situações que mudam com frequência. 

Já o uso de técnicas de aprendizagem de máquina, como redes bayesianas ou redes neurais, 

permitem que a máquina aprenda um padrão a partir de um conjunto de dados de modo que o 

sistema  adapta-se a novas regras e situações.  O tipo de processamento possível para o 

sistema sensível a contexto depende do modelo adotado e das restrições de harware e software 

existentes para cada projeto.   

Por fim, a disseminação e compartilhamento de contexto se dá através da entrega dos 

elementos contextuais coletados e processados aos consumidores de contexto. Estes 

consumidores são aplicações que vão utilizar as informações contextuais. O sistema pode 

incluir diferentes consumidores, cada um responsável por gerenciar um foco definido. 

Informações contextuais podem ser gerenciadas de forma centralizada ou compartilhada por 

diferentes aplicações.  
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2.1.4  REPRESENTAÇÃO DE CONTEXTO 
A modelagem de contexto é uma etapa importante no desenvolvimento de sistemas 

sensíveis a contexto, uma vez que é o modelo que captura a estrutura e a semântica da 

informação contextual, descrevendo, portanto, como este tipo de informação pode ser 

manipulada (VIEIRA, 2008).  

Contudo, ainda não existe um padrão de modelagem de contexto. Algumas técnicas, 

porém, são bastante usadas no meio acadêmico, como par chave-valor, linguagem de 

marcação, mapas de tópicos e ontologias. A escolha do melhor modelo depende da 

complexidade do sistema e do nível de abstração dos elementos contextuais. 

Par chave-valor é a técnica mais simples em que a informação contextual é 

representada através de um par ordenado composto de uma chave, que identifica a 

informação, e o seu valor associado. É um modelo de fácil e rápida implementação, contudo 

não é capaz de prover estruturas mais sofisticadas para organizar a informação, o que o torna 

ineficiente para problemas mais complexos. 

Já as linguagens de marcação usam o padrão XML para modelar a informação 

contextual. O XML possui como característica principal a presença de hieraquias entre as 

diferentes tags com atributos e conteúdos. Como é um padrão, ele facilita o compartilhamento 

de informação entre sistemas heterogêneos.  

O mapa de tópicos, por sua vez, é uma técnica de classificação baseada em conteúdo o 

qual associa diferentes indivíduos, facilitando a navegação e a visualização de conteúdo.  

Enquanto outras técnicas focam em definir e formalizar os conceitos de um domínio, os 

mapas de tópicos focam em instâncias, como elas se conectam e como alcançar indivíduos 

através de relações semânticas entre eles. Os trabalhos que sugerem o uso de mapas de 

tópicos em contexto  (GOSLAR e SCHILL, 2005) argumentam que eles são utéis na 

integração de dados provenientes de fontes contextuais heterogêneas. A desvantagem da 

utilização de mapas de tópicos é a falta de maturidade em ferramentas e padrões.  

Uma ontologia é um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos dentro 

de um domínio e os relacionamentos entre estes. Ela é utilizada para realizar inferência sobre 

os objetos do domínio. As ontologias combinam expressividade com formalidade, o que 

facilita o compartilhamento de conhecimento entre agentes humanos e de software. Além 

disto, o advento de linguagems padrões para a representação de ontologias, tais como OWL 

(Web Ontology Language) (BECHHOFER, 2009) facilita o reuso de conhecimento entre 
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sistemas. A desvantagem das ontologias, relatada em trabalhos como (BULCAO NETO e 

PIMENTEL, 2005), é que as ferramentas e padrões para manipulação de ontologias ainda são 

imaturos e difíceis de utilizar.   

Dito isto, os diferentes modelos usados possuem diferentes vantagens e desvantagens e 

a escolha do melhor modelo depende dos requisitos do sistema.  

 

  

2.1.5  APLICAÇÕES DE CONTEXTO 
Tradicionalmente, os trabalhos em sensibilidade a contexto estão relacionados a 

diversas áreas da computação, em especial computação ubíqua e inteligência artificial. De 

fato, estas áreas foram as pioneiras no uso de contexto, sendo IA a primeira grande área a 

formalizar o conceito. O trabalho de (SCHILIT e THEIMER, 1994) foi o primeiro estudo a 

conceituar contexto computacional na computação ubíqua.  

Além destas duas grandes áreas, outros ramos de pesquisa são beneficiados do uso de 

contexto, como, por exemplo, interação humano-computador (IHC), sistemas colaborativos, 

hipermídias adaptativas (HA) e computação pervasiva. Em IHC, o contexto é qualquer  

informação implícita que pode ser utilizada para interpretar ações explícitas e a melhorar a 

comunicação entre usuários e aplicações (MORAN e DOURISH, 2001). Um exemplo de 

aplicação na área é o GeoDialogue (WANG, CAI e MACEACHREN, 2008), um agente que 

implementa uma abordagem de diálogo colaborativo baseado em contexto utilizando a 

linguagem natural. O protótipo desenvolvido consistia de uma aplicação de geolocalização e 

implementava o conceito de “próximo” com o objetivo de interpretar consultas do tipo 

“Hotéis próximo a Miami” com base nos seguintes fatores contextuais: (i) espaço geográfico, 

(ii) contexto pessoal do usuário e sua trajetória de interpretação e (iii) contexto da tarefa. 

Já em sistemas colaborativos, a utilização de contexto tem por objetivo facilitar o 

contato e a comunicação entre os atores, a compreensão mútua e o compartilhamento de 

conhecimento (BRÉZILLON e MENDES DE ARAUJO, 2005). Desta forma, o uso de 

contexto pode ser muito útil para aumentar a produtividade do grupo e a qualidade do 

trabalho, além de tornar os usuários mais motivados a interagir. O editor de diagrama UML 

CO2DE desenvolvido em (BORGES, MEIRE e PINO, 2003) utiliza contexto para permitir 

que participantes compartilhem o mesmo espaço de edição e controlem versões. O CO2DE 

provê funcionalidades para ajudar membros individuais a estarem “cientes” das informações 
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contextuais relacionadas a tarefa corrente, como a composição do grupo, a posição de cada 

membros e cada novo documento sendo simultaneamente discutido.   

Por outro lado, na área de hipermídias adaptativas (HA), os sistemas baseados em web 

podem se beneficiar do uso de contexto como forma de otimizar tanto a apresentação quanto a 

navegação adaptativa. O contexto do usuário permite que tais sistemas adaptem seus 

conteúdos ao usuário, habilitando, incluindo ou removendo hyperlinks das páginas de acordo 

com o que é mais relevante para ele. Dois exemplos bastantes conhecidos de sistemas 

contextuais para HA são o Gmail e a Amazon. O Gmail mantém uma área de propagandas 

periféricas as quais são sensíveis ao conteúdo da mensagem que o usuário está lendo. Como 

ela é embutida na tela de visualização de e-mails, do lado direito, ela não é intrusiva nem 

interfere nas atividades do usuário. Já a Amazon apresenta recomendações de materiais com 

base no histórico de compras e avaliação dos clientes. Além disto, o sistema faz o cruzamento 

destas informações contextuais para descobrir padrões de comportamento entre vários 

clientes, fazendo as recomedações cruzadas do tipo “Clientes que compraram A também 

compraram B”.  

 Devido a sua caraterística voltada ao usuário e ao contexto onde ele se encontra, 

muitos dos esforços de pesquisa em sistemas sensiveis a contexto são focados em aplicações 

móveis que melhor se adaptem ao usuário ou local onde ele se encontra, ou ainda provendo 

serviços personalizados para cada tipo de usuário.  

Os principais exemplos de aplicações sensíveis a contexto móveis são:  

 Guias turísticos: os quais utilizam informações de localização e preferências do usuário 

para recomendar pontos turísticos, restaurantes, museus, etc,  ou prover rotas 

personalizadas a cada tipo de viajante (MEEHAN, 2013). O DTG (Dynamic Tour Guide) 

(KRAMER, HAGEN e MODSCHING, 2005) é um exemplo desta classe de aplicações. 

Além disto, o DTG é capaz de se adaptar ao turista com base na velocidade de 

deslocamento e condições da rua onde o usuário se encontra, guiando-o até a próxima 

atração turística; 

 Aplicações em healthcare: geralmente usadas na área de Human Activity Recognition 

(HAR), de modo a reconhecer padrões de movimentos em atividades físicas (medir 

número de passos, por exemplo) (LIM, 2009), diagnóstico de doenças motoras (FAHIM, 

2012) ou na identificação de emoções (HOSSAIN, SADAT e MAHMUD, 2014). 

Também podem atuar na integração, monitoramento e análise de sinais vitais (batimentos 

cardíacos, pressão sanguínea, glicose, etc), especialmente em dispositivos wearables 

(LARA, 2012), (HU, 2012). Além disto, smartphones  podem ser usados como sistemas 
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de recados e notificações para pessoas com problemas cognitivos como Alzheimer 

(CRAIG, 2010). 

 Social Networking: consistem de aplicações sensíveis a contexto onde diferentes tipos de 

dados (como imagens, vídeos, localização, etc) são automaticamente analisados e 

integrados para aumentar interação social na web ou em redes sociais. Em geral estas 

aplicações são denominadas crowdsensing ou crowdsourcing. Um exemplo é o CenceMe 

(MILUZZO, LANE, et al., 2008), o qual permite inferir atividades e hábitos relevantes do 

usuário, bem como o estado do ambiente, para disponibilizar estes dados em redes sociais. 

Outro exemplo é o Bfriend (SMAILOVIC e PODOBNIK, 2012)  uma aplicação sensível a 

localização para smartphones baseado no grafo social do Facebook. O aplicativo envia 

notificações sempre que algumas regras são acionadas, como, por exemplo, um amigo do 

facebook dá entrada no mesmo restaurante em que o usuário se encontra.  

Grande parte destas aplicações fazem uso dos sensores, como GPS, redes, wifi e 

acelerômetro, por exemplo, para obter informações contextuais, como localização e 

mobilidade. Além disto, outros periféricos antes usados para aplicações específicas podem 

tornar-se sensores relevantes na coleta de contexto, como, por exemplo, o microfone, que 

pode ser usado para medir o nível de ruído do ambiente.  Quanto maior a quantidade de dados 

coletados e a inteligência usada para inferir o contexto do usuário, maior a precisão do 

sistema e a qualidade do serviço. Contudo, dispositivos móveis possuem limitações de 

processamento, espaço de armazenamento e recursos de energia. Desta forma, o 

desenvolvimento de sistemas sensíveis a contexto móveis deve buscar atender não só os 

requisitos do usuário, mas também as limitações do sistema. Em especial o consumo de 

energia é um gargalo quando se trata de smartphones e demais dispositivos móveis devido a 

sua depedência da bateria.  

Na próxima seção discutiremos mais detalhes sobre a problemática da energia em 

sistemas embarcados, a evolução das baterias e quais as principais fontes de consumo dos 

smartphones, destacando a colaboração dos sensores neste consumo. 

 

 

2.2  CONSUMO DE ENERGIA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS 
A popularização do estudo de energia em dispositivos móveis é devido a três fatores: 

i) aumento do número de vendas destes dispositivos, especialmente smartphones, ii) a 

mudança de paradigma de uso destes aparelhos ao longo dos anos e iii) a lenta evolução das 
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baterias, principal fonte de energia, a qual não consegue acompanhar a velocidade da 

evolução dos principais componetes de hardware.   

Vivemos em um mundo cada vez mais móvel e conectado. A popularidade de 

smartphones, tablets e dispositivos wearables, como smartwatch, cresce a cada ano, bem 

como o número de funcionalidades associadas a estes equipamentos
5
. Desktops e notebooks 

estão ficando para trás nesta corrida acelarada de processamento, usabilidade e mobilidade. 

De acordo com algumas estatísticas de vendas
6
, em 2012 chegamos a 1 billão de smartphones 

vendidos ao redor do mundo, e há previsões de que este número dobre em 2015.  

Fora os dispositivos móveis conhecidos, ou “visíveis”, como os já citados 

smartphones, temos ainda os dispositivos embarcados em carros, casas e eletrodomésticos, 

que possibilitam o desenvolvimento da internet das coisas, ambientes inteligentes e a 

automação de lares e transportes. O instituto Gartner
7
 estima que até 2020 o número de 

computadores embarcados será de 26 bilhões de unidades, enquanto que smartphones, tablets 

e PCs somarão 7,3 bilhões de unidades.  Na figura 2.4 temos uma tabela comparativa do 

número de vendas mundiais de dispositivos disponibilizada pelo mesmo instituto. É possível 

observar a imensa popularidade dos smartphones através do número de vendas que ultrapassa 

a soma dos demais dispositivos. 

 

 
Figura 2.4: Número de vendas anuais para cada dispositivo.  

Fonte: Instituto Gartner
8
 

 

Além do grande aumento de dispositivos móveis utilizados direta ou indiretamente 

pelos usuários, como circuitos integrados embutidos em sistemas maiores, a maneira como 

                                                 

5
 Para mais detalhes sobre a venda de smartphones e tablets: http://www.gartner.com/newsroom/id/2610015 

6
 BussinesWire: http://www.businesswire.com/news/home/20121017005479/en/Strategy-Analytics-Worldwide-

Smartphone-Population-Tops-1#.U9g82uNdVRA  
7
 Previsões do instituto Gartner estão resumidas em: http://www.gartner.com/newsroom/id/2636073 

8
 http://www.gartner.com/technology/home.jsp  

http://www.gartner.com/newsroom/id/2610015
http://www.businesswire.com/news/home/20121017005479/en/Strategy-Analytics-Worldwide-Smartphone-Population-Tops-1#.U9g82uNdVRA
http://www.businesswire.com/news/home/20121017005479/en/Strategy-Analytics-Worldwide-Smartphone-Population-Tops-1#.U9g82uNdVRA
http://www.gartner.com/newsroom/id/2636073
http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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estes dispositivos são usados vem mudando ao longo das décadas. Inicialmente, os telefones 

celulares eram utilizados apenas para ligações telefônicas e envio de SMS, utilizando o GSM 

como principal protocolo de comunicação. Com o surgimento dos aplicativos de troca de e-

mails, web browsers móveis e a popularização dos protocolos de rede 3G e Wifi, os 

smartphones tornaram-se o principal meio de acesso a internet. Posteriormente, com a 

introdução de placas gráficas, câmeras, bluetooth e diversos sensores, como GPS e 

acelerômetros, os smartphones evoluiram para verdadeiras plataformas computacionais de 

propósito geral, capazes de  executar jogos, realizar vídeo chamadas e geolocalização, entre 

outras atividades. A figura 2.5 mostra a configuração mínima de um smartphone atual.  

 

 
Figura 2.5: Configuração mínima de um smartphone atual. 

Fonte: (TARKOMA, SIEKKINEN, ET AL., 2014) 

 

Este constante aumento de componentes associados e a mudança da interação usuário-

smartphone gera um aumento no consumo de energia destes dispositivos. A figura 2.6 resume 

a evolução do consumo de energia ao longo dos anos.  
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Figura 2.6: Evolução do consumo de energia total de um smartphone em Watts.  

Fonte: (TARKOMA, SIEKKINEN, ET AL., 2014) 

 

Apesar de toda evolução, a principal fonte de energia destes aparelhos continua a 

mesma: a bateria. Uma boa bateria deve ser capaz de manter o dispositivo ativo por muitas 

horas além de possuir vários ciclos de carregamento de modo a garantir a mobilidade e 

independência dos smartphones. Porém, com o aumento contínuo da complexidade do 

sistema e, conseguentemente, dos requisitos de energia a cada ano, torna-se um desafio 

manter todo o sistema ativo por um longo período de tempo.  

Baterias são baseadas em reações químicas que se deterioram ao longo do tempo. 

Fatores como temperatura, propriedades químicas e comportamento de recarga influenciam 

no tempo de vida das baterias. Desenvolver baterias mais eficientes e de longa duração requer 

a produção de novos compostos com melhores reações. Desta forma, por limitações químicas 

(reações para gerar energia) e físicas (o tamanho da bateria deve adequar-se ao tamanho do 

aparelho) as baterias não evoluíram no mesmo ritmo que os demais componentes. Segundo 

(JEONG, CHO, et al., 2013) a capacidade de processamento de CPU e GPU dobrou a cada 

ano desde 2009, contudo a capacidade das bateriais só melhorou em torno de 70%. A figura 

2.7 faz um comparativo da evolução dos diferentes componentes. A evolução das baterias é 

insignificante próximo aos demais componentes como CPU e  GPU, além do fato de que sua 

área vem aumentado ao longo dos anos.  
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Figura 2.7: Evolução dos componentes (esq.) e da espessura (dir.) dos smartphones. 

Fonte: (JEONG, CHO, ET AL., 2013). 

 

A tecnologia de bateria mais comum em dispositivos móveis é a Li-Ion, ou seja, 

composta por íons de lítio. Dentre elas, a mais usada em smartphones é o óxido de cobalto e 

lítio (LiCO2 – Lithium Cobalt Oxide). A tensão típica das baterias Li-Ion varia entre 3,6 a 

3,7V, com capacidade energética de 130 a 200Wh/Kg e um ciclo de vida de 1000 recargas ou 

mais dependendo do composto usado junto ao lítio. A principal vantagem destas baterias é 

que elas não sofrem do efeito de memória comum em baterias Níquel-Cádmio (NiCd) ou 

Níquel-Metal (NiMH), onde as baterias necessitam de ciclos completos de descarga. Contudo, 

a desvantagem das Li-Ion é a necessidade de um circuito de proteção. 

Atualmente as baterias de smartphones possuem um hardware integrado capaz de 

monitorar os parâmetros estáticos e dinâmicos das baterias, como tensão, corrente média, 

nível de carga e temperatura. Estas baterias são denominadas Smart Batteries. Elas em geral 

possuem cinco terminais: dois correspondentes ao positivo e negativo do circuito, um para 

clock, um para dados e outro para segurança, responsável pelo controle da temperatura da 

bateria. Estes dados são atualizados periodicamente, e o sistema operacional e drivers usam 

tais informações para gerenciar a energia do aparelho. O sistema operacional Android, por 

exemplo, possui a API BatteryManager, a qual possui métodos  de coleta de informações da 

bateria. A figura 2.8 mostra um esquema de uma Smart Battery  a esquerda e os principais 

circuitos integrados utilizados pelos modelos mais populares de smartphone a direita.  
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Figura 2.8: Esquema geral de uma Smartbattery (esq.) e principais CIs (dir.). 

Fonte: (TARKOMA, SIEKKINEN, ET AL., 2014) 

 

 

2.2.1  CICLO DE ESTUDOS DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS  
 Para propor melhorias na usabilidade e no consumo de energia de smartphones e 

tablets é necessário, primeiramente, um estudo holístico para entender os aspectos energéticos 

de cada sistema. E o primeiro passo para isto é realizar medições de potência no dispositivo 

alvo do estudo. Um conjunto de experimentos deve ser definido para analisar o consumo de 

potência de cada componente dos smartphone individualmente ou de um grupo de atividades, 

por exemplo. Como os valores de potência variam de acordo com o hardware ou sistema 

operacional do aparelho estudado, o mesmo conjunto de testes deve ser refeito para 

smartphones e tablets de modelos diferentes. 

 Desta forma, o estudo de consumo de energia em dispositivos móveis  é bastante 

empírico e pode ser dividido em 4 fases: (i) medição de energia, (ii) modelagem, (iii) 

estimativas e (iv) perfil energético.   

 A fase de medição de energia consiste no conjunto de experimentos de potência 

mencionados anteriormente. Com os diversos valores obtidos nestes testes é possível criar 

modelos de energia, ou seja, representações matemáticas do consumo de energia do aparelho. 

Os modelos de energia podem ser determinísticos ou probabilísticos e podem ser usados para 

estimar o consumo de potência de alguns componentes de hardware ou software do aparelho 

ou ainda o consumo geral de energia de todo o dispositivo. As estimativas obtidas através dos 

modelos  usados podem ser avaliadas quanto a sua validade através de novos experimentos, 

um processao conhecido como calibração. Com isto, em um processo interativo e incremental, 

vai-se aperfeiçoando os modelos de potência e os métodos de predição. Com um modelo bem 

estabelecido é possível desenvolver um perfil energético, que nada mais é que um sistema que 
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monitora e caracteriza o consumo de energia de um dado aparelho.  A figura 2.9 resume este 

ciclo de estudo. Observa-se que, apesar de serem a primeira fase do estudo, as medições de 

energia são constantes ao longo de todo o processo. 

 

 
Figura 2.9: Ciclo de estudos do consumo de potência em smartphones.  

Fonte: (TARKOMA, SIEKKINEN, ET AL., 2014) 

 

Seguindo este ciclo de estudo, os primeiros trabalhos na área de consumo de energia 

em smartphones tratavam de medições e modelagens de energia. Um dos primeiros trabalhos 

a estudar o consumo energético de vários componentes de um smartphone foi (CARROLL e 

HEISER, 2010). Os autores usaram uma  plataforma aberta, o Openmoko Neo Freerunner
9
, 

para realizar experimentos de energia nos principais componentes de hardware, como CPU, 

memória, touchscreen, áudio, e diversas interfaces de rede.  Os testes foram realizados usando 

micro-benchmarks para avaliar o consumo individual de cada componente e macro-

benchmarks, que simulavam atividades cotidianas de um usuário, para avaliar o consumo 

geral do sistema. Entre algumas conclusões tem-se que:   

1. A rede GSM consome quase 45% da energia total quando o aparelho está suspenso 

(tela desligada e sem aplicações em execução); 

2.  O consumo da tela depende do nível de brilho e da cor sendo exibida; 

                                                 

9
 Smartphone aberto para prototipação e pesquisa: http://wiki.openmoko.org/wiki/Neo_FreeRunner 
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3.  Ao realizar experimentos de envio de e-mail, o GSM consumiu 3 vezes mais que 

o wifi nas mesmas condições.  

Além disto, o artigo também avaliou o impacto da frequência de processamento da 

CPU no consumo de energia e performance do smartphone, sendo, portanto, um dos 

primeiros trabalhos a considerar o DVFS (Dinamic Voltage and Frequency Scaling – 

Escalonamento Dinâmico da Frequência e Tensão) no estudo de energia em smartphones. Os 

autores também construíram um modelo de energia com os valores de energia obtidos para 

cada componente nos diversos cenários testados. Tal modelo foi implementado e um HTC 

Dream e em um Google Nexus One e os resultados de energia obtidos com o modelo foram 

similares aos obtidos com medições.   

De maneira análoga, os autores de (PERUCCI, FITZEK e WIDMER, 2011) fizeram 

uma análise das várias interfaces de comunicação de um smartphone, como bluetooth, wifi, 

3G e 2G, além de analisar o consumo do aparelho de acordo com a  taxa de uso da CPU, 

memória e display do aparelho. O estudo foi feito em um Nokia N95 e os testes de consumo 

de potência foram realizados em laboratório usando uma ferramenta de energia proprietária da 

Nokia, o Nokia Energy Profiler. Dentre as conclusões obtidas, observou-se que o consumo 

maior de energia é provocado pela troca de dados através das redes (wifi, 3G, 2G e bluetooth) 

e dentre estas a 3G consome mais energia para o download ou upload de pequenas quantidade 

de dados. Já outros trabalhos (PATHAK, HU, et al., 2011) e (PATHAK, HU e ZHANG, 

2012) ampliaram a visão, descobrindo que, além das redes, acessos constantes aos periféricos, 

como câmeras, GPS, entre outros, também drenam a energia dos aparelhos.  Vários outros 

componentes foram investigados com maior profundidadde por demais artigos, como, por 

exemplo, o acesso à memória (LIANG e LAI, 2010). 

Além dos artigos voltados a medições de energia, vários trabalhos propuseram 

modelos e perfis de energia, tanto para ajudar os desenvolvedores a construir aplicações mais 

eficientes (PATHAK, HU e ZHANG, 2012) quanto para que os próprios usuários entendam 

onde e como o smartphone está desperdiçando energia. Um dos trabalhos mais conhecidos na 

área foi o PowerTutor (ZHANG, TIWANA, et al., 2010) um modelo desenvolvido pela 

universidade de Michigan e que posteriormente virou um aplicativo Android para 

monitoramento da taxa de uso da bateria
10

. Basicamente ele descreve para o usuário o 

consumo do display, CPU, Wifi e 3G de um smartphone. Outras ferramentas de 

                                                 

10
 Site do app power Tutor: http://powertutor.org/index.html  

http://powertutor.org/index.html
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monitoramento surgiram ao longo dos anos, como o JuiceDefender
11

, capazes de identificar 

outras fontes de energia.  

Diante deste ciclo de estudo, é possível identificar as principais fontes de consumo de 

energia de um sistema e assim propor otimizações.  As otimizações podem ser implementadas 

em diferentes níveis de abstração: nível de silício, nível de SoC (System on a Chip) e nível de 

software. Quanto mais baixo o nível, maior a complexidade da implementação e mais efetiva 

é a economia gerada.  O nível de silício corresponde a capacitância dos transistores e ao 

design do chip. As otimizações a nível de SoC tratam da frequência de processamento,  

variação dinâmica de tensão e clock de algumas partes do circuito, entre outras. Já as 

otimizações a nível de software lidam com técnicas de gerenciamento de energia e controle 

via software de vários componentes,  como memória, sensores e periféricos. As abordagens 

de software são mais facéis de serem extendidas e adaptadas para outros sistemas. Além disto, 

segundo (TARKOMA, SIEKKINEN, et al., 2014) o consumo de energia de diversos 

subsistemas de um smartphone são dependentes de contexto, o que faz com que as 

otimizações de software sejam as mais adequadas para adaptar dinamicamente o sistema a 

diferentes cenários e usuários.  

 As principais abordagens adotadas pelas otimizações de energia podem ser 

classificadas em duas categorias: (i) reduzir o custo energético por unidade de trabalho, o que 

é dependente de contexto; e (ii) reduzir a quantidade de trabalho que precisa ser feito, que 

trata-se da adaptação do sistema ao comportamento do usuário.  Os primeiros trabalhos 

propondo técnicas ou algoritmos de otimização focaram em propostas voltas a rede, em 

especial o estudo do handoff, ou seja, a troca dinâmica de interfaces de redes, automático 

entre redes wireless heterogêneas (NAM, 2004) (XENAKIS, 2011) (YANG, WANG, et al., 

2009), principalmente entre 3G e wifi. Já outros propuseram melhorias na CPU  através do 

DVFS, ou seja, o escalonamento dinâmico de frequência e tensão (LIANG, LAI e CHIOU, 

2010) (LIANG e LAI, 2010) (DSOUZA e VARAPRASAD, 2011) (BEZERRA, 2013). 

Contudo, uma tendência que vem crescendo nos últimos anos é entender o usuário, o local 

onde se encontra, quais atividades executa, quais os aplicativos mais usados, etc, ou seja, 

entender o contexto de modo a adaptar o dispositivo para cada usuário.Tais trabalhos em geral 

fazem uso intesivo de sensores para obter  dados contextuais do smartphone. O survey 

contido em  (GORDON, CZERNY e BEIGL, 2014), por exemplo, trás um resumo dos 

                                                 

11
 Site do app Juice Defender: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.latedroid.juicedefender&hl=pt_BR  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.latedroid.juicedefender&hl=pt_BR
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principais métodos de coleta de contexto, mostrando que sensores como acelerômetro, GPS, 

câmera e microfone são bastante usados para entender as principais atividades do usuário. 

 

 

2.2.2  PRINCIPAIS FONTES DE CONSUMO DE ENERGIA 
 Dentro de um smartphone vários fatores contribuem para o consumo de energia geral 

do aparelho. Contudo, as principais fontes de consumo de energia são: (i) SoC (System on a 

Chip), que inclue os custos de processamento da CPU, GPU e o uso do display, (ii) 

comunicação de dados através das diferentes WNI (wireless network interface) e (iii) 

periféricos e sensores. Além disto, o impacto de cada um destes fatores tem mudado ao longo 

dos anos: inicialmente, display e processamento eram os fatores mais preocupantes, contudo 

com a popularização das redes e o uso de tecnologias mais eficientes para o SoC, como 

display AMOLED, a transferência de dados vem contribuindo mais para o consumo total de 

energia. Segundo o survey (PERUCCI, FITZEK e WIDMER, 2011), onde os autores 

realizaram um estudo holístico sobre as principais fontes de consumo de energia nos 

smartphones Nokia N95, das 6 aplicações de maior consumo, as 3 primeiras correspondiam a 

transmissão de dados: Download de dados via HSDPA, download de dados via WLAN e 

envio de SMS. A figura 2.10 resume estes resultados. 

 
Figura 2.10: Principais aplicações mais consumidoras de energia.  

Fonte: (PERUCCI, FITZEK E WIDMER, 2011) 

  

 Por sua vez os sensores também tem contribuído com uma parcela considerável do 

consumo de energia devido ao aumento de periféricos presentes nos smartphones além da 
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popularização de aplicativos  móveis sensíveis a contexto ao longo dos anos. Um sensor como 

o GPS, por exemplo,  apesar de bastante comum nas aplicações de localização, é um grande 

consumidor de energia, gastando em média 170mW de potência só no processo de coleta de 

dados (TARKOMA, SIEKKINEN, et al., 2014). Sensores mais simples, como acelerômetro, 

gastam em média 20mW. Contudo, além do tipo do sensor, a maneira como estes sensores são 

utilizados também influenciam no consumo de potência:  o processo de ativar e desativar a 

coleta ou de manter o dispositivo ativo por longos períodos de tempo, mesmo sem coletar 

dados, possuem impactos distintos no consumo geral de energia. A tabela 2.1 resume as 

diferenças energéticas de vários estados para diferentes sensores. As medições foram feitas 

em um smartphone Smasung Galaxy S2. 

 

TABELA 2.1: Consumo de potência para diferentes sensores . 

FONTE: (TARKOMA, SIEKKINEN, et al., 2014) 

 
 

 

Dado o crescente impacto dos sensores no consumo de energia e do constante 

uso destes componentes pelos aplicativos sensíveis a contexto, focaremos o nosso 

estudo no impacto energético causado pelos sensores. Na próxima seção 

descreveremos os principais tipos de sensores encontrados em smartphones e suas 

principais caracterísicas.  

 

 

2.2.3  SENSORES  
 Apesar da grande diversidade dos sensores disponíveis no mercado, é possível 

categorizá-los em 4 classes: 
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1. Sensores de movimento: são sensores que descrevem a mobilidade ou orientação do 

smartphone. O acelerômetro, giroscópio e o magnetômetro são os principais 

representantes desta classe.  

2. Sensores wireless: são aqueles responsáveis por receber e enviar dados de fontes 

externas, como as redes móveis (GSM, 3G, LTE), wifi , GPS, bluetooth, 

infravermelho e NFC (Near Field Communication). 

3. Sensores de ambiente: estes sensores capturam informações do ambiente ao redor do 

smartphone, como temperatura, luminosidade, pressão atmosférica, etc. Estes são em 

geral os sensores mais simples e comuns em qualquer aparelho, além de serem 

amplamente usados pelos sistemas operacionais móveis para gerenciar energia. Um 

exemplo básico é o sensor de proximidade, o qual é usado para detectar quando o 

usuário aproxima o celular do ouvido durante uma ligação telefônica, fazendo com 

que o aparelho desligue a tela automaticamente. 

4. Sensores internos: são sensores em geral de software, ou seja, funções do sistema 

operacional, capazes de coletar informações referentes ao status das principais funções 

do smartphone, como nível de bateria, taxa de uso da CPU, estado atual da tela (ligada 

ou desligada), temperatura interna do aparelho, etc.  

 

Os sensores wireless, em especial as redes móveis, bluetooth e wifi, podem ser usados 

tanto para localização quanto para transmissão de dados.  As redes móveis obtém a 

localização do usuário através da identificação da torre de celular primária a qual o celular 

está conectado  e o seu RSSI (Received Signal Strength Indication).  As redes wifi operam de 

maneira similar, usando os APs (Access Points) e os respectivos RSSI para deduzir a 

localização do usuário. Ambos obtém a localização instantaneamente e são mais economicos, 

além de possuírem grande precisão em áreas urbanas e ambientes internos e semi-abertos, 

como prédios e estádios.  

O GPS por outro lado precisa requisitar dados de satélites para realizar geolocalização. 

A precisão depende da quantidade de satélites alocados, sendo necessário um mínimo de 4 

satélites para deduzir razoavelmente a localização. Esse mapeamento inicial de satélites 

requer um longo período de ativação além de consumir bastante energia. Além disto, alguns 

fatores ambientais como condições atmosféricas influenciam no mapeamento dos satélites, 

prejudicando a precisão do serviço.  
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2.3  USO DE CONTEXTO E O CONSUMO DE ENERGIA 
Segundo (BOBEK, PORZYCKI e NALEPA, 2013) os principais desafios para o 

desenvolvimento de sistemas sensíveis a contexto móveis são: (i) privacidade dos dados, (ii) 

recursos limitados (iii) tempo de resposta e (iv) eficiência energética. Economizar energia em 

sistemas sensíveis a contexto é um desafio dado que, para manter a precisão e qualidade das 

informações usadas nos mecanismos contextuais, vários sensores devem ser ativados por um 

longo período de tempo. Uma solução radical seria desligar todos os sensores quando o 

smartphone estivesse em modo idle, ou manter ativos apenas aqueles sensores menos 

custosos. Contudo, este tipo de abordagem não é adaptativa além de degradar a coleta de 

dados e a qualidade dos serviços contextuais. Desta forma, a melhor maneira  de manter um 

consumo de energia estável é encontrar um equilíbrio entre a precisão mínima necessária para 

o bom funcionamento do software contextual e o consumo de energia máximo permitido para 

que o aparelho permaneça ativo por um período considerável de tempo. 

Um dos primeiros artigos a explorar  tradeoff entre energia e precisão foi o (JUNKER, 

LUKOWICZ e TRÖSTER, 2004). O artigo variou a taxa de amostragem e a resolução dos 

dados de dois acelerômetros usados em dispositivos vestíveis (wearables). Ao fim dos 

experimentos concluiu-se que uma taxa de amostragem de 20Hz e 2 bits de resolução reduziu 

bastante o consumo de energia inicial garantindo uma precisão similar a mais alta taxa de 

amostragem.  

O trabalho (KRAUSE, 2005) seguiu um caminho exploratório parecido, variando a 

taxa de amostragem do acelerômetro contido no eWatch (SMAILAGIC, SIEWIOREK, et al., 

2005). O eWatch é uma plataforma wearable que coleta dados contextuais do usuário através 

de um acelerômetro de dois eixos, um microfone, sensores de temperatura e de luz, todos 

associados a um algoritmo de aprendizagem. As atividades que podem ser inferidas pelo 

sistema são: caminhar, correr, sentar, descer e subir escadas. Com testes de energia e precisão 

para diversas taxas de amostragem do acelerômetro (tanto no domínio do tempo quanto no da 

frequência) observou-se que uma taxa de amostragem de 6Hz possui uma precisão similar a 

frequências maiores. Além disto, diminuir a frequência de 20 para 6Hz aumenta o tempo de 

vida da bateria de 9.2 horas para 17 horas. Os resultados encontram-se detalhados na figura 

2.13. Observa-se que os valores de precisão são altos até uma taxa de amostragem de 6hz. 
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FIGURA 2.10: Precisão de classifição em relação ao consumo e energia.  

Fonte: (KRAUSE, 2005) 

 

Os trabalhos anteriores mostraram que a taxa de amostragem é relevante para o 

consumo de energia de um sensor. Outros artigos, porém, buscaram compreender como 

diferentes sensores se comportam durante a coleta de dados.  Em (J.F.M BERNAL, 2010), 

por exemplo, os autores investigam o consumo de energia produzido por uma aplicação 

context-aware com base na configuração de diferentes sensores.  Para isto, foi desenvolvido o 

“Local Context Broker”, cuja principal função é agregar, formatar e enviar informações 

contextuais para aplicações externas (aplicações da nuvem, por exemplo). Os sensores 

avaliados foram redes Wifi, UMTS, GPS e bluetooth. Além disto, dados relativos ao 

processamento do aparelho (bateria, taxa de uso da CPU, etc) também foram avaliados. Um 

smartphone nokia N95 com sistema operacional Symbian foi usado e os testes de energia 

foram feitos usando a API Nokia Energy Profile. Os resultados mostraram que GPS e 

bluetooth são os sensores que mais consomem energia. Eles gastam de 3 a 9 vezes mais que o 

aparelho em modo stand by. 

 Muitas vezes apenas fazer a escolha do melhor sensor não é suficiente. De acordo com 

(CHON, TALIPOV, et al., 2011), apesar do acelerômetro ser bastante econômico, ele precisa 

acessar contínuamente a CPU e outros componentes para manter-se ativo, o que torna custoso 

o uso contínuo do mesmo. Segundo os autores,  usando o acelerômetro por 10 minutos com 

taxa de amostragem de 6Hz, a menor taxa que mantém a precisão alta, como visto 

anteriormente, consome mais energia do que ativar o GPS durante 1 minuto a cada intervalo 

de 5 minutos. Desta forma, além de escolher o sensor mais adequado deve-se usá-lo de modo 

otimizado. 



40 

 

 Diante do apresentado, surgem diversas oportunidades de pesquisas com o objetivo de 

encontrar o melhor tradeoff entre precisão e consumo de energia nas aplicações sensíveis a 

contexto em smartphones. Para analisar as principais oportunidades de otimização bem como 

estudar o estado da arte em termos de energia em aplicações sensíveis ao contexto móveis 

fizemos uma revisão sistemática da literatura, apresentada no capítulo 3.  

 

 

2.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste capítulo vimos os principais conceitos relacionados a contexto e consumo de 

energia. Na seção 2.1 definimos o que é contexto e elemento contextual. Ainda nesta seção 

definimos o que são sistemas sensíveis a contexto e os desafios de especificação, 

gerenciamento e uso de contexto associados a eles. Também fizemos uma breve comparação 

entre um sistema sensível a contexto e um sistema normal, ressaltando as diferenças com 

relação as entradas e saídas. Detalhamos o processo de gerenciamento de contexto em suas 

diferentes etapas: aquisição, processamento, armazenamento e disseminação. Discutimos 

também as principais técnicas de representação de contexto, listando suas vantagens e 

desvantagens, e as principais aplicações sensíves a contexo móveis.  

Na seção 2.2 passamos para o estudo de consumo de energia. Inicialmente descrevemos 

os principais motivos relacionados a pesquisa de energia em dispositivos móveis, como, por 

exemplo, o crescimento no número de vendas de smartphones, o aumento do processamento e 

quantidade de periféricos dos aparelhos e as limitações tecnologias de baterias. Em seguida 

descrevemos as fases relativas ao estudo de consumo de energia em dispositivos móveis: 

medição de energia, modelagem, estimativa e perfil energético. Além disto, diferentes níveis 

de otimizações são analisados, assim  como o processo de otimização se encaixa no ciclo de 

estudo de energia. Além disto, listamos as principais fontes de energia em smartphones, com 

enfoque nos sensores, analisando os principais tipos de sensores.  

 Por fim, na seção 2.3 listamos os primeiros trabalhos que buscaram juntar ambas as 

abordagens, utilizando contexto para economizar energia. Observamos as diversas 

oportunidades de estudo nesta área e ressaltamos a necessidade de uma revisão sistemática da 

literatura para consolidarmos melhor a problemática e identificarmos as principais 

otimizações.  
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3  REVISÃO SISTEMÁTICA 
No capítulo anterior vimos que há várias oportunidades de utilizar contexto para otimizar 

o consumo de energia. A revisão sistemática da literatura surge então da necessidade de 

construir uma visão geral sobre os trabalhos em otimização do consumo de energia utilizando 

contexto. Após a revisão é possível analisar as principais oportunidades e técnicas existentes 

no meio acadêmico, possibilitando assim o embasamento teórico deste trabalho de mestrado.  

Segundo (AL, 2007), uma revisão sistemática da literatura é um meio de avaliar e 

interpretar toda a pesquisa relevante a uma dada área de conhecimento, pergunta ou fenômeno 

de interesse. Ela busca apresentar uma avaliação justa e completa de um tópico de pesquisa 

usando uma metodologia rigorosa e confiável.  

Esta revisão sistemática foi feita ao longos dos meses de junho a setembro de 2014 por  3 

pessoas, incluindo a autora desta dissertação e a professora Patrícia Tedesco, orientadora 

deste trabalho.  

 

 

3.1 PLANEJAMENTO DA REVISÃO 
De acordo com (AL, 2007), uma revisão sistemática possui três fases: (i) planejamento, 

(ii) execução e  (iii) documentação. Antes de começar a revisão é necessária a construção de 

um planejamento. O planejamento consiste principalmente em definir os objetivos da revisão 

sistemática, as perguntas que guiarão a pesquisa e o desenvolvimento do protocolo de revisão. 

Com este objetivo em mente, a revisão sistemática tenta responder as seguintes perguntas: 

 Como contexto pode auxiliar a economizar energia em smartphones sem prejudicar a 

performance e usabilidade do aparelho?  

 Como coletar dados contextuais do usuário e do ambiente de maneira eficiente, ou 

seja, sem que o próprio uso de contexto provoque um desperdício de energia? 

 

Durante a fase de planejamento também foi feita uma busca inicial no repositório do IEEE 

(http://ieeexplore.ieee.org/) em que os principais artigos encontrados foram selecionados para 

coletar as palavras chaves mais usadas  e verificar quais as principais conferências e journals 

nesta área. Tais informações ajudam no desenvolvimento das etapas do protocolo, descritas 

em detalhe na próxima seção. 

http://ieeexplore.ieee.org/
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3.1.1  PROTOCOLO DE REVISÃO  
Um protocolo especifica os métodos que serão usados para executar a revisão sistemática. 

Para evitar pequisas tendenciosas ou imprecisas é necessária a definição de um protocolo 

pelos participantes antes do inicio das atividades.  

Considera-se um bom protocolo aquele o qual a string de busca é derivada das perguntas 

definidas na fase de planejamento. Esta string é construída durante a fase de construção da 

estratégia de pesquisa. Além de definir a estratégia, o protocolo da revisão também define os 

critérios de inclusão e exclusão e as regras necessárias durante a coleta de dados. Todos estes 

parâmetros serão detalhados nas próximas seções.  

 

 

3.1.1.1  Estratégia de pesquisa 

A coleta dos artigos foi feita através dos buscadores IEEE e ACM englobando os anos 

de 2010 a 2014. Para construir a string de busca foram usados termos relacionados às áreas de 

redes de sensores ou dispositivos móveis, sistemas sensíveis a contexto e energia. Para 

construir uma relação de termos relevantes para a busca usou-se os artigos obtidos na busca 

inicial. Em seguida, 5 strings de busca foram construídas. Estas strings foram avaliadas com 

relação a quantidade total de resultados e quanto a sua relevância, ou seja, a quantidade de 

resultados próximos a pesquisa que elas retornavam. Para avaliar a relevância, avaliamos os 

títulos e abstracts dos 300 primeiros artigos retornados pelos buscadores e contamos quantos 

destes traziam artigos relacionados a nossa pesquisa.  

Dentre as strings construídas escolhemos a (("mobile devices" OR "sensors" OR 

"embedded systems") AND ("context-awareness" OR "context-aware applications" OR 

"context-aware services”) AND ("energy consumption" OR "power savings" OR "battery 

lifetime")). A tabela 3.1 resume a estratégia de pesquisa utilizada. 
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Tabela 3.1: Descrição dos resultados obtidos para as bases de dados estudadas.  

Fonte: Própria 

Fonte dos Dados Documentação 
Biblioteca Digital Nome da base de dados: IEEE (ieeexplore.ieee.org)  

String de Busca: (("mobile devices" OR "sensors" OR "embedded systems") 

AND ("context-awareness" OR "context-aware applications" OR "context-aware 

services”) AND ("energy consumption" OR "power savings" OR "battery 

lifetime")) 
Data do início da coleta: 13/07/2014 

Anos analisados: 2010 a 2014 

Número de resultados: 601  

 

Nome da base de dados: ACM (dl.acm.org) 

String de busca: (("mobile devices" OR "sensors" OR "embedded systems") 

AND ("context-awareness" OR "context-aware applications" OR "context-aware 

services”) AND ("energy consumption" OR "power savings" OR "battery 

lifetime")) 
Data do início da coleta: 21/07/2014 

Anos analisados: 2010 a  2014 

Número de resultados: 347 

 

 

 

3.1.1.2  Critérios de inclusão e exclusão 

Durante a primeira fase de coleta de artigos analisamos o título e o abstract de cada 

artigo para decidir caso ele é ou não relacionado a nossa pesquisa. Contudo, para tornar o 

processo ainda mais eficiente, definimos alguns critérios de inclusão e exclusão para estes 

artigos. Os critérios ajudam a identificar aqueles trabalhos relevantes ao nosso trabalho e 

relacionados as perguntas definidas.   

Como critérios de inclusão de artigos definimos:  

 Trabalhos que tratam de redes de sensores, redes de sensores ad hoc, 

smartphones, ou dispositivos móveis em geral que utilizam métodos, algoritmos 

e outras ferramentas para economizar energia através da coleta de dados 

contextuais do usuário; 

 Trabalhos que propõem frameworks, tools, middlewares, serviços e aplicativos 

que coletam dados do usuário com baixo custo de energia; 

 Trabalhos que estudem vários tipos de sensores ou que busquem gerar melhorias 

na coleta, processamento e entrega dos dados coletados por tais sensores; 
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Como critérios de exclusão de artigos definimos: 

 Trabalhos focados na área de healthcare; 

 Trabalhos que tratem de desktops ou servidores; 

 Trabalhos focados nas áreas de wearables ou body area networks; 

 Trabalhos sobre smartcities e mobilidade; 

 Trabalhos que tratam de smartgrid ou smartmeter (trabalhos em geral que tratam 

da economia do consumo de energia domiciliar ou empresarial); 

 Trabalhos na área de produção/distribuição de energia; 

 Trabalhos focados em otimizações em redes (protocolos de rede, arquiteturas de 

rede, handoffs, otimizações nas antenas de telefonia celular ou nas redes wifi, 

etc); 

 Surveys e artigos repetidos; 

 

 

3.1.1.3 Coleta dos artigos 
A fase de coleta de artigos foi realizada em três etapas. 

A primeira etapa consistia em aplicar a string de busca selecionada a um buscador e 

coletar os artigos de acordo com as informações contidas no título e abstract. Cada membro 

da revisão sistemática dava uma nota igual a 0 ou 1 para cada artigo com base em sua 

relevância. Os artigos foram avaliados pelos 3 membros da revisão sistemática. Eram 

selecionados apenas os artigos que tivesse no mínimo 2 votos iguais a 1. 

A segunda etapa da coleta consistia em ler a introdução e conclusão dos artigos 

anteriormente coletados e repetir a mesma avaliação por notas usada na etapa anterior. Nesta 

etapa também são analisadas as referências destes artigos de modo a encontrar trabalhos 

relevantes publicados antes de 2010. Para isto analisou-se o número de citações de cada 

artigo, selecionando apenas trabalhos mencionados por mais de dois artigos. Aplicou-se então 

a mesma metodologia de avaliação usada na primeira etapa: primeiro analisou-se o título e o 

abstract e depois a introdução e conclusão.  Mais uma vez foram selecionados somente os 

artigos com no mínimo 2 votos positivos.  

A terceira e última etapa da coleta consiste em ler todo o artigo, fazendo a análise 

qualitativa e quantitativa dos trabalhos, bem como a escrita do capítulo sobre o estado da arte. 

Nesta etapa, nenhum artigo é descartado. O período e a quantidade de artigos selecionados em 

cada etapa encontram-se detalhados na tabela 3.2. 
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TABELA 3.2: Descrição das fases da revisão sistemática. 

Fonte: Própria 

Fase  Período Total de artigos Artigos 

Selecionados 

Primeira Fase 11/07 a 25/07 844 93 

Segunda Fase 28/07 a 19/08 275 (182 referências) 77 

Terceira Fase 25/08 a 30/09 77 77 

 

Ao final da avaliação foram obtidos 77 artigos. Destes apenas 34 eram relacionados a 

soluções para smartphones, enquanto que os demais eram voltados a redes de sensores. Por 

limitações de tempo e para atender ao escopo deste trabalho de mestrado, a síntese qualitativa 

e quantitativa contida nesta dissertação foi aplicada a estes 34 artigos.  

 

  

3.1.2  SÍNTESE DOS DADOS 

Para agilizar a fase de análise e posterior síntese dos dados em um documento, é 

importante definir um conjunto de perguntas relativas a síntese qualitativa e quantitativa dos 

artigos. A síntese qualitativa está relacionada a qualidade de cada trabalho, como, por 

exemplo, a proposta de trabalho, a metodologia desenvolvida, as tecnologias estudadas e os 

resultados obtidos. Já a síntese quantitativa analisa os artigos em conjunto para extrair dados 

estatísticos como qual o sensor mais estudado, quais os problemas mais estudados ou qual ano 

teve um maior número de publicações. Temos resumido abaixo os itens usados em nossas 

sínteses.  

Síntese Qualitativa (para cada artigo) 

 Qual a proposta do trabalho?  

 Qual problema busca resolver? 

 Qual a metodologia empregada? 

 Quais os sensores estudados? 

 Quais tecnologias (hardware e software) são utilizadas no desenvolvimento e 

nos experimentos? 

 Quais os resultados obtidos (tanto de energia quanto performance)? 

 Quais são as conclusões e trabalhos futuros? 

 

 

 



46 

 

 Síntese Quantitativa (para o conjunto de artigos) 

 Qual a distribuição dos artigos por ano? 

 Qual a distribuição dos artigos por país, universidade e autor? 

 Quais os principais problemas atacados? 

 Quais os sensores e tecnologias estudados? 

 Quais os principais métodos empregados? 

 

 

3.2  ANÁLISE QUANTITATIVA DOS ARTIGOS  
 A análise quantitativa consiste em analisar conjuntamente os artigos de modo a obter 

dados numéricos como quantos artigos trabalham com acelerômetro, quais os métodos mais 

utilizados, qual o ano com maior quantidade de artios publicados na área, etc. Com isto é 

possivel encontrar alguns números e estatísticas relevantes a pesquisa, facilitando  a 

visualização da área de estudo como um todo. 

 

 

3.2.1  QUAL A DISTRIBUIÇÃO DOS ARTIGOS POR ANO? 
Inicialmente os trabalhos analisados estavam dentro do intervalo de 2010 a 2014. Porém, 

na segunda fase de coleta foram adicionados alguns artigos provenientes de referências, os 

quais são anteriores a 2010.  

Com relação ao ano, a maioria dos artigos publicados foram do ano de 2010, com 11 dos 

34 artigos, seguido do ano de 2013, com 10 artigos publicados. 2012 e 2011 também foram 

anos de grande produção, com 7 e 5 artigos, respectivamente. Os demais anos possuem uma 

média de apenas 2 artigos publicados. O artigo mais antigo encontrado foi o (BANERJEE, 

RAHMATI, et al., 2007), o qual é de 2007 A figura 3.1 traz um gráfico com a distribuição 

temporal de todos os artigos. 
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Figura 3.1: Distribuição dos artigos publicados por ano.  

Fonte: Própria 

 

 

3.2.2  QUAL A DISTRIBUIÇÃO DOS ARTIGOS POR AUTOR, 

UNIVERSIDADE E PAÍS? 
Considerando o país de publicação dos artigos, os Estados Unidos possui o maior 

número de publicações com um total de 19 artigos, seguido da Coréia do Sul, com 5 

publicações, Itália, Cingapura e Reino Unido, com 3 publicações cada. De maneira geral, há 

publicações na área de coleta eficiente de contexto em diversos países, como Japão, Líbano, 

Alemanha, Canadá, França, Polônia, Taiwan, Egito, Índia, Dinamarca, Suíça, Hungria, 

Finlândia, China e Espanha, o que mostra que o tema é investigado por diversas universidades 

e centros tecnológicos ao redor do mundo. 

Nos Estados Unidos, as universidades que mais publicaram sobre economia de energia 

e contexto em smartphones foram: University of California, University of Souther California, 

University of South Florida, UC San Diego, Duke University. Além delas, o Microsoft 

Research Institute também se destaca com várias publicações na área. Na Coréia do Sul, a 

Yonsei University, em Seul, e a KAIST (Korea Advanced Institute of Technology), em Daejeon 

publicaram 2 artigos cada; já no Reino Unido a Universidade de Cambridge possui 2 do total 

de publicações. Vale também destacar a Singapore Management University, em Cingapura, 

responsável pela publicação de 3 artigos na área.  

Examinando os autores destes artigos, temos a presença constante dos professores Yi 

Wang, Qing Zhao, Murali Annavaram e Bhaskar Krishnamachari da University of Souther 
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California. Juntos eles trabalham com a previsão do comportamento do usuário e já 

publicaram 3 artigos. Também é comum observarmos a presença dos pesquisadores Kaisen 

Lin, Aman Kansal, Dimitrios Lymberopulous e Feng Zao do Instituto de pesquisa da 

Microsoft. Eles não somente publicam juntos, mas possuem constantes colaborações com 

outras universidades e centros de pesquisa, como a Universisty of California UC San Diego. 

No Reino Unido, Kiran K. Rachuri, Cecilia Mascolo e Peter J. Rentfrow da Universidade de 

Cambridge estão constantemente envolvidos com aplicativos móveis sociais, como medidores 

de interações pessoais em escritórios, e de maneiras de economizar energia com estes 

aplicativos. Já na Singapore Managemet University, o professor Archan Misra participou das 

3 publicações pertencentes a esta instituição. Uma de suas principais áreas de pesquisa é 

computação pervasiva e móvel. A tabela 3.3 contém a listagem dos países, universidades e 

autores encontrados com frequência na revisão sistemática. 

 

Tabela 3.3: Principais países e universidades obtidos pela revisão.  

Fonte: Própria 

País Principais Universidades Autores 

Estads Unidos 

(19 artigos) 

 

 

 

 

Microsoft Research Institute (5) Yi Wang 

Qing Zhao  

Murali Annavaram 

Bhaskar Krishnamachari  

Kaisen Lin  

Aman Kansal  

Dimitrios Lymberopulous  

Feng Zao 

University of Souther California (4) 

University of South Florida (2) 

University of California (2) 

UC San Diego (2) 

Duke University (2) 

Coréia do Sul  

(5 artigos) 

Yonsei University (2) Youngki Lee  

Junehaw Song 
KAIST (2) 

Reino Unido  

(3 artigos) 

Cambridge University (2) Kiran K. Rachuri  

Cecilia Mascolo  

Peter J. Rentfrow 

Cingapura  

(3 artigos) 

Singapore Management University (3) Archan Misra 

 

 

3.2.3  QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS ATACADOS? 
Todos os artigos buscam resolver o problema de desperdício de energia em smartphones 

usando contexto. A maioria dos artigos buscam reduzir o custo energético provocado pela 

aquisição e processamento de dados contextuais. Como vimos no capítulo 2, a aquisição de 

dados contextuais é em geral feita por fontes de contexto indiretas, como sensores. Contudo 
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também vimos que fatores como o número de sensores ativos, tipo de sensor, a taxa de 

amostragem e o período de ativação contribuem para o consumo de energia. Porém, 

simplesmente desligar todos os sensores degrada a qualidade do serviço, bloqueando a coleta 

de dados contextuais e adaptação do aparelho ao usuário. Desta forma, é necessário gerenciar 

corretamente tais sensores de modo a garantir os serviços desejados pelos usuários sem 

desperdiçar energia.  

Outra abordagem bastante estudada é reduzir o custo de transmissão de dados contextuais. 

Os custos gerados pela comunicação de dados são especialmente preocupantes para 

aplicações que compartilham dados na rede ou fazem uso de serviços na nuvem. Nesta 

abordagem é comum a utilização do offloading inteligente de tarefas, o qual também visa 

reduzir o custo do processamento. O offloading inteligente consiste em fazer com que alguns 

processos mais complexos e custosos sejam executados em um servidor remoto ou por 

sensores distribuídos no ambiente. Com isto reduz-se a quantidade de processamento, porém 

aumenta-se a transmissão de dados.   

Outros trabalhos buscam entender o gasto gerado pelos serviços contextuais (J.F.M 

BERNAL, 2010), prever o tempo de vida da bateria com o uso de contexto (N. RAVI, 2008), 

ou ainda prover uma arquitetura que facilite o desenvolvimento de serviços contextuais que 

consomem menos energia (KANSAL, SAPONAS, et al., 2013 ). A figura 3.2 resume a 

distribuição de todas estas abordagens.  

 

 
Figura 3.2: Principais problemas atacados pelos artigos.  

Fonte: Própria 
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Dentro dos principais problemas atacados pelos artigos, há diversas metodologias para 

resolvê-los. Por exemplo, para reduzir o custo da aquisição de dados contextuais é bastante 

comum os autores selecionarem um conjunto menor de sensores baseado no contexto atual do 

aparelho. Estes trabalhos buscam entender quais aplicações estão ativas no momento ou onde 

o usuário se encontra para selecionar apenas os sensores necessários para aquele cenário. Os 

artigos (WANG, LIN, et al., 2009), (KANG, LEE, et al., 2010), (K. NISHIHARA, 2010), 

(CHO, 2012), (TALEB, ABBAS e HAJJ, 2013), (NATH, 2012) e (BALAN, LEE, et al., 

2014)  usam esta abordagem.  

Uma outra abordagem bastante comum é adaptar a taxa de amostragem ou ciclo de 

trabalho dos sensores. Em geral, esta abordagem é empregada junto a seleção de sensores. Os 

artigos (RACHURI, MUSOLESI e MASCOLO, 2010), (RACHURI, MASCOLO, et al., 

2011), (YAN, SUBBARAJU, et al., 2012), (YURUR, LIU, et al., 2013), (CHON, TALIPOV, 

et al., 2011) e (HAN, KANG, et al., 2013) tratam deste método. 

Por fim,  uma outra maneira de selecionar os sensores de modo otimizado é prever o 

comportamento futuro do usuário. Através do histórico de uso e aplicando técnicas 

probabilísticas ou de aprendizagem de máquina, é possível estimar locais ou atividades 

futuras do usuário e assim ativar previamente apenas os sensores necessários para estes 

futuros cenários. Os trabalhos em (KJÆRGAARD, LANGDAL, et al., 2009), (PAEK, KIM e 

GOVINDAN, 2010) , (CONSTADACHE, GAONKAR, et al., 2010), (WANG, 

KRISHNAMACHARI, et al., 2010), (WANG, KRISHNAMACHARI, et al., 2010), (YANG, 

CHUNG e KING, 2012), (GORDON, SIGG, et al., 2011), (GORDON, CZERNY e BEIGL, 

2014), (BOBEK, PORZYCKI e NALEPA, 2013), (KIM, KIM, et al., 2010),  

(KJÆRGAARD, BHATTACHARYA, et al., 2011), (BHATTACHARYA, BLUNCK, et al., 

2014) e (WANG, WANG, et al., 2013) buscam entender padrões de uso e prever contextos 

futuros, em especial a localização, usando em sua maioria processos estocásticos.  

A previsão do comportamento do usuário também é bastante comum para reduzir o custo 

energético da transmissão de dados, como visto em (MUSOLESI, PIRACCINI, et al., 2010) e 

(FOLL, BERG, et al., 2012). Neste caso, prever os cenários futuros ajudam a decidir quando 

atualizar os dados ou decidir se é vantajoso efetuar o offloading de tarefas, como é feito nos 

trabalhos (KHAIRY, H.H. e BAHGAT, 2013), (RACHURI, EFSTRATIOU, et al., 2014) e 

(LEE, JU, et al., 2012).  
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3.2.4  QUAIS OS PRINCIPAIS SENSORES ESTUDADOS? 

A maioria dos artigos, como (KJÆRGAARD, LANGDAL, et al., 2009), (PAEK, KIM e 

GOVINDAN, 2010) e (WANG, WANG, et al., 2013), trabalham com a localização do 

usuário. Desta forma, sensores wireless como GPS, wifi e redes de telefonia são os mais 

estudados. Nos artigos escritos de 2011 em diante também é comum o uso do bluetooth para 

auxiliar na localização de ambientes internos.  

Além de localização, muitos trabalhos buscam entender a mobilidade do usuário (se está 

sentado, em pé, caminhando ou dirigindo). Para isto usam o acelerômetro. Como este é um 

sensor mais simples, economico e que pode ser usado tanto para localização quanto para o 

estudo de HAR (human activity recognition), ele é o segundo sensor mais trabalho nesta área, 

perdendo apenas para o GPS. Em HAR alguns trabalhos também faz uso do microfone para 

detectar o nível de ruído do ambiente e assim determinar caso o usuário esta em uma reunião, 

em uma cafeteria ou sozinho em casa.   

Entre outras informações coletadas pelos autores para selecionar sensores ou adaptar a 

taxa de amostragem estão o nível de bateria do aparelho e a taxa de uso da CPU e da memória 

RAM. A figura 3.3 lista todos os sensores encontrados e a quantidade de artigos que fazem 

uso dos mesmos em seu estudo.  

 
Figura 3.3: Lista dos sensores mais estudados pelos artigos.  

  Fonte: Própria 
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3.2.5  QUAIS AS PRINCIPAIS TECNOLOGIAS USADAS? 
 Os smartphones com sistema operacional Android são os mais usados já que este sistema 

operacional é aberto (Open Source), possui uma grande comunidade de desenvolvedores e 

uma maior flexibilidade para trabalhar com sensores e interfaces de comunicação, 

diferentemente de outras plataformas fechadas como IOS. Os smartphones da Nokia também 

são bastante estudados, em especial nos trabalhos até 2010. Um dos motivos do uso destes 

aparelhos é o Nokia Energy Profiler, um perfil energético proprietário da Nokia capaz de 

coletar dados de bateria do aparelho e estimar o consumo de potência de todo o sistema.  

 

 

3.2.6   QUAIS OS PRINCIPAIS MÉTODOS EMPREGADOS? 
Nos artigos que buscam prever o contexto  para melhor selecionar os sensores a 

abordagem mais comum é o uso de processos estocásticos. A grande maioria utiliza cadeias 

de Markov para modelar o comportamento do usuário, já que é um método simples e que 

consome pouca memória. Além disto, processos como Hidden Markov Process, Discrete 

Time Markov Chain ou Constrained Decision Markov Process são utilizados para estimar o 

comportamento do usuário ao longo do tempo.  

Para entender o comportamento atual do usuário ou nas aplicações HAR é bastante 

comum o uso de árvores de decisão ou redes bayesianas.  Técnicas como KNN (k-nearest 

neighbors) e SVM (Support Vector Machine) também são usadas para encontrar padrões de 

utilização do aparelho ou auxiliar na previsão do comportamento. Em trabalhos que tratam da 

seleção de sensores, é comum o uso de classificadores ou técnicas de clusterização para 

definir os grupos de sensores necessários para cada cenário. 

 

 

3.3  ANÁLISE QUALITATIVA: ESTADO DA ARTE 
Nesta seção vamos abordar de maneira mais detalhada e qualitativa os artigos 

coletados na revisão sistemática.  

Como vimos anteriormente, os principais problemas que os trabalhos buscam resolver 

são: (i) reduzir o custo energético da aquisição ou processamento de contexto ou (ii) reduzir o 

custo energético da transmissão de dados contextuais. Desta forma os artigos foram agrupados 

segundo estas duas abordagens e serão tratados em detalhes nas seções 3.3.2 e 3.3.3. Contudo, 

vale também citar os artigos que deram os primeiros passos para entender o impacto 
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energético provocado por serviços contextuais, propondo soluções para informar o usuário ou 

desenvolvedores sobre as principais fontes de consumo de energia. Estes artigos serão 

tratados na seção 3.3.1.  

 

 

3.3.1  CONTEXTO E ENERGIA 
Inicialmente os trabalhos que envolviam contexto e energia buscavam entender o 

comportamento do usuário com relação a bateria ou a energia do smartphone. Estes trabalhos 

tentavam responder a perguntas sobre “como o usuário percebe o consumo de energia” ou 

“como o usuário se comporta diante de uma situação de pouco bateria”.  

Um dos primeiros trabalhos que busca entender este relacionamento foi o 

(BANERJEE, RAHMATI, et al., 2007). Ele foi o artigo que cunhou o termo Human-Battery 

Interaction e apresenta um estudo sistemático sobre como o usuário gerencia a bateria. Foram 

coletados dados de energia através de 3 abordagens: (i) instalou-se um serviço automático de 

coleta de dados da bateria nos aparelho estudados; (ii) realizou-se entrevistas com usuários 

sobre seus hábitos de carregamento e (iii) usou-se um questionário para cada usuário 

preencher no momento da recarga. Ao todo foram estudados 56 usuários de laptops e 10 de 

smartphones.  

Dentre as conclusões obtidas, verificou-se que a recarga do aparelho depende mais do 

contexto do usuário do que dos alertas de bateria fraca. A maioria das recargas eram feitas em 

determinados locais, como casa ou escritório, ou em horários especifícos, de preferência a 

noite, mesmo que os aparelhos estivessem com mais de 50% de bateria. Apenas 28% dos 

usuários afirmaram que carregavam o aparelho devido ao alerta de bateria fraca. Além disto, o 

comportamento de recarga também variava muito de usuário para usuário. Em geral, os 

usuários de laptop costumam consumir mais energia que os de smartphone e por isso 

frequentemente acabam se deparando com situações de baixa bateria. Os usuários de 

smartphones, contudo, recarregam seus aparelhos com maior frequência. 

Baseado nas observações anteriores os autores desenvolveram um sistema adaptativo 

chamado Llama para auxiliar o gerenciamento de energia em smartphones.  O objetivo do 

sistema é determinar por quanto tempo o usuário necessita do aparelho ativo e atender a esta 

expectativa. Para isto, o Llama determina o quanto de energia é tipicamente usado em um 

sistema de modo a prever o excesso de energia, ou seja, o nível de bateria que irá sobrar na 

próxima recarga. Esse excesso é usado para aplicações simples e de baixa prioridade mas que 



54 

 

melhoram a performance do usuário, como regular brilho de tela, sincronização de arquivo, 

coleta de dados de sensores, etc. Para cada usuário e cenário, o Llama irá prever este excesso 

de energia e regular estas aplicações.  

O sistema foi implementado em 10 laptos e 10 smartphones e avaliado ao longo de um 

mês. O número de recargas por semana diminuiu entre os usuários de smartphones. Com 

relação aos usuários de laptops, aumentou em 50% o número de pessoas que recarregavam 

seu aparelhos com base no baixo nível de bateria . 

O trabalho (N. RAVI, 2008) vai um pouco além e usa os dados contextuais de local e 

horário para prever a próxima recarga da bateria. Uma arquitetura de gerenciamento de 

bateria sensível a contexto, denominada CABMAN, usa essas informações contextuais de 

modo a estimar quando o telefone precisará ser carregado novamente. Além disto, 3 

algoritmos de predição auxiliam o sistema a determinar a próxima recarga: (i) o preditor de 

oportunidades de carregamento, (ii) preditor de tempo de chamadas telefônicas e (iii) o 

preditor de tempo de vida da bateria. 

A arquitetura do CABMAN, que é descrita pela figura 3.4, possui 8 componentes 

divididos em três categorias: system-specific monitors, predictors e o viceroy/UI. Os 

componentes da categoria system-specific monitors são responsáveis de coletar dados 

referentes ao sistema e são divididos em: (i) “Process Monitor”, para monitorar os processos 

do smartphone; (ii) “Battery Monitor”, para averiguar o status da bateria; (iii) “Context 

Monitor”, para obter informações do usuário e (iv) “Call Monitor”, que grava as chamadas 

realizadas e SMS enviados. Os predictors são os algoritmos de predição anteriormente citados 

e o Viceroy é uma interface que recebe dados dos monitores e dos preditores para determinar 

se a carga da bateria vai ou não durar até a próxima recarga.  

Os autores assumem que, em situações onde a bateria estiver abaixo de um limite 

desejado, a ligação telefônica será a aplicação principal e deverá ser mantida. As demais 

aplicações são ditas não-necessárias e podem ser desativadas. Para prever o comportamento 

das chamadas, o “call time predictor” analisa as chamadas anteriores (armazenadas no log do 

Call Monitor) de modo a obter a média de minutos que o usuário precisa para realizar 

chamadas telefônicas a cada hora do dia. 
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Figura 3.4: Arquitetura do CABMAN.  

Fonte: (N. RAVI, 2008)  

 

Por questões de simplificação, o Context Monitor fica responsável por coletar apenas a 

localização do usuário. Para isto usa-se o ID de torres de celular onde o aparelho se encontra 

conectado. Torres próximas onde o usuário carregou o smartphone são marcadas como pontos 

de recarga. Já o battery life predictor compara o tempo de descarga normal da bateria com o 

tempo de descarga de aplicação em execução e assim calcula o fator de descarga de cada 

aplicação.  

Tal sistema foi implementado e testado em dois notebooks e um PDA. O preditor de 

oportunidade de carregamento teve um erro de 12 minutos quando analisado em uma base 

dados de IDs de torres de celular obtida de 80 usuários durante 9 meses. O Call time predictor 

teve erro máximo de 35 segundos e as previsões para dias de semana foram mais precisas que 

aquelas para os fim de semanas. O battery life predictor foi examinado em dois notebooks, 

um HP e um Dell, além de em um PDA HP iPAQ. O erro neste dispositivos foram, 

respectivamente, 1,2%, 6,1% e 3%.  

Alguns serviços contextuais foram desenvolvidos para dar suporte ao desenvolvedor. 

O principal exemplo é o LAB - Latency, Accuracy and Battery Life (KANSAL, SAPONAS, 

et al., 2013 ), uma API que busca tanto melhorar a produtividade do programador quanto a 

eficiência de aplicações sensíveis a contexto.  

As aplicações móveis possuem, em geral, requisitos de latência (latency), precisão 

(accuracy) na inferência de diversos contextos, e consumo de energia (battery). O LAB 

procura selecionar e ajustar os algoritmos de detecção de contexto de modo a atender as 
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restrições de latência e precisão. Além disto, ele busca otimizar o tempo de vida da bateria ao 

ajustar a frequência de coleta de dados, a complexidade do processamento, a comunicação 

com serviços na nuvem, entre outras características. 

O LAB é implementado e analisado em uma API para serviços sensíveis a contexto 

chamada Senergy. O Senergy necessita de múltiplos algoritmos para cada tipo de contexto, 

uma vez que cada contexto possui diferentes níveis de precisão, latência e bateria. Em tempo 

de execução, o Senergy seleciona o algoritmo mais apropriado e configura os valores dos 

parâmetros de acordo com as necessidades da aplicação.  

 A figura 3.5 descreve a arquitetura do Senergy. 

 
Figura 3.5: Arquitetura do SENERGY.  

Fonte: (KANSAL, SAPONAS, ET AL., 2013 ) 

 

O Activity Context detecta a presença ou ausência de mobilidade. O monitoramento da 

localização através de Location Context pode ser feito sempre que observa-se variação do 

local do usuário, usando GPS, acelerômetro ou torre de celular. Já o Runtime Algorithm 

Selection and Tuning seleciona o algoritmo mais apropriado, em tempo de execução, sempre 

que uma aplicação faz uma chamada para a API especificando os requistos necessários.  

Para os testes de energia e precisão foi usada uma base de dados com 4200h de dados 

contextuais coletados de 49 dispositivos móveis distintos. Foram implementadas duas versões 

do Senergy: o Senergy-S, onde cada aplicação expressa apenas uma única prioridade, (ou 

precisão, ou latência ou energia) e o Senergy-M, onde é possível definir mais de uma 
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prioridade. Além disto, foram implementadas 3 tarefas relativas a localização e outras 3 

referentes a mobilidade.  

A abordagem proposta foi comparada com 3 outras abordagens: (i) RAW, a coleta crua 

de dados dos sensores; (ii) Default, o qual usa as bibliotecas de monitoramento de atividades 

presentes em sistemas operacionais móveis, como Android e IOS; e (iii) Fixed Modes, que se 

tratam de novos módulos de monitoramento desenvolvidos pelos programadores usando 

bibliotecas existentes. Fixed-E prioriza a eficiência energética,  Fixed-A prioriza a precisão e 

Fixed-L a latência. 

A figura 3.7 resume os resultados para as aplicações de localização ClubPoint, 

SimplySave e GeoReminder. Estes resultados estão descritos em um gráfico de log e valores 

acima de 100% indicam que a bateria do aparelho durou menos de 24h. 

Observa-se que para todas as aplicações o Senergy-S e Senergy-M gastam bem menos 

energia que as demais abordagens. Por outro lado, a abordagem Default é a que consome mais 

energia.  Para o ClubPoint, o modelo Default exige 177% da bateria, fazendo com que a carga 

do smartphone dure menos de um dia. Fixed-L reduz o gasto para 73,4%. Senergy-S é a 

abordagem que gasta menos energia, usando apenas 2,7% da capacidade da bateria durante 24 

horas. Senergy-M usa um pouco mais, em torno de 4,5%. Já para o SimplySave, o Senergy-S e 

Senergy-M possuem comportamentos semelhantes. Por fim o GeoReminder, por ser a mais 

simple das aplicações, gasta bem menos que os demais aplicativos e Senergy-S é a abordagem 

que gera melhor economia. 

 

 
Figura 3.6: Resultados obtidos para três apliações distintas usando o Senergy.  

Fonte: (KANSAL, SAPONAS, ET AL., 2013 ) 
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3.3.2  REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA DA AQUISIÇÃO E 

PROCESSAMENTO DE DADOS CONTEXTUAIS 
A redução do consumo de energia da acquisição e/ou processamento de contexto 

engloba um conjunto de técnicas que busca reduzir os custos gerados pelo uso contínuo e 

excessivo de sensores. Estas técnicas podem ser classificadas em três categorias básicas: (i) 

seleção de sensores, (ii) variação da taxa de amostragem e (iii) predição do comportamento do 

usuário.  

A seleção de sensores consiste em reduzir o número de sensores ativos selecionando 

apenas um subconjunto de sensores necessários ao usuário ou aplicação em um dado cenário. 

Uma outra abordagem também comum é selecionar sensores mais econômicos no lugar de 

outros mais complexos para coletar os mesmos dados. Um exemplo é usar a redes de telefonia 

ao invés do GPS para realizar a localização.   

Já a variação da taxa de amostragem consiste em alterar dinamicamente a taxa de 

coleta dos sensores com base no contexto. Usando o acelerômetro como exemplo, podemos 

reduzir sua taxa de amostragem de 20 para 6 Hz em momentos de pouca utilização do 

smartphone sem que haja grandes perdas de informação.  

Por outro lado a predição do comportamento do usuário consiste em usar técnicas de 

aprendizagem para identificar padrões de utilização do smartphone e estimar o 

comportamento futuro do usuário. Conhecendo o cenário futuro do usuário é possível 

selecionar previamente os sensores que serão usados ou configurar sua taxa de amostragem. 

Desta forma, as técnicas anteriores de seleção de sensores e variação da taxa de amostragem 

podem ser usadas conjuntamente com a predição de comportamento.  

 

 

3.3.2.1  Seleção de sensores 

Para reduzir os custos causados pelo uso de muitos sensores, alguns autores utilizam 

algoritmos para selecionar um subconjunto de sensores, ou por gastarem menos energia sem 

perder a performance, ou por serem os únicos sensores realmente necessários para um dado 

usuário ao aplicação. Um dos primeiros e mais completos trabalhos de seleção de sensores é o 

(WANG, LIN, et al., 2009) o qual apresenta o desenvolvimento, implementação e avaliação 

do EEMSS – Energy Efficient Mobile Sensing System – um esquema de gerenciamento 

hierárquico de sensores. 
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O EEMSS usa uma combinação de leituras de sensores para reconhecer 

automaticamente o estado atual do usuário. Este estado pode ser classificado em três 

condições: movimento (correndo ou caminhando), localização (casa, rua ou escritório) e 

ambiente de fundo (barulhento ou calmo).  

O componente central do EEMSS é o “Sensor Management Scheme” que define os 

estados do usuário e as regras de transição através do padrão XML. Para isto ele descreve 

unicamente as características de cada estado de usuário através de um critério de 

sensoriamento particular. Os estados de transição serão executados apenas quando tal critério 

é satisfeito. A designação de sensores é obtida através da especificação de um descritor de 

estados. Tal descritor é um sistema de entrada que contém todos os estados a serem 

classificados automaticamente bem como as regras de gerenciamento de sensores para cada 

estado.  

O sistema irá analisar o documento XML como entrada e gerará automaticamente o 

módulo gerenciador de sensores. O estado do usuário é definido por <State>. Para cada 

sensor monitorado é especificado uma tag <Sensor>. A hierarquia dos sensores é obtida 

através da designação de novos sensores baseado nas leituras dos sensores já existentes para a 

deteção de estados de transição. Se o critério de transição de estado é satisfeito, é considerado 

que o usuário está transferindo para um novo estado, denotado <NextState>, e o algoritmo de 

gerenciamento de sensores vai reiniciar em um novo estado.  

Para o estudo de caso do trabalho, o sistema foi implementado em um Nokia N95. O 

N95 possui sensores como GPS, WiFi, acelerômetro e microfone. Foram selecionados um 

conjunto de estados que descreve as atividades diárias do usuário e definiu-se um estado e os 

sensores associados a tal estado.  

A arquitetura do sistema é estruturada em camadas, composta por um módulo de 

gerenciamenro de sensores, um módulo de classificação e uma interface de controle de 

sensores. O funcionamento do sistema ocorre da seguinte maneira: Primeiramente o sistema 

recebe o documento XML com o esquema de gerenciamento dos sensores. O módulo de 

gerenciamento então determina quais sensores devem ser monitorados com base no estado do 

usuário obtido pelo XML. Este módulo envia comandos para que as interfaces de controles 

ligem ou desligem alguns sensores. As interfaces por sua vez enviam os dados coletados para 

o módulo classificador o qual determina o estado do usuário. Após a classificação, o módulo 

envia esta informação para o módulo de gerenciamento o qual atualiza em tempo real o estado 

do usuário.  
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Os testes de energia  foram feitos em laboratório durante 12 dias usando o Nokia 

Energy Profile. Durante cada dia, dois pesquisadores usaram um smartphone N95 com bateria 

cheia e executando o EEMSS. O tempo de vida médio de um aparelho carregado e 

executando as atividades regulares de um smartphone foi de 11,33 horas. Também foi 

examinado o tempo de vida do aparelho considerando todos os sensores ligados 

continuamente e o WiFi sendo ativado a cada 5 minutos. Nesta situação, o tempo de vida 

médio do aparelho foi 5 horas a menos do que o usando o EEMMS. 

O testes de precisão do sistema foram realizados com 10 usuários que foram 

monitorados ao longo de um mês. O EEMSS registra automaticamente o estado do usuário 

entre três características: movimento, localização e som ambiente. Além dos aparelhos, os 

pesquisadores também deram um diário para que os usuários registrassem manualmente suas 

atividades. Os registros do algoritmo e do diário são então comparados e a taxa de precisão 

média do algoritmo foi de 92,56%, com um desvio padrão de 2,53%.  

Um outro trabalho pioneiro na seleção de sensores foi o SeeMon (KANG, LEE, et al., 

2010), um framework de monitoramento escalável e energeticamente eficiente para aplicações 

sensíveis a contexto pessoais. O SeeMon é constituído de três métodos de monitoramento de 

contexto: (i) “Context Monitoring Query (CMQ) translation”, (ii) “Shared and incremental 

CMQ evaluation” e (iii) Essential Sensor Set (ESS)  selection. O SeeMon  traduz 

automaticamente as requisições contextuais, ou CMQs, feitas pelas aplicações em 

características a serem extraídas pelos sensores, além de usar o método de avaliação de CMQ 

para maximizar o uso da continuidade de contexto. Por fim, ao determinar o conjuto essencial 

de sensores, ou ESS, este framework consegue reduzir o consumo de energia do aparelho.  

Uma CMQ é composta de três condições: contexto, alarme e duração. O contexto é 

apresentado na forma normal conjuntiva (CNF – Conjunctive Normal Form) de vários 

elementos contextuais. Cada contexto é definido então por um tipo (localização, atividade, 

tempo), um operador (igualdade, maior, menor) e um valor.  O alarme, por sua vez, determina 

quando o SeeMon deve entregar um evento de alarme para a aplicação. O SeeMon consegue 

entregar dois tipos de alarme: instantâneo (instant transition) e temporizado (timed 

transition).  E finalmente a duração indica por quanto tempo a CMQ deve executar.  

SeeMon é um framework implementado entre as aplicações de contexto e a camada de 

sensores. Sua arquitetura constitui de quatro componentes: (i) CMQ Processor, (ii) Sensor 

Manager, (iii) Application Broker e (iv) Sensor Broker. Primeiramente, as aplicações iniciam 

o processo de monitoramento ao registrar CMQs no CMQ Processor através do Application 
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Broker.  O CMQ processor é responsável por realizar o monitoramento e avaliar várias CMQs 

através dos dados entregues pelo Sensor Broker. Os resultados são repassados para as 

aplicações. Por último, o Sensor Manager encontra um conjunto mínimo de sensores que são 

necessários para avaliar todas as CMQs registradas, desligando os sensores desnecessários. A 

figura 3.7 resume estes componentes e como eles se relacionam.  

Desta arquitetura os elementos mais importantes são o CMQ processor e o Sensor 

Manager. No CMQ processor executa-se a tradução e avaliação das CMQs. O processo de 

tradução das CMQs consiste em converter o tipo de contexto exigido pelas aplicações em 

valores gerados pelos sensores. A CMQ-Table é uma tabela hash com tempo de acesso de 

O(1) que contém as CMQs registradas e os seus resultados de avaliação. Através do CMQ-

Index, elementos contextuais para cada requisição podem ser facilmente obtidos e avaliados. 

Quando o CMQ processor verifica que uma certa CMQ é satisfeita, um evento alarme é 

disparado para a aplicação correspondente.  

 

 
Figura 3.7: Arquitetura do SeeMon. 

Fonte: (KANG, LEE, ET AL., 2010) 

 



62 

 

O Sensor Manager por sua vez consiste do ESS Calculator e o Sensor controler.  O 

ESS Calculator determina um conjunto mínimo de sensores com base nas avaliações do CMQ 

processor. O Sensor Controler por sua vez controla quais sensores permanecem ligados e 

quais são desligados. O Sensor Controller controla os sensores baseado nos resultados obtidos 

pelo cálculo do ESS, desligando todos os sensores que não estão inclusos nestes resultados. O 

ESS, por sua vez,  atualiza os elementos contextuais relacionados a estes sensores inativos na 

CMQ-Table. 

O processo de cálculo do ESS se divide em duas etapas: (i) encontrar os sensores 

necessários para as CMQs avaliadas como verdadeiras ou indefinidas e (ii) fazer o mesmo 

processo para as CMQs avaliadas como falsas. A economia de energia surge da exploração 

das CMQs falsas, já que através delas é possível descobrir quais sensores devem ser 

desligados. A cada mudança de estado é necessário calcular um novo ESS.    

O SeeMon foi implementado em dois dispositivos móveis: um Ultra Mobile PC SONY 

VAOI UX27LN com processador Intel U1500 1,33 GHz e 1GB de RAM e um dispositivo 

wearable com processador Marvell PXA270 e 128 MB RAM. O primeiro representa a 

configuração dos smartphones potentes do mercado na época da publicação enquanto que o 

último representa um harware mais simples e limitado. Os sensores estudados foram desde de 

sensores de pressão sanguínea e condução térmica da pele, a sensores de luz, umidade, 

temperatura, GPS e acelerômetros.  

A eficiência energética do sistema é medida em termos de TRR (Transmission 

Reduction Ratio), que quantifica a redução da transmissão de dados, o maior consumidor de 

energa em dispositivos móveis segudo os autores.  Avaliou-se os valores de TRR variando 

tanto o número de CMQs registradas quanto o de elementos contextuais estudados. O SeeMon 

consegue reduzir em mais de 90% o número de dados transmitidos quando o número de 

CMQs processadas é menor que 256. Mesmo com 4.096 requisições, o sistema elimina mais 

de 60% das transmissões. A figura 3.8 resume os resultados obtidos.  
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Figura 3.8: Variação do TRR em relação a quantidade de CMQs.    

Fonte: (KANG, LEE, ET AL., 2010) 

 

Vários outros trabalho seguiram a propostas destes pioneiros, como o (K. 

NISHIHARA, 2010), que  determina os recursos mínimos necessários para atender o usuário, 

selecionando  somente os sensores que atendam a tais recursos. Esta proposta busca entender  

tanto o contexto do usuário quanto do aparelho. 

O sistema proposto consiste de 3 módulos: (i) Context Recognition Module, 

responsável por coletar dados de contexto, (ii) QoS Manager, o qual gerencia os recursos, e 

(iii) Resource Control Module, o qual ativa ou desativa certos recursos. Esta arquitetura pode 

ser vista em mais detalhes na figura 3.9.  
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Figura 3.9: Resumo da arquitetura e descrição dos módulos . 

Fonte: (K. NISHIHARA, 2010) 

 

O Context Recognition Module usa dados de sensores para reconhecer o contexto atual 

do usuário. Os autores escolheram elementos contextuais simples, como determinar se o 

usuário está em ambiente fechado ou aberto, ou caso ele está andando ou não. Estas 

informações são enviada ao QoS manager, que controla quais recursos ativar com base em 

uma tabela de controle, a Resource Control Table. Esta tabela consiste de uma matriz que 

representa o comportamento esperado de certas aplicações em um dado contexto. Para 

simplificação do trabalho, ela é estática e seus valores são definidos previamente pelos 

desenvolvedores. Uma vez que o QoS manager determina a alocação correta de recursos, o 

Resource Control Module efetivamente controla tais recursos, ativando ou desativando 

determinados serviços. 

Foram estudados 5 possíveis cenários para o usuário, estando ele em ambientes 

abertos ou fechados, parado ou em movimento. Quatro aplicações foram testadas: vídeo, 

reconhecimento de face, localização e realidade aumentada (no display do dispositivo). Os 

recursos analisado pelo QoS Manager e o Resource Control Module são: GPS, câmera e 

processador. 

O reconhecimento de contexto do sistema teve precisão de 96%. Para teste de energia 

usou-se os valores de consumo de potência do Android Dev Phone. Para os 5 cenários 

descritos, o consumo de energia, em Watt-Hora, foi de 3,6Wh para o sistema sem a 
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abordagem, e de 2Wh para o sistema com a abordagem proposta, resultando em uma 

economia de energia de 45%. 

Já o trabalho em (CHO, 2012) possui um foco maior no contexto do aparelho. Ele usa 

modelos probabilístico bayesianos para determinar caso certas funcionalidades, como wifi por 

exemplo, podem ou não ser desligadas dentro de um dado cenário. Além de considerar os 

sensores, o artigo também observa a taxa de uso da CPU e a memória RAM do dispositivo.  

O sistema proposto consiste de 4 componentes: (i) Sensor Data Collection, (ii) Pre-

processing, (iii) Bayesian Network Based Inference e (iv) Energy Management.  

O Sensor Data Collection obtém dados dos sensores através de uma API. Os 

componentes estudados foram: taxa de uso da CPU, taxa de uso da RAM, acelerômetro, 

giroscópio, sensor de proximidade, tempo e nível de bateria.  Os dados da CPU e RAM são 

usados para entender se certos serviços podem ou não ser desativados. Acelerômetro, 

giroscópio e sensor de proximidade ajudam a identificar se o usuário está se movendo ou não 

e qual o nível de mobilidade. 

O Pre-processing é responsável por discretizar os dados crus coletados dos sensores. 

Regras e árvores de decisões são usados para interpretar os dados. Já o Energy Management 

possui quatro módulos para controlar wifi, bluetooth, brilho do display e aplicações em 

background com base nos dados contextuais obtidos. Cada módulo possui uma rede 

Bayesiana para estimar a probabilidade de desligar uma função específica. A figura 3.10 

resume a arquitetura e atuação de cada um dos módulos. Nos módulos de inferência e controle 

é possível observar os possíveis estados para cada sensor. 
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Figura 3.10: Resumo da arquitetura proposta.  

Fonte: (CHO, 2012) 

 

O sistema foi implementado em um smartphone LG Optimus com sistema operacional 

Android e simulações foram feitas para testar a precisão do serviço e a economia de energia 

gerada. Os dados de treinamento foram coletados durante três dias para aprendizagem do 

classificador e ajuste dos parâmetros. Os dados de teste foram obtidos durante 2 dias. 

Comparou-se a precisão do sistema com duas outras abordagens: Hidden Markov Model 

(HMM) e Neural Networks (ANN). O modelo proposto conseguiu boas taxas de precisão, 

como pode ser visto na figura 3.11, que analisa os possíveis movimentos do usuário. 
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Figura 3.11: Comparação da precisão do método (DT) para atividades distintas. 

Fonte: (CHO, 2012) 

 

Nos testes de energia comparou-se a descarga da bateria para um sistema com todos os 

sensores ativos e outro com o algoritmo de seleção proposto. O tempo de queda de 1% do 

nível da bateria subiu em 128% com o uso do novo algoritmo.  

Enquanto os trabalhos anteriores buscavam entender o cenário atual do usuário ou do 

aparelho, o trabalho em (TALEB, ABBAS e HAJJ, 2013) é mais restrito ao contexto da 

aplicação em execução no momento. O artigo desenvolve um método para selecionar um 

subconjunto de sensores associados a uma aplicação. Para isto, foi primeiramente 

desenvolvido um algoritmo que relaciona os diferente sensores para cada tipo de aplicação.  

Dado um conjunto S de sensores, o algoritmo classifica tais sensores em k categorias 

de acordo com a informação contextual que eles podem detectar (localização, horário, etc). 

Considerando-se    como o consumo de energia gerado por um dado sensor e    a sua 

precisão, define-se a eficiência de um dado sensor como     
  

  
 . Ordena-se então os 

sensores dentros das k categorias de acordo com a sua eficiência. Para escolher o melhor 

sensor verifica-se primeiramente a precisão exigida pela aplicação e os dados contextuais 

necessários. Desta forma seleciona o sensor que atende a precisão mínima exigida e que 

consume menos energia. A figura 3.12 tem a descrição do algoritmo e do processo de 

categorização.  
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Figura 3.12: Algoritmo de classificação dos sensores. 

Fonte: (TALEB, ABBAS E HAJJ, 2013). 

 

O processo de classificação dos sensores é feito usando árvore de decisão. Por 

questões de simplificação, o artigo estudou apenas sensores de localização (GPS, Wifi e torres 

de celular). A escolha do melhor sensor é feita com base na eficiência do sensor, 

disponibilidade de rede Wifi, acelerômetro e nível de bateria. As seguintes regras são usadas 

para implementar a árvore de decisão:  

 Se um ponto de acesso wifi é conhecido não precisa executar o algoritmo, pois a 

localização já é conhecida; 

 Se o acelerômetro não detecta nenhum movimento, não execute o algoritmo, pois a 

localização ainda é a mesma da última veirficação; 

 Se o nível de bateria é alto execute o algoritmo e selecione o melhor sensor. Caso 

o nível seja abaixo de 20%, escolha o sensor mais economico independente de sua 

precisão. 

Para testes de verificação do método foi usado um smartphone Motorola Defy com 

sistema operacional Android 2.2. Para treinar e testar o algoritmo foi usada uma base de dados 

com 72 tuplas, cada qual com 4 características. Os testes de consumo de energia dos sensores 

foram feitos usando o PowerTutor (ZHANG, TIWANA, et al.). O algoritmo teve precisão de 

95,7% e, ao comparar a um sistema usando o GPS continuamente, houve uma economia de 

80%. 

Diferentemente dos trabalhos anteriores, o artigo (NATH, 2012) propõem uma nova 

abordagem focada no relacionamento entre os dados coletados pelos sensores. O middleware 
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proposto, o ACE (Acquisitional Context Engine) busca estabelecer regras de associação entre 

diferentes elementos contextuais para reduzir o número de requisições feitas aos sensores.  

O ACE explora o fato de que o contexto humano está limitado a restrições físicas 

(certas atividades são sempre executadas em locais específicos), portanto vários atributos 

contextuais de um usuário podem ser relacionados entre si. Ao estabelecer relações relevantes 

entre diferentes tipos de contexto (como, por exemplo,  se o usuário está em casa sua 

mobilidade é baixa), podemos inferir o valor de um elemento contextual desconhecido a partir 

de um conhecido ou ainda escolher um sensor menos custoso para obter o valor deste atributo. 

 Os componentes do ACE são: (i) Contexters, (ii) Raw Sensor, (iii) Data Cache, (iv) 

Ruler Miner, (v) Inference Cache e o (vi) Sensing Planner. 

Os Contexters são uma coleção de módulos que determinam o valor de diversos 

atributos contextuais (exemplo, mobilidade = caminhando). O Ruler Miner é um módulo que 

mantém o histórico do usuário e automaticamente aprende as regras de associação entre 

diferentes atributos (se mobilidade = parado e atividade = reunião temos que local = 

escritório). A inference cache implementa o “Inference-based Intelligent Context Caching”, 

que, diante de uma requisição Get(X) de uma aplicação, retorna o valor de X não somente 

quando este está na cache, mas também consegue inferí-lo usando as regras de associação 

aprendidas e os valores contidos na cache provenientes de outros atributos. Já o sensing 

planner é responsável por decidir qual o sensor menos custoso para retornar o valor de um 

atributo buscado pela requisição Get(X). Mais detalhes da arquitetura encontram-se na figura 

3.13.  

 
Figura 3.13: Arquitetura do ACE. 

Fonte: (NATH, 2012) 
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Se há um valor atualizado de X na Inference Cache, ACE retorna este valor. Caso 

contrário, ACE usa o conjunto de regras contextuais aprendidas pelo Ruler Miner e os valores 

de outros atributos armazenados na cache para inferir o valor de X. Caso não haja valores na 

cache que ajudem a inferir o valor de X, ACE chama o Sensing Planner para escolher o 

melhor conjunto de sensores de baixa potência para inferir o valor de X. Depois retonar o 

valor de X à aplicação, este valor é armazenado na cache, junto com um tempo limite de 

validade, e adicionado ao histórico de contexto.  

Os experimentos de performance e energia foram realizados em um protótipo do ACE 

instalado em um smartphone Samsung Focus com Windows Phone 7.5. Para medições 

relativas a precisão ou detecção de falhas do sistemas usou-se uma versão do ACE para 

desktop. 

Os resultados são divididos entre a contribuição gerada pela Inference Cache sozinha, 

pelo Sensing Planner sozinho e o ganho geral de ambos.  

A Inference Cache é comparada com uma cache normal que compartilha dados de 

sensores e atributos contextuais ao longo das aplicações. Ambos os tipos de memória cache 

oferecem redução do consumo de energia em relação a uma cache normal, contudo a cache 

proposta pelo ACE gera 3 vezes mais economia.  

Já o Sensing Planner é comparado com um baseline planner, que determina o valor de 

um dado atributo executando o Contexter necessário. Ambos os modelos são executados junto 

com a cache de inferência. As economias são mais significantes em aplicações que usam 

atributos caros, como GPS. Em média, a redução gerada é de 55%. Os gráficos com os 

valores de consumo podem ser vistos na figura 3.14. A combinação de Inference Cache e 

Sensing Planner reduz em média 82%, variando de acordo com a aplicação utilizada. No 

geral, ACE consegue uma economia até 4.23 vezes maior que uma combinação de um 

baseline planner com uma baseline cache. 

 

 
Figura 3.14: Potência média para Inference Cache(dir.) e Sensing Planner(esq.). 

Fonte:  (NATH, 2012). 
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Apesar da popularidade da seleção de sensores nos artigos vistos anteriormente, os 

autores de (BALAN, LEE, et al., 2014) apotam alguns desafios encontrados quanto a 

quantidade de aplicações de tempo real em execução simultaneamente. 

O estudo proposto é um trabalho dentro do projeto LiveLabs. O “LiveLabs Urban 

Lifestyle Innovation Platform”
12

, mais conhecido como LiveLabs, é um projeto da Singapore 

Management University que teve início em 2013 e possui mais de 380 participantes. O 

objetivo é prover experimentos onde smartphones de qualquer tipo podem ser testados em 

tempo real por pessoas normais.  

Para iniciar os estudos os autores primeiramente fizeram testes de consumo de energia 

de cada sensor individualmente. Os sensores testado foram: sensores inerciais (acelerômetro, 

giroscópio e compasso), sensor de pressão, sensor de luz, GPS, custo da transmissão wi-fi e 

custo do armazenamento de dados de sensores em memória. Posteriormente mede-se o 

consumo de energia proveniente da combinação de vários destes sensores. Observa-se que ao 

usar uma taxa de sensoriamento maior ou mais sensores a precisão aumenta, mas não 

significativamente, ao passo que o consumo de energia cresce exponencialmente, tanto devido 

a maior quantidade de sensores quanto ao aumento de processamento da CPU. Conclui-se 

então que o custo energético cresce mais rápido que o crescimento da quantidade de sensores, 

não existindo uma proporção linear entre as grandezas.   

Com tais resultados os autores propõe como melhorias no gerenciamento de sensores 

usar taxas de amostragem baixa, armazenar os dados na memória com uma menor frequência 

e usar a rede wi-fi para transmitir os dados a serem processados. 

 

 

3.3.2.2  Variação da taxa de amostragem  

Além de selecionar os sensores mais apropriados para cada situação, alguns trabalhos 

também buscam reduzir o consumo da aquisição através do controle da taxa de amostragem 

ou o ciclo de trabalho destes sensores. Esta abordagem consiste em, de maneira similar a 

anterior, entender o comportamento do usuário para variar dinamicamente a taxa de 

amostragem. Um exemplo básico disto seria reduzir a frequência de amostragem para 

períodos de inatividade e aumentá-la em períodos intensos. Um dos primeiros trabalhos a 

tratar desta abordagem foi (RACHURI, MUSOLESI e MASCOLO, 2010), onde os autores 

                                                 

12
 Página da pesquisa do LiveLabs: http://livelabs.smu.edu.sg/closed-loop-experimentation/ 
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propõem uma metodologia que usa conjuntos de funções para ajustar dinamicamente a taxa de 

amostragem com base no contexto atual do usuário. Este também é um dos primeiros 

trabalhos a mostrar experimentalmente que mecanismos dinâmicos geram um melhor trade-

off energia e precisão em comparação com abordagens estáticas.  

O algoritmo proposto é bastante simples: são definidos dois parâmetros, 

minSamplingInterval e maxSamplingInterval. O primeiro trata-se do intervalo mínimo de 

inatividade entre duas coletas sucessivas de um sensor, enquanto que o último é o intervalo 

máximo. Se um intervalo de coleta sempre for configurado para minSamplingInterval, a 

precisão será alta, contudo o custo energético também. Do contrário, se maxSamplingInterval 

sempre for usado, haverá uma economia de energia, mas a precisão será baixa. 

Para variar dinamicamente entre estes dois intervalos, os eventos contextuais são 

classificados em dois tipos: unmissable e missable. Um evento é dito unmissable quando é 

necessário para o contexto atual e deve ser coletado pelos sensores. Por outro lado, um evento 

missable é irrelevante e pode ser descartado da coleta. Se nas últimas coletas não houve 

eventos unmissable, o intervalo entre coletas sobe para maxSamplingInterval. Caso contrário, 

diminui-se para minSamplingInterval. Os eventos que são considerados unmissable e 

missable dependem do sensor estudado. O trabalho considerou apenas o bluetooth, microfone 

e acelerômetro no estudo. Para o microfone, um evento unmissable corresponde a coleta de 

algum som audível, enquanto que o silêncio é missable. No caso do bluetooth, um evento 

unmissable é a mudança na quantidade de aparelhos detectados, enquanto que no 

acelerômetro é a detecção de movimentos.  

A análise do algoritmo foi feita com dados coletados de 10 usuário durante 24h usando 

a plataforma EmotionSense (RACHURI, MUSOLESI, et al., 2010) em smartphones Nokia 

6210. As medições de energia foram feitas usando o Nokia Energy Profiler. Os autores 

variaram os valores de minSamplingInterval e maxSamplingInterval de modo a encontrar um 

trade-off entre consumo de energia e precisão. Os gráficos da figura 3.15 mostram os 

resultados para bluetooth aplicando várias funções de transição. Dentre as várias descobertas, 

encontrou-se que para minSamplingInterval = 3s, a função de melhor performance é 20% 

mais precisa que a de menor performance, e a diferença do consumo de energia entre elas é de 

apenas 1%. Analisando o microfone, descobriu-se que para minSamplingInterval = 25s, a 

função linear tem precisão 3% menor que o método de adaptação dinâmica, contudo consegue 

economizar até 11% mais que o método dinâmico.  
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Figura 3.15: Resultados de precisão (esq.) e energia (dir.) para o bluetooth. 

Fonte: (RACHURI, MUSOLESI E MASCOLO, 2010) 

  

Este trabalho foi posteriormente extendido em (RACHURI, MASCOLO, et al., 2011) 

onde, além de usar técnicas de aprendizagem de máquina para ajustar a taxa de amostragem, o 

artigo usa algoritmos inteligentes para decidir se a classificação pode ser feita localmente ou 

em um servidor próximo.  

Para controlar a taxa de amostragem dos sensores usa-se agora uma função da teoria 

de aprendizagem de automatos, mais especificamente o algoritmo linear reward-inaction. As 

técnicas de aprendizgem por automatos são definidas em termos de ações, probabilidades de 

tomada de ação e caso o resultado foi bem sucedido ou uma falha.  Neste trabalho, sucesso e 

falha estão relacionados aos eventos unmissable e missable, respectivamente.  

O problema é modelado da seguinte maneira: dada uma probabilidade    de um dado 

ser coletado por um sensor    onde                                     , e    a ação 

tomada sobre o sensor   . Se a ação    resulta em um evento unmissable, significa que o 

sistema teve sucesso e a probabilidade de detectar novas ações aumenta. Por outro lado, se o 

evento detectado foi missable, a probabilidade de detectar novas ações diminui. Seguindo 

estas probabilidades a taxa de amostragem se adapta então ao contexto do usuário. Os autores 

limitaram os valores das probabilidades entre 0,1 e 0,9.  

Depois que os dados são coletados pelos sensores, a fase de inferência do contexto e 

classificação entre unmissable e missable pode ser feita localmente ou remotamente. Esta 

decisão é feita com base no custo energético, latência e tamanho do dado enviado pela rede e 

usa-se uma técnica baseada na teoria da decisão multi-objetiva.  

O sistema foi implementado em smartphones Nokia 6210 usando phyton para o 

sistema operacional Symbian S60. O servidor externo usado pelos autores trata-se de um 



74 

 

computador com processador Intel Xeon Octa-Core E5506 de 2.13GHz e memória RAM de 

12GB.  

Os experimentos foram realizados 10 dias e o consumo de energia foi medido usando 

o Nokia Energy Profiler. A nova técnica de variação da taxa de amostragem é 12% mais 

precisa que as implementadas anteriormente e a diferença de consumo de energia é de apenas 

mais 4%. 

 Já o estudo feito em (YAN, SUBBARAJU, et al., 2012) é similar aos trabalhos 

citados porém com um foco em acelerômetros e aplicações HAR (Human Activity 

Recognition). Os autores desenvolveram o A3R – Adaptive Accelerometer-based Activity 

Recognition – um algoritmo para o reconhecimento de atividades do usuário onde a escolha 

tanto da taxa de amostragem quanto das características de classificação de atividades é feita 

dinamicamente e em tempo real com base no contexto atual do usuário.  

O A3R explora o fato de que a rotina de uma pessoa consiste de uma sequência de 

atividades diárias de moderada a longa duração e que podem ser classificadas com uma taxa 

de amostragem pequena e métodos simples. O A3R foi desenvolvido para monitorar e 

classificar atividades relativas a mobilidade como “parado”, “sentado”, “caminhando” e 

“correndo”.  

A estratégia do A3R pode ser descrita da seguinte forma: o algoritmo assume que um 

dado usuário pode estar executando, a qualquer instante, uma atividade dentre um conjunto de 

N atividades                    .    é denominada como uma atividade desconhecida e 

para cada uma das atividades    temos um par ordenado contendo a taxa de amostragem e as 

características de clasifiicação, denominado          ,  associado a mesma e que representa 

os valores ótimos de ambos os parâmetros. Inicialmente o algoritmo encontra-se na atividade 

  , onde a taxa de amostragem do acelerômetro é alta e utiliza-se tanto características de 

tempo e frequência para classificar a atividade. Para cada nova coleta do acelerômetro, o 

classificador retorna um vetor de confiabilidade [          ] descrevendo as probabilidades 

de aquele estado pertencer a alguma das N atividades. Uma vez identificada a atividade, a 

taxa de amostragem e a classificação são alteradas para atender ao par           associado. O 

algoritmo permanece neste estado até que a confiabilidade acerca da atividade caia para um 

valor abaixo do limite aceitável e então volta-se ao estado   . O processo então repete-se ao 

longo de toda a execução.  

Os valores de           foram obtidos previamente em um experimento com 4 

usuários que executaram 10 diferentes tarefas descritas como: stand, slowWalk, sitRelax, sit, 
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normalWalk, escalatorUP, escalatorDown, elevatorUP, elevatorDown, donwStairs, cada uma 

com 5 minutos de duração.  

Para estudar o conjunto de tarefas mais comuns entre os usuários, além de calibrar os 

parâmetros de janela de amostragem e o limite mínimo de confiabilidade, foram realizados 

experimentos em ambientes reais com 6 usuários usando o Nokia N95 ao longo de 6 a 8 

semanas. Com estes dados foi possível construir um conjunto de 6 atividades (stand, 

walk_slowly, sit_relaxed, sit, normalWalk, stairs). Além disto obteve-se uma janela de 

amostragem de tamanho 10 e um limite de confiabilidade de 60% de modo a alcançar um 

melhor equilíbrio entre energia e precisão. 

Após estes experimentos, os testes de energia foram realizados com dois usuários 

portanto smartphones Samsung Galaxy S2 ao longo de 6 dias. Usou-se a Battery Manager 

API do Android para monitorar o decaímento da bateria ao longo do dia. Os smartphones 

eram sempre carregados durante a noite e utilizou-se os aparelhos nos dias úteis. O A3R foi 

comparado com duas outras abordagens: (i) não-adaptativa, onde a frequência de amostragem 

é sempre de 50Hz e (ii) não-reconhecimento de atividades, onde não há o uso de informações 

contextuais do usuário, contudo ainda há variação da amostragem. Em comparação com a 

abordagem não-adaptativa, o A3R conseguiu aumentar o tempo de vida da bateria de 20 a 

25%. Os gráficos da figura 3.16 mostram o decaímento da bateria para os dois usuários nas 

três abordagens distintas. 

 
FIGURA 3.16: Comportamento da bateria para as três abordagens . 

FONTE: (YAN, SUBBARAJU, ET AL., 2012) 

 

Similar ao estudo anterior, o trabalho em (YURUR, LIU, et al., 2013) também estuda 

acelerômetros para investigar a taxa de amostragem adaptativa em sensores usados em 

aplicações HAR.   
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Para ajustar dinamicamente a frequência de coleta foi desenvolvido um framework 

contextual que analisa os seguintes fatores: os ciclos de trabalho, as frequencias de 

amostragem, os valores de energias necessários para cada amostra, os valores de energia do 

modo em stand-by, o número de amostras por ciclos, tempo de execução de cada ciclo e o 

número de ciclos. Tudo isto é calculado durante a fase de processamento e assim os valores 

são estimados para a próxima execução do sensor. 

Os ajustes nas frequências de amostragem e dos ciclos podem ser feitos de duas 

maneiras: (i) variando somente os ciclos ou (ii) variando tanto os ciclos quanto as frequências 

de amostragem. A escolha do método é feito com base nas estimativas de energia.  

A abordagem foi aplicada ao smartphone Blackberry RIM Storm II. Os dados foram 

obtidos de quatro individuos que executaram tarefas como sentar, andar, ficar de pé e correr. 

O smartphone sempre estava posicionado perto ao quadril dos usuários. Após a coleta de 

dados, a análise de precisão e energia é feita offline. Os algoritmos propostos obtiveram 85% 

de precisão em média. A redução de energia máxima obtida foi de 50% para os estados mais 

estacionarios, como sentar e ficar em pé. A abordagem que varia apenas os ciclos possui 

menor consumo de energia comparada a abordagem que trabalha tanto com ciclo quanto com 

frequências. O gráfico da figura 3.17 mostra os diferentes consumos de energia para os dois 

algoritmos para os 4 usuários distintos.  

 
Figura 3.17: Consumo de energia paras os 4 usuários e as duas abordagens. 

Fonte: (YURUR, LIU, ET AL., 2013) 
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Enquanto os trabalhos anteriores tiveram um enfoque em atividades diárias do usuário 

como “sentar”, “caminhar”, “subir escadas”, etc, a proposta de (CHON, TALIPOV, et al., 

2011) trabalha com padrões de movimentação e trajetórias diária do usuário e locais 

relevantes para adaptar a taxa de amostragem dos sensores. O artigo propõem o SmartDC, um 

algoritmo que adapta o ciclo de trabalho dos sensores com base na previsão da trajetória. O 

SmartDC lida com 3 desafios: (i) aprender a movimentação do usuário; (ii) estimar a trajetória 

com baixa complexidade e (iii) minimizar o consumo energético. Desta forma, ele é composto 

de 3 elementos: Mobility Learner, Mobility Predictor e Adaptive Duty Cycling.  

O Mobility Learner é responsável por coletar dados de movimentação do usuário. Os 

sensores usados no estudo são GPS, Wifi e GSM e são definidos níveis de coleta de modo a 

evitar o uso contínuo de sensores caros. A ideia é apenas ativar a coleta de alto nível (GPS) 

quando as coletas de baixo nível (GSM e wifi, que correspondem ao primeiro e segundo nível, 

respectivamente) falharem ao detectar a localização do usuário.  

Já a função do mobility predictor é estimar o conjunto de ações e as probabilidades de 

transição para o próximo local. De maneira simplificada, quando um usuário visita um lugar, 

o sistema faz previsões acerca do tempo de partida além de listar os próximos locais a serem 

visitados com suas probabilidades associadas. 

Com base nos dados dos componentes já citados e dado um limite de energia, o 

Adaptive Duty Cycling determina o momento e intervalo de coleta com base em Markov 

Decision Process (MDP). Um resumo da proposta pode ser visualizado na figura 3.18.  

 
Figura 3.18: Resumo do SmartDC. 

Fonte: (CHON, TALIPOV, ET AL., 2011) 
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Os teste de energia e precisão foram feitos com 8 usuários portando smartphones HTC 

hero, HTC Desire e Samsung Galaxy S ao longo de 4 semanas. O SmartDC atua como um 

serviço em background que coleta automaticamente dados de mobilidade e de uso dos 

sensores. Quando comparado a sistemas que fazem uso da coleta periódica de dados de 

sensores, o SmartDC conseguiu consumir 81% menos energia. Ao ser comparado com outras 

abordagens otimizadas que não fazem uso do GPS, o SmartDC conseguiu economizar até 

38%. Além disto, o serviço conseguiu detectar 80% das transições de locais com latências de 

apenas 140 a 180 segundos. 

Já o trabalho proposto em (HAN, KANG, et al., 2013) possui uma abordagem mista, 

visando tanto selecionar os sensores mais adequados quanto regular a taxa de amostragem 

destes sensores. Para isto os autores propõe um método de coleta de informações contextuais 

baseado em escalonamento de sensores e reconfiguração dinâmica. O escalonamento de 

sensores consiste em reconhecer qual a informação contextual deve ser coletada e quais 

sensores necessários para isto. Já a reconfiguração dinâmica de sensores é responsável por 

ajustar a taxa de amostragem e o tempo de ativação dos sensores classificados como não 

importantes. 

Para selecionar corretamente os sensores para cada cenário é necessário sintetizar cada 

fragmento de contexto do usuário em um modelo específico. Para isto usou-se uma estrutura 

de árvore. O modelo de árvore representa os relacionamentos entre contextos, sensores e 

analisadores. Cada caminho da raíz até as folhas representa uma condição. Esta estrutura de 

árvore dá suporte ao escalonamento de sensores, facilitando, portanto, o processo de escolha 

dos sensores relevantes. A figura 3.19 exemplifica este modelo de árvore.  

 
Figura 3.19: Exemplo de árvores de decisões que relacionam aplicações a sensores . 

Fonte: (HAN, KANG, ET AL., 2013) 
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Dado um cenário, os sensores são escalonados através de uma função de utilidade 

 (  )  a qual retorna um valor alto sempre que um sensor está relacionado com muitos 

elementos contextuais e consome pouca energia. O princípio básico para o escalonamento  é 

que os sensores de baixa potência sejam prioritários. 

A reconfiguração dinâmica, por outro lado, tenta ajustar a taxa de amostragem e tempo 

de ativação de acordo com a importância do sensor em um dado cenário. Esta reconfiguração 

pode ser feita com base no estado do usuário e no histórico de uso de um dado sensor. 

Sensores que forem considerados desnecessários no momento terão sua taxa de amostragem 

reduzida em detrimento daqueles prioritários. 

Este sistema foi implementado em um smartphone Samsung Galaxy Nexus com 

sistema operacional Android 4.1.1. O consumo de energia foi medido usando a API de bateria 

do Android e as medições foram repetidas 5 vezes. A abordagem proposta foi comparada a 

um sistema sem coleta de dados e outro com coleta periódica de informações. A nova 

abordagem conseguiu uma economia de 42% em relação ao método periódico. 

 

 

3.3.2.3  Predição do comportamento do usuário 

Além das propostas citadas, muitos artigos buscam otimizar a coleta de dados através 

da predição do comportamento futuro do usuário. Para isso os métodos propostos analisam, 

em geral, o histórico do usuário, informações contextuais do cenário atual e algoritmos de 

predição. A predição é geralmente usada juntamente com as abordagens anteriores, 

selecionando apenas aqueles sensores necessários para os futuros cenários ou adaptando a 

taxa de amostragem para usos futuros. Dentre outras características, os trabalhos buscam 

prever a localização futura do usuário e assim adaptar todo o sistema para os locais 

específicos.  

 Um dos primeiros trabalhos na área foi o Entracked (KJÆRGAARD, LANGDAL, et 

al., 2009), um sistema que usa estimativas e predição sobre as condições do sistema e 

mobilidade do usuário para desenvolver um sistema de rastreamento de trajetória eficente. 

Para isto, os autores primeiramente propuseram  um modelo de energia.  A partir deste 

modelo construíu-se um método de localização que considera as condições do aparelho para 

prever o custo energético do usuário. 
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O modelo proposto pelos autores leva em consideração tanto o consumo de potência 

quanto o atraso (delay) entre a coleta e o processamento dos dados de sensores de localização. 

Em ambos os casos, as seguintes características são estudadas: 

 Acelerômetro (a) 

 GPS (g) 

 UMTS Radio idle (r) 

 UMTS Radio Active (s)  

 Idle (i) 

Destas características derivam-se duas equações matemática, a         , que 

descreve a potência, e         , onde d é atraso de desligamento (power-off delay) e p é a 

potência deste atraso.  A relação entre as duas é dada por: 

 

          ∑           
           

           
           

    
 
      (1) 

 

         {
          
         

    (2) 

Os parâmetros                 são os valores das características anteriormente 

citadas(acelerômetro, GPs, UMTS e Idle) em um dado instante t . De maneira análoga os 

valores                 indicam os valores de potência de cada elemento e                 

o número de segundos que cada sensores demora para desligar após a última ativação (por 

exemplo, o power-off do GPS é de 30s). Estes valores foram obtidos através de experimentos 

usando um smartphone nokia N95 usando o Nokia Energy Profile. Este modelo foi 

comparado a testes reais de consumo de energia e obteve resultados muito próximos, o que 

demonstra a sua validez. O gráfico da figura 3.20 descreve o comportamento de ambos os 

casos. O modelo instantâneo não considera os delays e seus valores de energia. 
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Figura 3.20: Comparação entre as medições reais e os diferentes modelo. 

Fonte: (KJÆRGAARD, LANGDAL, ET AL., 2009) 

 

 Em paralelo a este modelo, os autores desenvolveram o EnTracked, um método de 

localização robusto e que conserva energia. Para calcular a posição de maneira eficiente, o 

Entracked faz uso do acelerômetro para determinar se o usuário está se movendo ou não. 

Caso não, o sistema aguarda até detectar movimentação. Ao se mover, a velocidade do 

dispositivo é determinada através de medições do GPS. A partir daí o tempo para a próxima 

leitura do GPS é estimado através de um modelo de incerteza. Este modelo leva em 

consideração a incerteza da última medição, o intervalo de tempo decorrido desde a última 

posição medida e a velocidade de deslocamento calculada anteriormente. Este valor estimado 

serve de entrada para calcular o custo energético mínimo com base nos valores de potência 

atuais. Para reduzir o custo de energia usa-se o modelo de potência anteriormente definido, 

onde  minimizar a potência consiste em minimizar o somatório presente em          

através da ativação/desativação de certos recursos. Após esta fase, os recursos são 

escalonados de modo a atender a estes requisitos. O diagrama de fluxo da figura 3.21 resume 

todo o processo. 
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Figura 3.21:Diagrama de fluxo o Entracked 

Fonte: (KJÆRGAARD, LANGDAL, ET AL., 2009) 

 

 Para avaliar o consumo de energia do EnTracked, foram feitos tanto simulações 

quanto experimentos reais. Nas simulações usou-se dados de deslocamento por uma rota 

definida usando o nokia N95. O método proposto foi comparado a ativação periódica do GPS. 

Como o Entracked só faz a ativação quando movimento é detectado além de desligar diversos 

recursos com base na previsão, ele conseguiu economizar 56,20% de potência para um erro de 

200m.  O gáfico da figura 3.22 resume a comparação entre o consumo de potência obtidos 

pelo método de amostragem periódico e o EnTracked.  

 

 
Figura 3.22: Resultados obtidos pelo ENTRACKED. 

Fonte: (KJÆRGAARD, LANGDAL, ET AL., 2009) 
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Nos experimentos reais foram implementadas três versões do EnTracked: o modelo 

normal com todas as funções,  o EnTracked(β), que não usa acelerômetro para detectar 

movimentação e o EnTracked(α)  usando apenas a medição de velocidade para estimar o 

tempo da próxima ativação e o custo mínimo desconsiderando os valores de UMTS. Mais 

uma vez o Nokia Energy Profile foi usado para coletar dados de energia.  A tabela 3.4 resume 

a comparação entre os valores de potência média e economias geradas pelas três versões do 

EnTracked mostrando que as abordagens são similares em termos de economia. Entre elas o 

EnTracked normal gerou maior economia.  

 

TABELA 3.4: Resultados obtidos pelas três versões do entracked 

Fonte: (KJÆRGAARD, LANGDAL, ET AL., 2009) 

 
 

O EnTracked foi expandido em dois trabalhos posteriores. Em (KJÆRGAARD, 

BHATTACHARYA, et al., 2011) é proposto o           , um framework para o 

rastreamento da posição e da trajetória do usuário. Além disto, o            possui um 

protocolo de atualizações de trajetória otimizado, permitindo que o GPS seja ativado menos 

vezes e com maior precisão que o EnTracked tradicional. 

O             faz uso da estratégia de gerenciamento de sensores inicialmente 

proposta pelo EnTracked para gerar várias estratégias de cálculo de trajetória e 

posicionamento. A escolha da melhor estratégia para cada aplicação depende dos requisitos de 

precisão e potência exigidos. Ao todo são 3 estratégias: 

 Heading-aware: usa o compasso (sensor de rotação) para detectar mudanças de 

ângulo da trajetória. A ideia é ativar o GPS somente quando for detectado que 

a trajetória do usuário não segue mais uma linha reta com velocidade 

constante; 

 Distance-aware: calcula dinamicamente por quanto tempo o GPS pode 

permanecer desligado entre medidas sucessivas de posição; 
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 Movement-aware: utiliza o acelerômetro para detectar períodos em que o 

usuário está estacionário; 

 

Para as estratégias Heading-aware e Movement-aware, as estimativas de potência são 

feitas com base no consumo de potência e taxa de amostragem do compasso ou do 

acelerômetro. Já o Distance-aware depende do consumo do GPS e o intervalo de inatividade.  

Desta forma,  o            busca reduzir o consumo de energia ao reduzir as 

ativações do GPS não somente através atualizações de trajetória otimizadas, mas também 

utilizando estratégias que acionam sensores menos custosos, como o compasso e o 

acelerômetro. O diagrama da figura 3.23 resume a sequência de tarefas do           . 

 

 

Figura 3.23: Fluxo de atividades do            .  

Fonte: (KJÆRGAARD, BHATTACHARYA, ET AL., 2011) 

 

O sistema foi implementado em aparelhos Nokia N97 e, de maneira análoga ao 

trabalho anterior, usou-se o Nokia Energy Profiler para estimar o consumo de energia. Foram 

feitos experimentos reais e simulados. Nos experimentos simulados usou-se dados de 

diferentes meios de locomoção (walking, running, driving e biking) de 11 bases de dados 

distintas. Duas versões do sistema foram comparadas: a            e o             , 

que não possui a estratégia heading-aware. Além disto comparou-se dois algoritmos de 
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simplificação de trajetória, o Section Heuristic (SH) e Douglas-Peucker (DP). Durante os 

experimentos foram usadas as abordagens Lange et al. (LANGE, FARRELL, et al., 2009) e 

Periodic Scheduling (PR), as quais ativam o GPS periodicamente. 

O gráfico da figura 3.24 resume os resultados de consumo de potência para diferentes 

erros de trajetórias (em metros). Observa-se que Entracked e Lange consomem bem mais 

energia que as demais abordagens. O PR possui um consumo de energia quase constante e 

proveniente unicamente do uso periódico do GPS. As demais abordagens consomem bem 

menos. Para uma distância de erro maior (menor precisão), tanto             quanto  

             possuem consumos similares de energia, em torno de 130mW. Contudo 

quanto menor o erro, maior a economia de energia gerada pela estratégia heading-aware: 

           consome até 100mW menos que o              .  

 
Figura 3.24: Potência média para diferentes métodos de predição de trajetória. 

Fonte : (KJÆRGAARD, BHATTACHARYA, ET AL., 2011) 

 

Nos testes reais, uma mesma pessoa usou dois aparelhos N97 com diferentes versões 

do            instalados. Durante os experimentos, o usuário percorreu dois trajetos 

distintos, um deles caminhando e o outro dirigindo. Em média, o             consome 

apenas 0,09 W em comparação com 0,27 W do              quando o usuário está 

caminhando e 0,17W em comparação com 0,29W do              quando está dirigindo. 

Observou-se também que o erro médio do            é menor quando o usuário está 

caminhando do que quando está dirigindo. A comparação entre a energia consumida e erro 

gerado pelo            e              para os dois modos de locomoção pode ser 

visualizado na figura 3.25. 
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Figura 3.25: Resultados de energia e precisão para as duas versões do             

Fonte: (KJÆRGAARD, BHATTACHARYA, ET AL., 2011) 

 

Já o trabalho em (BHATTACHARYA, BLUNCK, et al., 2014) é uma expansão do 

           que permite a aplicação definir tanto o nível precisão quanto o de robustez 

desejada. Um sistema de rastreamento de trajetórias robusto é capaz de se adaptar a diferentes 

usuários e cenários evitando erros acima de um limite definido  

Desta forma os autores desenvolveram o            , o qual é capaz de determinar 

automaticamente as estratégias de sensoriamento e atualização ótimas para cada usuário e 

cenário de modo a atender determinada robustez mantendo o consumo de energia mínimo. O 

            utiliza as mesmas estratégias do           , contudo de modo mais 

responsivo.  Primeiramente, ele avalia o quanto cada estratégia consumiria de potência dados 

alguns requisitos. Em seguida ele analisa a precisão e aquelas estratégias que possuem uma 

precisão insuficiente são assinaladas com um custo de penalidade.  Finalmente, a estratégia 

com menor custo total previsto é escolhida.  

Além disto, o             faz uso de dois parâmetros de modo a atender a robustez 

sem aumentar consideravelmente o consumo de potência.: Robustness Coefficient e Situation 

Bounding.  

Uma maneira intuitiva de melhorar a robustez do rastreamento de trajetórias é usar, 

internamente, um limite de erro               menor que o erro              especificado pela 
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aplicação. Para formalizar esta ideia, definiu-se o coeficiente de robustez         ] como a 

razão entre estes erros, ou seja: 

           
                  

Desta forma, as aplicações podem definir o nível de robustez desejado através do valor 

de   .    

Além do Robustness Coefficient, usa-se Situation Bouding para aprimorar as 

estimativas de velocidade do usuário, especialmente quando este está dirigindo. Para isto faz-

se uma bufferização das velocidades estimadas  ao longo do tempo, especificando a largura do 

buffer através de um parâmetro denominado    (buffer width). Quanto maior o número de 

velocidades armazenadas no buffer, melhor a estimativa da aceleração/desaceleração do 

usuário facilitando, consequentemente, a classificação do modo de locomoção do mesmo.  

Desta forma, cada aplicação define o valor de    desejado.  

De modo a avaliar o impacto no consumo de energia destes parâmetros e validar a 

proposta do            , foram feitos testes de energia variando os parâmetros      e   . 

Para      e      o             volta a ser como o            visto anteriormente. 

Para os experimentos usou-se um Nokia N97 e um Nexus One para a coleta de dados de 11 

usuários ao longo de uma semana. Primeiramente avaliou-se o impacto de    usando se 

diferentes valores. Observou-se que valores pequenos de    geram menores erros a um custo 

moderado de energia. Usando         , a robustez aumenta em cerca de 28,6% em relação 

a      aumentando o consumo de potência em apenas 13,9%. A  figura 3.26 resume os 

resultados obtidos com relação ao   .  

 
Figura 3.26: Consumo de energia para Nexus One (esq.) e N97 (dir.) para vários    . 

Fonte: (BHATTACHARYA, BLUNCK, ET AL., 2014) 



88 

 

 

 Em seguida, avaliou-se o impacto da bufferização das velocidades. Concluiu-se que 

aumentar o buffer acarreta aumentos drásticos no consumo de energia apesar de melhorar a 

robustez. Por exemplo, empregando um buffer 600s no Nexus One provoca uma melhora na 

robustez de 24,7% e um aumento no consumo de potência de 21,3% em relação a um buffer 

vazio. A  figura 3.27 resume os resultado para   .  

 
Figura 3.27: Consumo de energia do Nexus One e N97 variando o valor do   .  

Fonte: (BHATTACHARYA, BLUNCK, ET AL., 2014) 

 

 Finalmente, comparou-se o consumo de energia e robustez do              com 

várias outras abordagens, como Lange et al.,           ,  EnTracked, Periodic Scheduling 

e              , que consiste do             normal sem a estratégia heading-aware. A 

figura 3.28 resume os resultados para o Nexus One. Observa-se que tanto o             

quanto o               geram economias bem melhores que as demais abordagens.  

 
FIGURA 3.28: Consumo de energia de diversas abordagens para o Nexus One. 

Fonte: (BHATTACHARYA, BLUNCK, ET AL., 2014) 

 

Um trabalho bastante similar ao Entracked é o (PAEK, KIM e GOVINDAN, 2010) o 

qual também investigou técnicas para otimizar a ativação do GPS. O RAPS (Rate-Adaptive 
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Positioning System) estima a mobilidade do usuário através de acelerômetros, não somente 

determinando se o usuário está se movendo ou não mas também qual a velocidade de 

locomoção.  Assim o sistema só ativa o GPS quando o usuário estiver em movimento. Além 

disto, o RAPS também faz uso do histórico de medições anteriores para prever quando ativar o 

GPS. Para isto, sempre que uma nova posição é detectada, ele calcula a velocidade média 

relativa a posição anterior e relaciona esta velocidade com o novo local e horário. Desta 

forma, se o usuário visitar novamente este local no mesmo período do dia, o RAPS usará a 

velocidade anteriormente calculada. 

De modo a evitar erros no posicionamento do usuário, o RAPS faz uso de torres de 

celular e bluetooth para calcular o posicionamento do aparelho quando o GPS estiver 

indisponível. A localização através de telefonia móvel utiliza os IDs das torres para efetuar 

triangulação. Já o bluetooth se conecta com os dispositivos adjacentes para determinar a 

posição do aparelho mestre. 

Para a análise experimental, usou-se 6 smartphones nokia N95 com diferentes 

implementações do RAPS: dois aparelhos executaram o RAPS com todos os recursos; um 

executou  RAPS-B, o RAPS sem o bluetooth; um continha o RAPS-BC, ou seja, sem o 

bluetooth e sem as torres de celular; um dos aparelhos possuia o RAPS-BCA, que não usa 

bluetooth, nem torres de celular nem o acelerômetro para determinar a mobilidade do usuário; 

e por último havia um aparelho sem nenhuma otimização e com GPS sempre ativo. Todos os 

smartphones possuiam um histórico de 2 dias de localização e horários. No início dos 

experimentos os smartphones eram completamente carregados e só terminavam quando o 

nível da bateria chegava a 14%.  Examinando os tempos de vida das baterias, com o RAPS a 

bateria durava quase 35h, enquanto que com o GPS Alway-On o tempo de vida era de apenas 

9h. Comparando as abordagens intermediárias, o RAPS-B durou 31h enquanto que o RAPS-

BC durou apenas 16h, o que mostra que o uso de torres de celulares e histórico de 

relacionamento entre GPS e sinais de telefônia contribui bem mais para a economia de 

energia do que o bluetooth. O uso do acelerômetro também não trouxe grandes contribuições. 

A figura 3.29 descreve em detalhes os resultados obtidos. O RAPS conseguiu aumentar em até 

3.87 vezes o tempo de vida da bateria. 
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FIGURA 3.29: Diferentes tempos de vida da bateria para diversos algoritmos.  

Fonte: (PAEK, KIM E GOVINDAN, 2010) 

 

Em uma outra análise, com objetivo de verificar quantas vezes o GPS era acionado, 

verificou-se que usando o RAPS o GPS era acionado a cada 630,9 segundos. O RAPS-B 

ativava a cada 588s, o RAPS-BC a cada 259s e o RAPS-BCA a cada 135,4s.  Apesar da grande 

diferença entre os tempos de ativação do RAPS-BC e o RAPS-BCA, os tempos de vida destes 

algoritmos são muito próximos, o que mostra que o consumo gerado pelo acelerômetro 

praticamente anula os benefícios gerados pelas poucas ativações do GPS.   

O trabalho em (CONSTADACHE, GAONKAR, et al., 2010) também se preocupa em 

reduzir o uso do GPS através do EnLoc, framework teórico baseado em programação 

dinâmica capaz de prever a localização do usuário e selecionar o melhor sensor, entre GPS, 

Wifi e GSM.   

O objetivo do EnLoc é determinar quais sensores podem ser ativados de modo que o 

erro médio de localização, ou ALE (Average Location Error), seja minimizado dentro de uma 

quantidade de energia definida. O problema de eficiência energética pode ser modelado da 

seguinte maneira: dado um limite de energia    (energy budget), um período de tempo T e 

um conjunto de localizações S, devemos desenvolver uma estratégia que minimize o ALE ao 

longo de um período T 

Um escalonamento é descrito como um conjunto de instantes de tempo              e 

um conjunto de correspondentes sensores para cada intervalo              onde    

[            ]. O escalonamento ótimo é aquele que ativa o sensor    no instante    de 

modo que ALE seja mínimo. Desta forma, o problema de localização eficiente consiste em 

encontrar o sensor apropriado para um instante de tempo. De maneira mais formal, dado o   , 

o consumo de energia por sensor     e a mobilidade do usuário, o algoritmo deve encontrar o 
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par (               que minimiza a área total dentro da curva de erro. Esse probema de 

minimização é resolvido usando programação dinâmica.  

A avaliação do EnLoc foi feita usando dados realísticos coletados de smartphones 

usados por estudantes dentro do campus universitário. O limite de energia    considerado foi 

de 25% da carga total da bateria e o intervalo de tempo T foi de 24 horas. A escolha deste 

valor de percetagem foi devido ao seu baixo erro (de apenas 12 min) em comparação com 

outras taxas. A figura 3.30 mostra a variação do erro em relação ao valor de   . Dentre as 

conclusões obtidas, os autores verificaram que com um bom escalonamento o Wifi é bem 

mais economico e preciso que o GPS e o GSM.  

 

 
FIGURA 3.30: Estudo do ALE associado a diferentes quantidade de energia . 

Fonte: (CONSTADACHE, GAONKAR, ET AL., 2010) 

 

Já o trabalho em (WANG, KRISHNAMACHARI, et al., 2010) formaliza a 

determinação de cenários futuros através de modelos de Markov. Os autores usam Discrete 

Time Markov Chain (DTMC) para modelar estados do usuário.  

Para modelar a mudança contínua de contexto do usuário em um problema DTMC, 

assume-se que cada usuário possui N possíveis estados e que as transições seguem uma cadeia 

discreta de Markov de N estados com probabilidade                 , onde i é o estado 

inicial e j o final. O tempo é discretizado em                . A medida que a cadeia 

de Markov evoluí, os sensores operam segundo a seguinte política: se um sensor detectar um 

estado   em um determinado instante  , ela ficará em estado idle por    intervalos de tempo e 

reinicia sua coleta em      . Em outras palavras,    é período de tempo em que o sensor 

ficará inativo quando o estado   é detectado.  
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O objetivo desta modelagem é identificar o melhor trade-off entre consumo de energia 

e precisão na estimativa dos estados futuros a medida que variamos os valores de    para cada 

estado  . Quanto maior o intervalo de tempo que o sensor aguarda para fazer a próxima 

observação, menor o consumo. Contudo a capacidade de prever os próximos estados também 

diminui. Desta forma é preciso encontrar um valor de    que atenda aos dois requisitos. 

Nos intervalos de tempo em que não haverá coleta de dados, é necessário estimar o 

estado entre duas observações subsequentes. Para isto usa-se duas abordagens: (i) selecionar o 

estado mais provável para cada intervalo de tempo usando Forward-Backward Algorithm e 

(ii)  estimar a sequência de estado mais provável, calculando o erro associado a esta sequência 

usando o algoritmo de Viterbi.  

Para avaliar a modelagem proposta usou-se cadeias de Markov de 2 estados. De 

acordo com as considerações feitas anteriormente, sempre que o sensor detectar o estado “1”, 

ele irá retornar a coleta em    intervalos de tempo. Enquanto que caso o estado “2” seja 

detectato, a coleta retornará em    intervalos de tempo. Seis matrizes de transição foram 

selecionadas como representativas para o problema e os valores de    e    são inteiros 

positivos e variam de 1 a 30. No inicio da simulação considera-se o “1” o estado inicial e os 

sensores iniciam a observação no instante t = 0. Os gráficos obtidos de erro associado por 

energia são mostrado na figura 3.31 para os dois métodos de estimativa propostos. É possível 

observar o relacionamento entre estas duas grandezas. Além disto observa-se que a segunda 

abordagem alcança menores erros mantendo a economia de energia. 

 
FIGURA 3.31: Resultados para o Forward-backward(azul) e o Viterbi(vermelho). 

Fonte: (WANG, KRISHNAMACHARI, ET AL., 2010) 

 

Este trabalho foi expandido no artigo (WANG, KRISHNAMACHARI, et al., 2010). 

Neste novo artigo, os autores buscam gerar uma política mais eficiente de coleta de dados de 
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sensores com restrições de energia. Usa-se portanto um Constrained Markov Decision 

Process(CMDP) para responder ao seguinte questionamento: dado um limite de energia e 

algumas probabilidades referentes as transições de estado do usuário, qual é a melhor política 

de amostragem de sensores que leva ao menor erro além de atender as restrições de energia?  

A modelagem do problema em termos de rede de Markov é a mesma do trabalho 

anterior. O que muda é a maneira de obter a política otimizada, que no trabalho anterior era 

fixa para cada estado. Ao resolver o CMDP obtem-se uma política    a qual não varia com o 

tempo e é aleatória sobre diversas ações.  

Para a análise do método usou-se novamente uma cadeia de Markov de 2 estados sob 

as mesmas condições anteriormente citadas. A nova política    foi comparada com uma 

abordagem simples de amostragem uniforme e periódica. Para estados de transição simétricos 

ambas as abordagens são otimizadas, porém para estados com probabilidades bastante 

distintas a nova abordagem produz 12,58% menos erro para um mesmo limite de energia.  

Além da nova política otimizada, os autores implementaram os métodos em 

smartphones e fizeram testes reais de energia e precisão. Um participante carregava consigo 

um nokia N95 com um programa que coletava mudanças do estado “estacionário” para “em 

movimento”. Cerca de 40h de dados obtidos durante 5 dias da semana foram coletados. Para 

um dado limite de energia, a nova abordagem previu os estados do usuário com erro 18% 

menor que a amostragem uniforme. As análises numéricas previam uma queda de 19,75%. 

É bastante comum trabalhos usarem modelos de Markov para deduzir a próxima 

localização do usuário e assim reduzir o uso contínuo do GPS. Um exemplo é (YANG, 

CHUNG e KING, 2012) o qual propõe um novo sistema de posicionamento de baixo custo 

energético e alta precisão chamado Destination-aware Non-GPS Positioning System (DNPS). 

A ideia é prever o destino do usuário com base em um mapa e os movimentos do usuário. 

Basicamente, o DNPS tenta converter o contexto atual do usuário em uma provável 

rota. O algoritmo de estimativa de destino possui três estágios: (i) Hot-Spot Detection, (ii) 

HMM Construction e (iii) Destination Fetching. O algoritmo de posicionamento por sua vez é 

composto de Path Recognition e Location Estimation. Na fase de treinamento, o algoritmo 

procura aprender os locais mais frequentados pelo usuário, ou seja, detectar os Hot-Spots. 

Usa-se um grafo não direcionado, o Hot-Spots Graph, para armazenar todas as possíveis rotas 

do usuário. Cada vértice consiste em um hot-spot enquanto que as arestas são possíveis 

caminhos que unem duas posições.  
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Após a aquisição dos hot-spots, é construído um modelo de representação do 

movimento do usuário baseado em Hidden Markov Model. Ao coletar as trajetórias, este 

modelo de localização pode ser treinado para prever futuros hot-spots. Por último, o DNPS 

usa modelo construído para executar o Destination Fetching, o qual associa uma 

probabilidade do estado atual conhecido ao atingir um possível próximo estado.  

Conhecidas as probabilidades de vários destinos do usuário, o DNPS verifica qual o 

caminho, dentre várias rotas previstas, o usuário está percorrendo neste momento através do 

Path Recognition. Para isto verifica-se as torres de celular próximas. Por último, o Location 

Estimation estima a posição do usuário com base em sua velocidade de deslocamento. Usa-se 

o acelerômetro para este fim. A figura 3.32 mostra mais detalhes da arquitetura do DNPS. 

 
FIGURA 3.32: Arquitetura do DNPS. 

Fonte: (YANG, CHUNG E KING, 2012) 

 

O sistema foi implementado em smartphones G1 Android Developer com sistema 

operacional Android 2.2. Foram convidados 6 estudantes para usar estes smartphones e viajar 

por toda a cidade de Hsinchu, em Taiwan. As informações contextuais e locais visitados eram 

coletados a cada 30 segundos. Os hot-spots conseguiram ser previstos com uma precisão de 

90%. Contudo, quanto mais distante o usuário se locomovia (ou seja, quanto mais profundo o 

grafo de destinos) maior o erro de previsão.  

Em termos de consumo de energia o algoritmo foi comparado com a abordagem 

periodic-GPS, onde usa o GPS de maneira periódica. O DNPS consegue ter um erro de 

distância de aproximadamente 100 metros e extende o tempo de bateria para 14h, enquanto 



95 

 

que o periodic-GPS com taxa de amostragem de 2 minutos possui erro de 76m mas consome 

bateria dentro de 9.5h. Ou seja, o DNPS consegue economizar em torno de 47%.  A tabela 3.2 

exibe os valores de consumo de energia e erro para ambas as abordagens. 

 

TABELA 3.5: Resultados comparativos entre o DNPS e o PERIODIC-GPS 

Fonte: (YANG, CHUNG E KING, 2012) 

 
 

 Diferentemente dos artigos que buscam reduzir a utilização do GPS o WheelLoc 

(WANG, WANG, et al., 2013) busca calcular indiretamente a posição do usuário através de 

sua mobilidade, usando para isto apenas sensores de baixo custo, como acelerômetro e sensor 

de campo magnético (magnetômetro).  

 Ao detectar a movimentação do usuário através do acelerômetro, a velocidade e 

direção do movimeto são estimadas através do acelerômetro e magnetômetro. A rota assumida 

pelo usuário é então obtida através de uma sequência de estimativas de distâncias percorridas 

e possíveis voltas no trajeto. Além disto, são registradas as torres de telefonia próximas. 

Finalizado o processo, a rota estimada é fixada em um mapa através de um processo de 

equalização, buscando restringir o deslocamento dentro da área de alcance das torres 

registradas. Por último, o local definido para cada intervalo de tempo é recuperado através de 

um processo de interpolação. 

 A figura 3.33 traz um resumo do comportamento do WheelLoc. Mapas de rotas e 

dados de torres de celular podem ser inseridos previamente na memória do dispositivo, 

evitando assim o acesso contínuo ao servidor.  Sempre que o algoritmo identificar as torres de 

telefonia próximas, ele vai comparar com as torrers registradas no seu banco de dados, 

estabelecendo assim a área de localização do usuário dentro das possíveis rotas conhecidas.  
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FIGURA 3.33: Arquitetura do WheelLoc.  

Fonte: (WANG, WANG, ET AL., 2013) 

 

 Os componentes básicos do funcionamento do WheelLoc são o “Mobility Trace 

Estimation” e o “Map Matching”. Mobility Trace Estimation é responsável por estimar a 

velocidade e a distância percorrida pelo usuário com base nas leituras do acelerômetro e 

magnetômetro. Usa-se cálculo vetorial para determinar a velocidade e direção do movimento 

do usuário  Já o Map Matching é usado para determinar a localização da rota dentro do mapa. 

Para isto usa-se Hidden Markov Model e algoritmo de Viterbi.  

 Para validar o sistema, o WheelLoc foi implementados em smartphones Nexus One 

com Android 2.3. Foram coletados mais de 320Km de rotas reais provenientes de 5 usuários 

diferentes. Comparou-se o WheelLoc ao GPS e sistemas de localização que usam redes 

móveis. Constatou-se que o GPS consome, em média, em torno de 424,6mW apenas para 

buscar por satélites e 376mW ao executar efetivamente os cálculos de localização. Redes 

móveis consumem em média de 720,8mW com o uso de GPRS e 540,6mW usando 3G. Em 

comparação, o WheelLoc usou cerca de 240mW. Contudo, o WheelLoc não consegue ser tão 

preciso quanto o GPS, com erro médio de 32,2m em comparação com apenas 15,9 m do GPS. 

Porém, ele consegue ser melhor que as redes móveis, as quais possuem erros de 163,7 m. A 

figura 3.34 resume os resultados obtidos.  
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FIGURA 3.34: Relação potência média e acurácia do WheelLoc e outros sistemas. 

Fonte: (WANG, WANG, ET AL., 2013) 

 

Alguns trabalhos usam redes de markov associadas a outras técnicas de aprendizagem, 

como classificação ou clusterização de características. O artigo (GORDON, SIGG, et al., 

2011), por exemplo, explora estas técnicas para estabelecer a uma função de dependencia 

entre contexto, características e sensores.  

Para a aprendizagem, os dados de sensores são amostrados durante um período de 

tempo. Tais dados são salvos em um array discreto multidimensional chamado de janela de 

amostragem (sample window). A análise destes dados leva a um mapeamento “a” entre uma 

característica, do conjunto F de características, e um sensor, do conjunto S de sensores: 

         (1) 

Após o processo de relacionamento entre características e sensores, há um processo de 

classificação. Após o treinamento do classificador, cada classe é testada de acordo com a 

dependencia relativa a cada uma das caraterísticas do conjunto F. Isto é feito ao testar o 

classificador treinado contra todos os vetores de treinamento removendo uma característica 

por vez. Se há uma grande queda na precisão, a dependencia é alta, se há uma pequena queda, 

a dependencia é baixa. Temos então um mapeamento ponderado “b” entre classes e 

características com valores de qualidade q de 0 a 1: 

    
 
     (2) 

Com estas duas funções teremos para cada classe C uma conjunto de sensores    que 

foram identificados e são necessários para reconhecer determinado cenário. A figura 3.35 

resume o relacionamento entre as funções a e b. 
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FIGURA 3.35: Mapeamento entre os conjuntos de características, classes C e sensores. 

Fonte: (GORDON, SIGG, ET AL., 2011) 

 

Com estas informações é possível então prever quais as classes mais usadas e portanto 

determinar quais sensores deverão ser ativados ou desativados. Para prever estas classes, o 

algoritmo contextual usa as janelas de amostragem e cadeias de Markov. 

Este trabalho foi expandido em (GORDON, CZERNY e BEIGL, 2014) onde são 

realizados testes de performance e energia. Além das funções estudadas, três novos 

parâmetros foram adicionados e avaliados no processo de caracterização e predição das 

atividades:  

 O nível de predictibilidade k de um sequência de atividades; 

 O número de classes de tarefas ρ. Quanto mais classes são previstas, maiores as 

chances de acerto das classes futuras, contudo menor será a economia; 

 O terceiro parâmetro é perda λ, o qual especifica a quantidade de previsões que 

podem ser sacrificadas de modo a conservar energia sem cair a qualidade de 

serviço e a taxa de previsão. 

 

Escolheu-se também 2 classificadores distintos para incorporar ao algoritmo de 

predição, o Hidden Markov Model (HMM) e o k-Nearest Neighbors (KNN). Durante a 

avaliação, as bases variam, e os três parâmetros anteriormente mencionados (       ) também 

variam de modo a verificar como a precisão da previsão e a economia de energia se 

comportam para cada parâmetro. 

Define-se a perda de reconhecimento como a diferença de pontos percentuais entre a 

taxa de reconhecimento com todos os sensores e a taxa com apenas alguns sensores 

selecionados pelo algoritmo. Para um dado λ, a perda de reconhecimento diminui 

monoticamente  para um ρ crescente. Em outras palavras, para um número específico de 
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classes previstas para cada ρ, se o parâmetro λ aumenta, a perda de reconhecimento também 

aumenta.  

A figura 3.36 mostras o estudo da dependencia entre energia e reconhecimento tanto 

para o HMM quanto para o KNN  de acordo com k a base MVS. 

 

 
Figura 3.36: Comportamento do HMM(a) e KNN(b) para diferentes valores de k. 

Fonte: (GORDON, CZERNY E BEIGL, 2014) 

 

Observa-se que para o consumo de energia o parâmetro de perda λ tem influência 

maior na economia de energia que o ρ ou k.  

Em termos de performance de classificadores, o KNN se mantém estável para 

diferentes valores de k, com taxas de acerto que variam de 79,6 a 80,1%. Já no caso do HMM 

a performance variou de 70,5% para k = 0,125 para 81,6% para k = 0,875, indicando que as 

taxas de acerto do HMM são bastante dependentes da predictabilidade do cenário. Contudo, 

mantendo-se os mesmos valores de parâmetros, as taxas de acertos do HMM foram maiores, 

contudo o KNN consegue ser mais estável e conservar melhor a energia. A figura 3.37 exibe  

o comportamento de performance e energia dos diferentes classificadores de acordo com a 

predictabilidade k. 



100 

 

 
FIGURA 3.37: Energia e precisão do HMM(a) e KNN(b) segundo a predictabilidade k. 

Fonte: (GORDON, CZERNY E BEIGL, 2014) 

 

De acordo com estes gráficos, ocorrem economias de energia até mesmo para valores 

de λ = 0, ou seja, quando nenhuma perda de reconhecimento é permitida. Isso ocorre porque, 

para certas classes, alguns sensores são tão insignificantes que ao serem desligados provocam 

um erro de previsão tão pequeno que é aproximado para zero. 

O classificador KNN é mais resistente a ruído com respeito a predictabilidade dos 

cenários. Quando k decresce, a perda de previsão dos cenários cai mais rapidamente para o 

HMM do que para o KNN.  

O parâmetro ρ controla o balanço entre risco e recompensa. Altos valores para ρ 

significa menor erro de classificação, contudo também implica em maior gasto de energia 

(mais classes disponíveis, mais sensores ativos). Valores baixo, por sua vez, provocam mais 

riscos (maiores erros) porém geram mais economia. Uma vez que k é conhecido, ρ pode ser 

ajustado de modo a selecionar o risco mais apropriado para o problema. 

Além do uso de técnicas de aprendizagem e processos estocásticos, alguns trabalhos 

buscam implementar novos serviços inteligentes capazes de interpretar os dados coletados. O 

projeto desenvolvido em (BOBEK, PORZYCKI e NALEPA, 2013), por exemplo, consiste de 

um middleware inteligente para frameworks context-aware capaz de aprender os hábitos dos 

sensores e minimizar o consumo de energia. O objetivo do trabalho é desenvolver um sistema 
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simples e genérico que não interfira no consumo de energia do aparelho e que ao mesmo 

tempo seja complexo o suficiente para interpretar situações contextuais abstratas.  

O sistema é composto de  3 camadas: (i) Sensor Layer, (ii) Inference Layer e (iii) 

Intelligente Middleware Layer. O middleware inteligente atua como um proxy entre as fontes 

de dados contextuais e a camada de inferência, trocando dados entre eles. A figura 3.38  

mostra em detalhes a arquitetura do sistema.  

 
FIGURA 3.38: Arquitetura do sistema proposto. 

Fonte: (BOBEK, PORZYCKI E NALEPA, 2013) 

 

A Sensor Layer coleta dados diretamente dos sensores do dispositivo. Cada sensor tem 

seu próprio módulo interpretador e o pré-processamento dos dados é executado pelo 

middleware. Já a Inference Layer é reponsável pela aprendizagem e interpretação do contexto. 

É nesta camada que se encontra o algoritmo de aprendizagem.  Além disto, com o middleware 

é possível aprender os padrões de uso e ajustar as taxas de amostragens de modo a econimizar 

energia. Foi usado um algoritmo de regressão logística como método de aprendizagem 

contido na Inference Layer.  

O sistema foi implementado em um smartphone Samsung Galaxy SII com Android 4.2 

e considerou-se apenas o GPS no estudo. Dados de GPS foram coletados ao longo de 5 dias e 

armazenado em uma base dados SQLite. O algoritmo de aprendizagem foi escrito e treinado 

no Octave. Depois de treinado o sistema foi implementado no smartphone.  
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O algoritmo treinado ajustava as taxas de amostragem de acordo com o modelo 

aprendido e segundo os seguintes passos:  

 Quando o telefone estiver estático, colete dados de acordo com a taxa prevista pelo 

algoritmo inteligente; 

 Caso algum movimento seja detectado, começa a coletar dados com a taxa mais 

alta (no trabalho foi definido como 1s); 

 Após um período de tempo de 10s, se não houve nenhuma nova coleta de dados, 

volte a frequência determinada pelo algoritmo;  

 

Os experimentos foram realizados em dois aparelhos idênticos usados pela mesma 

pessoa. Um deles possuia o algoritmo desenvolvido. Ambos os aparelhos estavam carregados 

no início dos experimentos e não foram recarregados ao longo de todo o experimento. 

Verificou-se que o algoritmo proposto economizou em 50% a energia consumida pela bateria. 

O trabalho em (KIM, KIM, et al., 2010)  faz com que os próprios usuários registrem 

sua localização. Os autores propõe o SensLoc, um serviço de localização que usa redes wifi, 

acelerômetro e dados informados pelo usuário para definir locais e rotas. Segundo os autores, 

as pessoas gastam 89% do tempo em ambientes fechado, 5% dentro de veículos e 6% em 

ambientes abertos. Desta forma, é mais eficiente desenvolver um algoritmo que detecta 

lugares com algum significado para o usuário (como escritório, sala de aula, laboratório, etc) e 

relacioná-los com sua rotina do que usar diversos sensores de localização e algoritmos 

complexos para inferir sua posição. 

SensLoc é um serviço que aprende gradualmente os locais frequentados pelo usuário. 

Um novo lugar é aprendido ao salvar sua assinatura sempre que um usuário passa um certo 

tempo neste local. A assinatura é inserida pelo próprio usuário como uma palavra (casa, 

escritório, cafeteria, etc) e sempre que um local é revisitado ele é detectado através de sua 

assinatura. O sistema consiste de três módulos principais: (i) place detector, (ii) movement 

detector e (iii) path tracker. O place detector faz uso de sinais de rádio para determinar a 

entrada de um usuário em algum lugar. Caso não haja movimento durante um período, o 

sistema fica inativo. Quando o place detector percebe que os sinais de rádio estão mudando, 

ele aciona o path tracker, que armazena as rotas mais comuns do usuário. Um resumo da 

arquitetura está descrita na figura 3.39. 
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FIGURA 3.39: Arquitetura do SensLoc. 

Fonte: (KIM, KIM, ET AL., 2010) 

 

 Detectar um lugar requer duas etapas: detectar sinais de rádio estáveis, que significa 

entrada e permanencia em um local, e perceber mudanças nestes sinais, o que indica 

movimentação e saída de um local.  Sempre que um local novo é detectado, define-se uma 

assinatura para o mesmo. E quando for detectado os mesmos sinais para uma dada assinatura 

o sistema reconhece aquele local como já visitado. 

 A detecção de movimento é feita através de acelerômetros e é usada para economizar 

energia quando o usuário estiver parado. E enquanto o usuário estiver se deslocando entre 

dois locais diferentes o path tracker usa o GPS para determinar a localização. O path tracker 

é usado tanto para evitar desperdícios de energia quando o usuário estiver em alta velocidade, 

desativando o place detector, quanto para registrar rotas (caso o usuário deseja) facilitando 

ainda mais o reconhecimento de certos locais.  

 Para a avaliação do sistema, tanto em termos de energia quanto de precisão, foram 

realizados experimento com 5 usuários ao longo de uma semana.  Todos os usuários usaram  

smartphones HTC G1.  

 Durante os experimentos, pedia-se a cada usuário que registrasse em um diário o nome 

dos lugares onde permaneceu por mais de 5 minutos, junto com os horários de entrada e 

partida. Após a coleta de dados, estes registros eram comparados com  os dados obtidos pelo 

GPS e ambos eram projetados em um mapa. Os lugares registrados pelos usuários eram 

definidos como lembrados (remembered places), enquanto que aqueles obtidos pelo GPS 

eram nomeados descobertos (discovered places). Lugares que eram classificados tanto como 
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lembrados e descobertos eram posteriormente definidos como corretos, merged ou divididos. 

Se dois lugares diferentes eram definidos como o mesmo local, este lugar é dito como 

merged. Por outro lado, se um mesmo lugar foi definido como dois completamente diferentes 

ele era considerado dividido (divided). Lugares registrados pelos usuários mais não 

descobertos pelo GPS eram classificados como faltosos (missed) e lugares que não eram 

registrados mas obtidos pelos sensores eram clasisificados ou como interessantes 

(interesting), se o usuário afirmasse ter esquecido de registrar o local, ou falso caso contrário. 

 O SensLoc foi comparado a duas outras abordagens, o PlaceSense (KIM, 

HIGHTOWER, et al., 2009) e o Kang et al. (KANG, W.WELBOURNE, et al., 2004). O 

PlaceSense também usa sinais de rádios para detectar lugares. Já Kang et al desenvolveu 

algoritmos de clusterização baseados no tempo e espaço para encontrar locais significativos e 

utiliza os dados coletados via GPS. 

Ao fazer a análise de detecção de lugares, o SensLoc obteve um número maior de 

lugares corretos que as demais abordagens. A figura 3.40  mostra a comparação entre o 

SensLoc, com diferentes taxas de amostragem. 

 
Figura 3.40: Resultados de localização para diferentes abordagens. 

Fonte: (KIM, KIM, ET AL., 2010) 

 

 As estimativas de consumo de energia foram feitas em cima do consumo energético de 

cada sensor,  uma vez que o SensLoc registra o tempo de ativação e uso do GPS, Wifi e 

acelerômetro. O HTC G1 usou uma taxa de amostragem de 10s tanto para GPS quanto para 

Wifi e acelerômetro. A figura 3.41 mostra o número de vezes que cada sensor foi ativado para 

cada usuário além do consumo de energia de cada participante. Os autores observaram que 

quando um usuário visita muitos lugares ou faz viagens longas o número de ativações do Wifi 

e GPS aumentam. Por outro lado, quando o usuário passa muito tempo em casa, o 

acelerômetro é ativado mais vezes. Em média, o GPS ficou ativo por 1,4 horas,  o Wifi por 

1,8 horas e o acelerômetro por 22,3 horas.  



105 

 

 

 
FIGURA 3.41: Potência média(topo) e ativação de sensores(baixo) de vários usuários.  

Fonte: (KIM, KIM, ET AL., 2010) 

 

 

3.3.3  REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA DA TRANSMISSÃO DE 

DADOS CONTEXTUAIS 
Além de coletar dados do usuário através de sensores, aplicações contextuais podem 

necessitar de acesso contínuo as redes para disseminar contexto. Um exemplo são aplicações 

que usam redes sociais e precisam usar dados compartilhados entre vários usuários, ou 

aplicações na nuvem (Clound Computing). E apesar de redes como wifi e bluetooth serem 

menos custosas do que sensores como GPS, fatores como o tempo de utilização da rede e a 

quantidade de dados transmitidos impactam na energia do smartphone. Desta forma, o custo 

energético na transimissão de dados também é tema comum entre os pesquisadores que 

buscam reduzir o consumo de energia em dispositivos móveis.  

A maioria dos trabalhos neste área usam a predição do comportamento do usuário 

para prever o melhor horário e local para a disseminção dos dados. Um dos primeiros 

trabalhos a investigar as principais técnicas de otimizar a atualização de dados foi o 

(MUSOLESI, PIRACCINI, et al., 2010). O trabalho propõe uma estratégia de atualização 

baseada em mecanismos de predição para lidar com desconexões volutárias e involutárias da 

rede. Desconexões voluntárias são aquelas controladas pelo sistema, enquanto que as 

involuntárias são causadas por problemas na disponibilidade da rede, por exemplo.    
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Segundo este trabalho, as principais estratégias de atualização de dados  são: 

 Always Upload: a estratégia mais simples e que envia dados periodicamente 

independente de haver ou não mudanças no cenário do smartphone. Possui 100% 

de precisão, contudo consome muita energia; 

 Upload in Presence of Changes: abordagem um pouco mais otimizada que a 

anterior, onde somente atualiza dados caso haja mudanças no cenário do 

smartphone; 

 Upload in Presence of Persistent Changes: de acordo com esta estratégia, a 

mudança dos dados não deve ser isolada, indicando uma mudança de A para B, 

mas acompanhada de várias ocorrencias consecutivas no estado B para então 

acionar a atualização de dados;  

 Voting Based Uploading Strategy: este método considera a frequência de algumas 

atividades dada um intervalo de tempo. Apenas aquele estado de maior frequência 

é usado para atualizar todo o cenário; 

 

Estas estratégias, denominadas estratégias online, são eficientes apenas quando a rede 

está disponível. Contudo, em casos de desconexão por algum período de tempo o servidor não 

tem como obter o estado mais atual do smartphone. Uma alternativa é tentar prever os 

próximos estados. E uma maneira de fazer isso é usando modelos de Markov. Uma matriz de 

transição modela a sequência de mudanças de estado no servidor durante a falta de conexão. 

Esta matriz contém as probabilidades de transição entre diferentes estados, probabilidades 

estas que são obtidas através da medição da frequência de transição de vários estados. A 

construção desta matriz é feita no smartphone e, ao invés de atualizar apenas um estado no 

servidor, o aparelho atualiza toda a matriz de transição, a qual é comparada com a matriz 

presente no servidor. 

Desta forma, periodicamente, a cada intervalo de tempo               uma nova matriz 

M é atualizada caso a matriz do servidor seja diferente daquela armazenada no smartphone. O 

problema então consiste em medir a diferença em         e        dado um threshold th e 

uma função de distância   . 

O trabalho avaliou a performance das diversas abordagens variando seus parâmetros. 

As estratégias online possuem melhor performance:  a estratégia “voting based” possui maior 

precisão (93%), enquanto que a “persitent change”  possui o menor overhead, economizando 

cerca de 99,9% da banda de rede. O modelo de Markov possui menor precisão contudo possui 
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um melhor tradeoff entre precisão e overhead quando a conexão está disponível. Segundo os 

testes, usando a distância Euclidiana e threshold igual a 1, a o modelo de Markov proposto 

conseguiu uma precisão de 80% economizando cerca de 60% do tráfego de rede.  Foram 

usados dados de 20 usuários de Nokia N95 de um experimento ao longo de duas semanas. 

Este trabalho abriu o caminho para o uso de processos estocásticos e modelos de Markov na 

redução do consumo de tráfego de rede. Além disto, os autores comentam que técnicas 

otimizadas de transmissão de dados podem ser usadas em conjunto com outras técnicas de 

redução de energia, como seleção de sensores e adaptação da taxa de amostragem, vistas 

anteriormente.  

Outro trabalho que faz uso de processos estocástico é (FOLL, BERG, et al., 2012) 

onde os autores formalizam um problema de otimização de atualização de dados contextuais 

com rígidas restrições de energia além de propor um protocolo estocástico de atualização que 

maximiza a precisão.  

A coleta de contexto pelos sensores resulta em uma sequência de estados contextuais. 

Enviar uma mensagem de atualização a cada mudança de estado resulta em uma alta precisão 

contudo consome muita energia. Desta forma, algumas atualizações devem ser evitadas de 

modo a economizar energia. Cada vez que uma atualização é transmitida, há um custo de 

energia “e” associada a transmissão wireless. O objetivo da otimização é encontrar um 

subconjunto de atualização “U” durante um intervalo de tempo onde a soma das energias é 

menor que o limite de energia “E” que ainda garante precisão dos dados.  

O núcleo do protocolo é uma política de atualização estocástica a qual ativa algumas 

atualizações com base em certas probabilidades. Estas probabilidades provém de um modelo 

estocástico do usuário, o qual faz uso de cadeias de Markov para prever o comportamento 

futuro. Os estados contextuais de altas probabilidades são priorizados na decisão das 

atualizações. A figura 3.42 descreve uma visão geral da abordagem. Após determinar os 

passos futuros do usuário através da cadeia de Markov, o algoritmo usa um framework de 

otimização estocástico para gerar uma política de atualização.  
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FIGURA 3.42: Visão geral do protocolo estocástico.  

Fonte: (FOLL, BERG, ET AL., 2012) 

 

Esta política retorna a probabilitade           de enviar uma atualização do estado    

dado que o estado anteriormente transmitido foi   . A probabilidade associada r deve ser 

escolhida de modo que a energia consumida não execeda o limite de energia e a precisão seja 

máxima dentro de tal limite. Contudo, estas probabilidades dependem do comportamento do 

usuário e, portanto, a política deve ser dinâmica o suficiente para se adaptar a cada usuário. 

Para isso os autores usam “Constrained Markov Decision Process” (CMDP).   

Para analisar os custos energéticos e a precisão da nova abordagem usou-se a base de 

dados do projeto CenceMe (MILUZZO, LANE, et al., 2008) a qual possui dados de 4 

atividade humanas: sentar, ficar de pé, caminhar e correr. Tais dados foram obtidos de 

acelerômetros contidos em smartphones. Usou-se o modelo de energia do GPRS para 

determinar a energia necessária para transmissão de dados e assim fazer os cálculos de trade-

off entre energia e precisão.  

O novo algoritmo foi comparado com um protocolo de atualização ativado por 

mudança de estado (State Triggered Update Protocol - SUP). O SUP transmite dados 

continuamente até que o limite de energia seja alcançado. Em termos de precisão, a nova 

abordagem melhora, em média, 74% em relação ao SUP. Os ganhos são maiores quanto 

maior for a  restrição de energia. O gráfico da figura 3.43 mostra diversas precisões em 

função dos limites de energia.  



109 

 

 
FIGURA 3.43: Resultados de precisão e energia para diferentes protocolos. 

Fonte: (FOLL, BERG, ET AL., 2012) 

 

Já o trabalho proposto em (KHAIRY, H.H. e BAHGAT, 2013) propõe  SmartPhone 

Energizer, uma nova técnica adaptativa e sensível a contexto  de offloading de tarefas que usa 

Support Vector Regression e diversas informações contextuais para predizer o tempo e o 

consumo de energia da computação remota. Com esta informação, o sistema decide se é mais 

eficiente, em termos de energia,  processar uma tarefa localmente no próprio aparelho ou 

enviar para um servidor. 

A abordagem é implementada sobre o Cuckoo (KEMP, 2012), um programa Android 

simples que permite o offloading de tarefas baseado apenas na disponibilidade do servidor. Os 

autores extenderam este modelo de modo a incorporar elementos contextuais do aparelho, 

fazendo com que a decisão de offloading seja feita tanto pelo aparelho quanto pelo servidor.  

Para este fim os autores construíram um modelo SVR para predizer o consumo de 

energia e o tempo de execução de cada atividade com base nos seguintes elementos 

contextuais: (i) características da rede (tipo de rede, velocidade, RTT e largura de banda) (ii) 

características do serviço (tamanho de entrada, requisitos computacionais, tempo de 

execução); (iii) características do dispositivo (modelo e frequências de operação da CPU) e 

(iv) características do usuário (nível de bateria, local, data e hora).  

Com isto constroí-se um algoritmo de aprendizagem supervisionado constituído dos 

seguintes componentes: (i) um cliente que controla a transferência de dados de serviços 

enviados a nuvem, (ii) um “profiler” que coleta dados de consumo de energia e tempo de 

execução além dos elementos contextuais já citados e (iii) um preditor do consumo de energia 
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gerado pela execução do serviço localmente. A figura 3.44 descreve uma visão geral do 

sistema, tanto no lado do cliente quanto do servidor. 

 

 
FIGURA 3.44: Arquitetura do lado cliente e servidor do Smartphone Energizer. 

Fonte: (KHAIRY, H.H. E BAHGAT, 2013) 

 

Este algoritmo possui dois modos: um de aprendizado e outro de predição. Ele inicia 

no modo de aprendizagem, o qual extrai as características de rede, serviço, dispositivo e do 

usuário além de fazer medições de consumo de energia. Quando os dados de aprendizagem 

coletados atigem um limite de espaço, o algoritmo entra no modo de predição, o qual decide 

caso deve-se executar o algoritmo localmente ou enviá-lo para a nuvem, com base na 

comparação entre os consumos de energia    e   (l = local e r = remoto) e os tempos de 

execução entre ambas as partes. Contudo, caso o nível de bateria esteja abaixo de 15%, 

apenas o consumo de energia é considerado na análise. 

Para realizar os testes de precisão e energia do sistema proposto foram feitas com três 

aplicações distintas: Eyedentify, OCR Translator e Photoshoot. Foram usados três aparelhos 

Android: Google Nexus S (1GHz, android 2.3), LG Optimus ME P350 (600MHz, android 2.2) 

e Samsung Galaxy Y (835MHZ, android 2.3) sob diferentes cenários contextuais, tais como 

vários tipos de rede (WIFI e redes de telefonia com banda variando de EDGE, UMTS e 

HSDPA) e diferentes locais. Como servidor foi usado um desktop dual-core com CPU de 

3GHz e RAM de 4GB. Para coletar dados de energia foi usando um medidor de potencia 

ligado a bateria do aparelho. 
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Ao todo foram estudados 25 cenários diferentes ( 9 para o Nexus, 8 para o LG 

Optimus e 8 para o Galaxy Y) com diferentes tipos de rede e locais. O Smartphone Energizer 

foi comparado ao Cuckoo e a execução local, ou seja, sem o offloading de tarefas. Para o 

Eyedentify, o Smartphone Energizer gastou 40% menos energia e 43% menos tempo em 

relação a execução local da aplicação. Para o OCR Translator, gastou-se 52% menos energia 

e 54% menos tempo e para o Photoshoot, 58% menos energia e 56% menos tempo, tudo em 

comparação com a execução local. Ele também mostrou economia em relação ao Cuckoo. 

Além disto, o algoritmo mostrou um erro de precisão menor do que 9%. Em relação aos 

elementos contextuais, aqueles que geraram mais impacto no algoritmo foram o tamanho das 

entradas da aplicação e o tipo de rede utlizado.  A figura 3.45 compara os valores de energia e 

tempo de execução para as três aplicações.  

 

 
FIGURA 3.45: Energia(esq.) e tempo de execução(dir.) do Smartphone Energizer. 

Fonte: (KHAIRY, H.H. E BAHGAT, 2013) 

 

O artigo (RACHURI, EFSTRATIOU, et al., 2014) também busca economizar energia 

através do offloading de tarefas, mas ao invés de enviar os dados para um servidor remoto ele 

encaminha algumas tarefas para os sensores presentes no ambiente. Surge, deste forma, o 

METIS, uma plataforma de sensoriamento adapativa. Esta abordagem implementa um novo 

esquema de distribuição de tarefas entre sensores, dinamicamente selecionando caso a coleta e 

o processamento de dados será feito no smartphone ou na rede de sensores. Esta decisão é 

feita levando em consideração o consumo de energia, a precisão e os padrões de mobilidade 

do usuário. 

As principais atividades do METIS são descobrir sensores ou dispositivos disponíveis 

no ambiente, identificar quais deles podem ser usados para o offloading de atividades e 

decidir se é viável ou não fazer o offloading. Em caso negativo, o METIS migra para o 

processamento local e faz uso dos sensores presentes no smartphone.    
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Espera-se que o METIS possa identificar a localização física de pontos de 

sensoriamento (sensor points). Esta informação é crucial para o MENTIS determinar que tipo 

de sensores estão disponíveis. Desta forma, no desenvolvimento do sistema, os autores 

focaram em tecnologias comumente presentes em smarthomes e escritórios e definiram um 

esquema XML básico com dados sobre a localização física de pontos de sensoriamento dentro 

de um prédio. Sempre que o usuário entra um novo local, METIS buscará o modelo da 

estrutura de sensoriamento em um repositório.  

A decisão de efetuar o sensoriamento no aparelho ou remotamente é feita com base na 

estimaiva do custo energético local e do custo de transmissão dos dados. Para isto definiu-se 

um modelo, o Gain Threshold, que calcula a probabilidade que o offloading de uma atividade 

resultaria em uma economia de energia em comparação a execução da mesma localmente. Se 

esta probabilidade é maior que 50% então executa-se o offloading. Esta probabilidade é 

calculada com base nas estimativas dos custos energéticos tanto no sensoriamento como na 

transmissão de dados.   

Para testar o METIS desenvolveu-se um aplicativo Android chamado WorkSense que 

busca inferir o nível de colaboração e reuniões dos usuários. Para isto ele captura informações 

sobre a mobilidade do usuário ao longo do dia (localização e permanencia em escritórios) 

além de padrões de interação (diálogo). O aplicativo foi usado durante um mês por 11 

usuários portando smartphones Samsung Galaxy S e HTC Desire. O nível de bateria foi 

medido através da API BatteryManager do Android. A figura 3.46 mostra algumas 

considerações sobre várias situações. Observa-se que o METIS usando o modelo de Gain 

Threshold e a infraestrutura de sensoriameto consegue aumentar o tempo de vida de bateria de 

45% quando comparado ao sensoriamento local com o Wifi ligado e 35% com o Wifi 

desligado. Além disto, o METIS consegue inferir com precisão alta as reuniões e colaborações 

entre usuário gastanto apenas 6% mais energia que um smartphone que não coleta dados.  
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FIGURA 3.46: Nível de bateria para diferentes modelos de sensoriamento . 

Fonte: (RACHURI, EFSTRATIOU, ET AL., 2014) 

  

 De maneira similar ao METIS, o trabalho proposto em (LEE, JU, et al., 2012)  busca 

fazer o offloading inteligente de tarefas para smartphones próximos. O objetivo é 

compartilhar atividades de sensoriamento entre usuários.  Para isto criou-se o CoMon, uma 

plataforma de cooperação que busca automaticamente aparelhos próximos dispostos a 

compartilhar dados de sensoriamento. Com isto, pode-se reduzir o custo energético de certos 

sensores além de ampliar a capacidade de sensoriamento do aparelho.  

A principal motivação do trabalho é o fato de que o ser humano é um ser social e passa 

grande parte do dia em contato com outras pessoas. Segundo a base de dados ATUS 

(American Time Use Survey
13

) o tempo médio, ao longo do dia, que uma pessoa passa junto a 

um ou mais conhecidos é de 8,5 horas. Além disto, nestes momentos em que está 

acompanhado, existem períodos de longa duração onde várias oportunidades de cooperação 

são possíveis, como reuniões e jantares.  

Diante disto, um dos objetivos do CoMon  é reduzir os custos de energia através da 

colaboração entre usuários. Para isto, o CoMon deve compartilhar algumas tarefas de 

sensoriamento entre diferentes dispositivos, gerenciando quais dados cada um deve coletar e 

como as informações deverão ser trocadas. Para que este método funcione, o sistema deve 

reduzir os custos de trasmissão além de otimizar a cooperação, selecionando os usuários 

adequados com base no que cada um pode coletar. A energia é então modelada segundo duas 

                                                 

13
 http://www.bls.gov/tus/ 

http://www.bls.gov/tus/
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etapas: (i) o período de decoberta de dispositivos (discover period) e (ii) o período de 

cooperação (cooperation period).  

A primeira etapa, o período de descoberta, consiste em detectar os aparelhos mais 

próximos. O custo total da descoberta é representado por                 , onde 

           é o custo médio para descobrir novos dispositivos por unidade de tempo e    é o 

tempo de espera estimado até encontrar um colaborador. Uma vez iniciada a cooperação, que 

coresponde a segunda fase,  é produzido um benefício total descrito por             

     , onde             é o benefício gerado por unidade de tempo e    é o tempo de 

cooperação estimado entre os dois aparelhos. O benefício total estimado é expresso pela 

equação da figura 3.47. 

 
FIGURA 3.47: Custos das fases de descoberta e cooperação entre dispositivos . 

Fonte: (LEE, JU, ET AL., 2012) 

 

 De acordo com esta formulação, os benéficios são maximizados quando: (i) os 

colaboradores permanecem próximos por  um período de tempo longo o suficiente para cobrir 

o overhead de descoberta e início da cooperação e (ii) quando há elementos contextuais em 

comum entre ambas as partes que possam ser compartilhados. Isto é possibilitado através de 

uma abordagem chamada benefit-aware cooperation, a qual consiste de dois componentes: 

cooperation detector e cooperation planner. O cooperation detector descobre dinamicamente 

potenciais dispositivos favoráveis a compartilhamento de dados enquanto que o cooperation 

planner negocia com o dispositivo selecionado o melhor plano de cooperação. A descoberta 

de dispositivos é feita através de bluetooth.  

 Para realização dos experimentos implementou-se, além do CoMon, uma aplicação 

chamada  TripMemory a qual registra a localização do usuário e coleta dados de sons e ruídos 

presentes no ambiente. Usou-se smartphones Nexus One e 12 estudantes universitários 
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participaram dos testes ao longo de um semana. Para possibilitar a comparação, o usuários 

usaram dois aparelhos, um com o CoMon e outro sem. As baterias de ambos smartphones 

eram novas e os usuários devia carregá-las toda noite.  

Em média os participantes usaram a aplicação por 8,6 horas durante o dia, onde 

cooperaram em pares durante 5,9 horas ao longo de uma média de 6,8 diferentes encontros. 

Os consumo médio de bateria dos dispositivos com CoMon foi 19,7% menor daqueles sem o 

sistema. Os benefícios da cooperação variam bastante dependendo dos padrões de 

cooperação. Considerando as trocas de dados relativos a localização, os benefícios chegam 

em média a 6,2% para os provedores de dados e 31,1% para os receptores. Para a coleta de 

dados de som ambiente, a economia chega a 22%. A figura 3.48 compara o decaímento da 

bateria para os aparelhos com e sem CoMon, usando o caso de compartilhamento ou troca de 

dados.  

 

 
FIGURA 3.48: Resultados para o compartilhamento(cima) e troca(baixo) de contexto. 

Fonte: (LEE, JU, ET AL., 2012) 

 

 

3.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste capítulo descrevemos o estado da arte em sistemas sensíveis a contexto com o 

objetivo de reduzir o consumo de energia. Na seção 3.1 descrevemos o planejamento e o 

protocolo da revisão sistemática. Na seção 3.2 fizemos uma análise quantitativa dos artigos, 

descrevendo os sensores mais usados, as principais propostas e metodologias desenvolvidas, 

entre outras estatísticas.  
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 A partir desta análise verificamos  as duas principais otimizações na área de contexto e 

energia: (i) reduzir o consumo de energia da aquisição ou processamento de contexto e (ii) 

reduzir o consumo de energia da transmissão de contexto. Além destas, verificou-se que 

alguns trabalhos se preocupam com o Human-Battery Interaction, ou seja, a relação do 

usuário com a bateria do aparelho e como esta relação depende o contexto. A maioria destes 

trabalhos propõem, portanto, métodos para entender o comportamento energético ou prever o 

decaimento da bateria. Um subconjunto destes trabalhos também propõem mecanismos 

sensíveis a contexto para auxiliar o usuário a melhor entender o consumo de energia ou o 

desenvolvimento de aplicações mais economicas.  

Por fim na seção 3.3 encontra-se detalhada a análise qualitativa dos artigos. Os artigos 

estão agrupados de acordo com sua proposta de trabalho. Primeiramente são descritos os 

artigos que usam contexto para entender ou auxiliar o relacionamento do usuário com bateria. 

Em seguida são detalhados os artigos que reduzem o consumo de energia da aquisição ou 

processamento de contexto. Estes trabalhos foram divididos em três categorias: (i) seleção de 

sensores, (ii) variação da taxa de amostragem e (iii) predição do comportamento do usuário. 

Por último são mencionados os trabalhos que tratam da disseminação de contexto, relatando 

os problemas e custos energéticos da transmissão de dados.  

 

Tabela 3.6: Resumo comparativo da revisão sistemática.  

Fonte: Própria 
Proposta Artigos Metodologia Resultados 

Contexto e energia 

(BANERJEE, 

RAHMATI, et al., 
2007) 

Prever excesso de 

energia 

Diminui o número 

de recargas 

(N. RAVI, 2008) Gerenciamento de 

bateria sensível a 

contexto 

Diminui o número 

de recargas 

(KANSAL, 
SAPONAS, et al., 

2013 ) 

API LAB- latência, 

precisão e bateria 
Consumo de 2,7% a 

4,5% da bateria em 

24h 

Redução da 

aquisição e 

processamento de 

contexto 

Seleção de 

sensores 

(WANG, LIN, et 

al., 2009) 
Gerenciamento 

hierárquico de sensores 
Aumento de 5h do 

tempo de vida da 

bateria 
(KANG, LEE, et 

al., 2010) 
Framework de 

monitoramento escalável 

e energticamente 

eficiente 

Redução em 90% 

dos dados 

transmitidos 

(K. NISHIHARA, 

2010) 
Determinação dos 

recursos mínimos 

necessários 

Economia de até 

45% da energia 

(CHO, 2012) Modelos probabilísticos 

bayesianos 
Aumento de 128% 

do tempo de queda 

de bateria 
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(TALEB, ABBAS 

e HAJJ, 2013) 
Algoritmo de 

categorização 
Economia de até 

80% da energia 
(NATH, 2012) Regras de associação Economia de até 

82% da energia 
(BALAN, LEE, et 

al., 2014) 
Estudo do consumo de 

energia geral e 

individual 

Relação não–linear 

entre número de 

sensores e aumento 

da energia 

Varição na taxa 

de amostragem 

(RACHURI, 

MUSOLESI e 

MASCOLO, 2010) 

Conjunto de funções 

para descrever a variação 

da taxa de amostragem 

Melhor função é 

20% mais precisa 

gastando apenas 1% 

mais energia 
(RACHURI, 

MASCOLO, et al., 

2011) 

Apredizagem de 

máquina: linear reward 

inaction 

12% mais precisão 

gastando apenas 4% 

mais energia 
(YAN, 

SUBBARAJU, et 

al., 2012) 

Algoritmo de 

reconhecimento de 

atividades 

Aumento de 20 a 

25% do tempo de 

vida da bateria 
(YURUR, LIU, et 

al., 2013) 
Framework contextual Economia de até 

50% da energia 
(CHON, 

TALIPOV, et al., 

2011) 

Previsão da trajetória Economia de até 

81% da energia 

(HAN, KANG, et 
al., 2013) 

Árvores de Decisão Economia de até 

42% da energia 

Predição do 

comportamento 

(KJÆRGAARD, 

LANGDAL, et al., 
2009) 

Estimativas de trajetória 

e mobilidade 
Economia de até 

56,2% da energia 

(KJÆRGAARD, 

BHATTACHARY
A, et al., 2011) 

Framework para 

rastreamento da 

trajetória e posição 

Economia de até 

0,18W da potência 

(BHATTACHARY
A, BLUNCK, et 

al., 2014) 

Framework para 

rastreamento de 

trajetórias definido um 

nível de robustez 

Melhoria da robustes 

de 28,6% com 

aumento de apenas 

13,9% de energia. 
(PAEK, KIM e 

GOVINDAN, 

2010) 

Estimativas da 

mobilidade 
Aumento de até 3,87  

o tempo de vida das 

baterias 
(CONSTADACHE

, GAONKAR, et 
al., 2010) 

Programação dinâmica Menor taxa de erro 

para um limite de 

energia de 25% em 

24h 
(WANG, 

KRISHNAMACH

ARI, et al., 2010) 

Discrete Time Markov 

Chain(DTMC) 
Maior economia de 

energia para maior 

flexibilidade de 

acertos 
(WANG, 

KRISHNAMACH

ARI, et al., 2010) 

Constrained Markov 

Decision Process 

(CMDP) 

Erro 18% menor que 

a anterior dado um 

limite de energia 
(YANG, CHUNG e 

KING, 2012) 
Hidden Markov Model 

(HMM) 
Economia de até 

47% da energia 
(WANG, WANG, 

et al., 2013) 
Hidden Markov Model 

(HMM) e Viterbi 
Consumo de apenas 

240mW com 

acurácia melhor que 

as redes móveis 
(GORDON, SIGG, 

et al., 2011) 
Mapeamento entre 

características e 

sensores. 

Modelo teórico 

(GORDON, 

CZERNY e 
BEIGL, 2014) 

Hidden Markov Modelo 

e KNN 
KNN possui maior 

estabilidade, 
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precisão com um 

custo energético 

menor. 
(BOBEK, 

PORZYCKI e 

NALEPA, 2013) 

Framework sensível a 

contexto 

Economia de até 50% 

da energia 

(KIM, KIM, et al., 
2010) 

Aprendizagem das rotas 

e das posições 
Redução do número 

de ativação de 

sensores como GPs 

e redes 

Redução da transmissão de contexto 

(MUSOLESI, 

PIRACCINI, et al., 
2010) 

Uso de diversos 

algoritmos para predição 

das desconexões de rede 

Markov mostrou ter 

melhor previsão com 

menor economia 

(FOLL, BERG, et 

al., 2012) 
Processos estocásticos Taxa de acerto de 

74% dado um limite 

de energia. 
(KHAIRY, H.H. e 
BAHGAT, 2013) 

Offloading de tarefas 

adaptativo e sensível a 

contexto 

Economia de até 

58% da energia e 

56% do tempo de 

execução 
(RACHURI, 

EFSTRATIOU, et 
al., 2014) 

Offloading de tarefas 

usando redes de sensores 
Economia de até 

45% da energia 

(LEE, JU, et al., 

2012) 
Compartilhamento de 

contexto 
Economia média de 

19,7% 
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4  SELEÇÃO DE SENSORES SENSÍVEL A CONTEXTO 

BASEADO EM REGRAS DE ASSOCIAÇÃO  
 Nos capítulos anteriores observamos a importância de economizar energia em 

smartphones bem como a contribuição do contexto para adaptação do aparelho em diferentes 

situações. Por outro lado, sistemas sensíveis a contexto necessitam coletar dados de sensores 

para entender o usuário e o ambiente onde ele se encontra. Desta forma, para aproveitar os 

benefícios do uso de contexto é necessário a utilização inteligente de sensores para evitar 

desperdícios de energia.  

Dentre as abordagens estudadas na revisão sistemática, apresentada no capítulo 3, 

observamos que as duas  principais são: (i) reduzir o custo energético da acquisição ou 

processamento de contexto ou (ii) reduzir o  custo energético  da disseminação de dados, em 

especial em aplicações que usam cloud computing. Os principais meios para reduzir o custo 

da coleta são selecionar apenas os sensores necessários ao usuário em um dado momento, 

como descrito em (WANG, LIN, et al., 2009) e (KANG, LEE, et al., 2010),  ajustar a taxa de 

amostragem e o ciclo de trabalho dos vários sensores, como nos artigos (RACHURI, 

MASCOLO, et al., 2011) e (YAN, SUBBARAJU, et al., 2012),  ou ainda prever o 

comportamento do usuário para determinar quais sensores serão necessários no futuro, sendo 

alguns exemplos os trabalhos (KJÆRGAARD, LANGDAL, et al., 2009), (CONSTADACHE, 

GAONKAR, et al., 2010), e (WANG, WANG, et al., 2013). Apesar desta divisão, alguns 

trabalhos, como o  (HAN, KANG, et al., 2013), fazem uso de mais de uma destas abordagens, 

como a seleção de sensores e o ajuste da taxa de amostragem, de maneira conjunta para tornar 

o sistema ainda mais eficiente. No caso da transmissão de dados, a previsão do 

comportamento do usuário também é importante, como visto em (MUSOLESI, PIRACCINI, 

et al., 2010) e (FOLL, BERG, et al., 2012). Contudo neste caso o intuito é decidir o melhor 

momento e lugar para realizar o compartilhamentos de dados ou o offloading de tarefas, ou 

seja, o envio das tarefas  mais complexas para a nuvem, preservando a energia e 

processamento do smartphone. A figura 4.1 resume estas abordagens e como elas se 

relacionam. 
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Figura 4.1: Resumo das principais abordagens obtidas na revisão sistemática. 

Fonte: Própria 

 

 A redução da aquisição e processamento de contexto é a abordagem mais estudada e 

implementada. Como visto no capítulo 2, a qualidade dos serviços sensíveis ao contexto 

depende da qualidade da informação coletada. Desta forma, para sistemas sensíveis a contexto 

em dispositivos móveis é necessário reduzir a energia sem prejudicar a qualidade dos dados 

coletas já que isso afetará a qualidade de todo o sistema.  Além disto, o tipo de processamento 

possível para o sistema sensível a contexto depende do modelo adotado e das restrições de 

harware e software existentes para cada projeto.  Surge, portanto, a necessidade de pesquisar 

técnicas de aprendizagem que atendam as restrições de energia dos smartphones.   

Um outro motivo que contribui para a popularidade desta metodologia é o esforço 

necessário para propor melhorias na transmissão de dados contextuais. Segundo o descrito no 

capítulo 2, é desejável que os métodos de acquisição de contexto sejam implementados de 

forma independente das aplicações que os utilizem, o que faz com que as otimizações de 

energia também sejam independentes de sistema ou aplicação, focadas somente nos sensores. 

Por outro lado, otimizações na transmissão de contexto  envolve um estudo mais amplo sobre 

o consumo de energia do smartphone, das redes e, quando necessário, dos servidores, uma 

vez que o compartilhamento de dados ou offloading inteligente de tarefas são viáveis apenas 

quando os custos energéticos de transmissão e processamento remoto são menores que o 

custo energético de processamento local.  

Reduzir o 
consumo de 

energia 

Acquisição e 
processamento de 

contexto 

Seleção de Sensores 

Adaptive Sampling/ Duty  Cycle 

Predição  do comportamento do 
usuário 

Disseminação de 
contexto 

Compartilhamento de dados 
context-aware 

Offloading inteligente de tarefas  
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 Tanto para a  seleção de sensores quanto para o ajuste da taxa de amostragem os 

sistemas buscam entender três tipos de contexto: (a) do usuário, (b) do smartphone e (c) das 

aplicações em execução. Para o usuário, em geral busca-se determinar em que local ele se 

encontra, se ele está acompanhado ou encontra-se em movimento. Já para o smartphone o 

importante é entender os requisitos de energia, processamento e memória  do sistema para 

selecionar os sensores mais adequados. Nestes casos, coleta-se dados como o nível de bateria 

atual, a taxa de uso e frequência CPU e a quantidade de memória RAM. No contexto das 

aplicações verifica-se quais  os resquisitos de latência e precisão e que elementos contextuais 

são necessários para a execução de cada tipo de aplicação. 

Em todos os três casos usa-se algoritmos de aprendizagem e classificação, como 

árvore de decisão, redes bayesianas e KNN, para definir os sensores ideiais para cada cenário. 

Contudo, raros são os trabalhos que buscam estabelecer relações entre os diferentes sensores e 

elementos contextuais. Da revisão bibliográfica, apenas o ACE (NATH, 2012) estabelece 

regras de associação entre diferentes elementos contextuais do usuário com o objetivo de 

reduzir o acesso a sensores. 

Uma regra de associação é uma implicação no formato     , onde     são 

conjuntos de itens de uma base de dados, denominados  itemsets, e respeitam a condição 

         (SASIKALA, PREMALATHA e LOGESWARI, 2011).  O elemento X é 

denominado antecedente e Y consequente, e a regra se traduz como  X implica Y. No caso 

específico do ACE, os autores estavam interessados em estudar regras no formato         

                                                , por exemplo, para  

determinar onde o usuário se encontra sem precisar acessar sensores como GPS e redes. O 

Ruler Miner era o módulo responsável por aprender automaticamente as regras de associação 

através do histórico do usuário e a Inference Cache conseguia inferir valores contextuais  

faltosos na cache através destas regras. Em último caso, quando não havia como inferir o 

valor de um elemento contextual X através da regras aprendidas, acionava-se o sensing 

planner, o qual determinava o sensor menos custoso para coletar tal dado.   

O uso de regras de associação relacionando diversos sensores e elementos contextuais, 

apesar de ser um método ainda não explorado, possui algumas vantagens em relações aos 

demais:  

1. Um conjunto de regras bem definidas possibilita maior abstração de dados e menos 

acessos aos sensores, com visto no caso do ACE; 
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2. É um método independente do smartphone e dos sensores usados uma vez que 

trabalha a nível de elemento contextual. Isso faz com que o método seja bastante 

extensível, o que é imprescindível com a diversidade de smartphones  presente no 

mercado e o aumento no número de sensores; 

3. É de fácil implementação e execução. As regras podem ser aprendidas previamente 

através de técnicas de aprendizagem mais complexas; 

4. Permite  uma visão mais realista e completa do custo energético de todo o sistema uma 

vez que relaciona sensores de diferentes tipos. A maioria dos trabalhos visto na 

revisão bibliográfica estudam apenas tipos específicos de sensores, como sensores 

wireless; 

5. Permite a inferência de características contextuais mais complexas, como 

sociabilidade, por exemplo, usando menos sensores ou sensores menos custosos; 

 

Diante disto, a proposta deste trabalho de mestrado é realizar a seleção de sensores 

através do relacionamento entre diferentes tipos de sensores e elementos contextuais. Para 

isto, implementamos um serviço de seleção de sensores que monitora o contexto do usuário, 

compara estas informações com um conjunto de regras de associação e aciona apenas os 

sensores mais adequados para aquela situação. O objetivo deste método é economizar a 

energia do smartphone sem prejudicar a qualidade da aquisição de dados e dos serviços 

necessários para atender as necessidades de cada usuário.  

Nas próximas seções deste capítulo vamos detalhar a estrutura do método proposto 

bem como as etapas necessárias para sua construção. Na seção 4.1, será descrito o modelo do 

sistema proposto, a arquitetura necessária e as fases de desenvolvimento. Na seção 4.2 será 

explicado quais elementos contextuais foram considerados no nosso estudo e quais sensores 

foram analisados. Também descreveremos todo o processo de acquisição, processamento e 

entrega destes elementos contextuais. Por fim, na seção 4.3 será descrito o processo de coleta 

de dados usado na construção das regras de associação. 

 

 

4.1  MÉTODO SENSÍVEL A CONTEXTO PARA SELEÇÃO DE 

SENSORES 
O objetivo deste trabalho de mestrado é desenvolver um método de seleção de 

sensores com base no contexto atual do usuário e no relacionamento entre diversos sensores. 
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Esta seleção dinâmica de sensores provoca redução no consumo de energia sem deixar de 

atender corretamente o usuário uma vez que ativa apenas os sensores necessários para aquele 

momento. E para realizar esta seleção devemos primeiramente estabelecer o relacionamento 

entre diversos elementos contextuais através de regras de associação. Com isto, podemos 

determinar o contexto do usuário sem necessariamente acessar cada sensor individualmente, o 

que torna o processo determinação do contexto atual  mais eficiente tanto em termos de 

performance quanto de energia. Como estamos interessados na relação entre diferentes 

sensores, usamos a modelagem par chave-valor para o desenvolvimento deste método.   

Para reduzir o escopo do trabalho, focamos nosso método de seleção nos sensores 

wireless: GPS, wifi, Redes (inclui GSM, 3G, LTE) e bluetooth, já que estes são os sensores 

mais custosos e amplamente usados. Desenvolvemos então um serviço inteligente capaz de 

coletar dados do usuário, verificar o conjunto de regras e selecionar ao menos um entre estes 

sensores. Este serviço executa uma nova seleção sempre que verifica uma mudança na 

mobilidade do usuário. Caso o usuário esteja parado por longos períodos de tempo não é 

necessário realizar uma nova  seleção. Além disto, o serviço também verifica o nível da 

bateria para decidir se é factível manter ao menos um dos sensores ligados ou desligar todos 

os serviços para preservar a energia.  A figura 4.2 resume o modelo deste projeto.  

 
Figura 4.2: Modelo do método de seleção de sensores. 

Fonte: Própria 

 

 Antes de desenvolver o serviço, precisamos estabelecer as regras de associação entre 

diferentes elementos contextuais. Para isto, devemos definir que características do usuário 

queremos investigar e quais os sensores necessários para capturar tais características. 

Definido isto, será necessário realizar uma coleta de dados de vários usuários para então 

entender o relacionamento entre estas diversas características. Com uma base de dados bem 
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definida podemos utilizar algoritmos de extração de regras de associação para criar nosso 

conjunto regras. Estas regras serão por fim implementadas dentro do serviço inteligente que 

controla os sensores. Sempre que o serviço coletar dados do cenário atual do usuário ele irá 

verificar estas regras para efetuar a seleção de sensores. 

 Nesta seção iremos explicar a arquitetura de nosso sistema além de detalhar as 

diferentes etapas necessárias para o seu desenvolvimento.  

 

 

4.1.1  ARQUITETURA 
Como descrito anteriormente, o serviço inteligente é capaz de selecionar os sensores 

através da análise do contexto atual do usuário e das regras de associação. Além disto, este 

serviço verifica o acelerômetro e o nível de bateria para decidir caso é necessário ou não fazer 

uma nova seleção de sensores. Desta forma,  o serviço será composto três módulos:  (i) um 

módulo de verificação, (ii) modo de análise e (iii)  um módulo de controle.   

 O módulo de verificação consiste em monitorar o acelerômetro e a bateria para 

controlar  o serviço inteligente. O serviço só efetuará uma nova seleção, verificando o 

contexto do usuário e as regras, caso o usuário mude de posição. Caso o mesmo se encontre 

estacionário por longos períodos de tempo não é necessário refazer a mesma análise pois, seu 

contexto não mudou.  Essa verificação da mobilidade evita retrabalho desnecessário e 

desperdício de energia. 

 Por ouro lado, o nível de bateria controla a seleção de sensores de acordo com a 

quantidade de energia remanescente no aparelho: se o nível de bateria for abaixo de um limite 

definido, como 15 ou 10%, o importante é priorizar a energia ao invés do contexto. Neste 

caso, portanto, todos os quatro sensores estudados, GPS, wifi, redes e bluetooth, são 

desligados para manter o smartphone ativo por um longo período.  

 Já o módulo de análise é o módulo efetivamente inteligente, capaz de coletar  dados 

contextuais e verificar as regras de associação para determinar quais os sensores necessários. 

Por último, o módulo de controle consiste em enviar os comandos de ativação ou desativação 

do sensores.  Em termos de modelagem sensível a contexto, estes módulos podem ser 

descritos com módulos de acquisição, processamento e disseminação de contexto do serviço 

proposto. O módulo de verificação coleta dados relativos a energia ou mudança de contexto 

do usuário. Já o módulo de análise, além de coletar mais informações e verificar as regras, 

processa todos estes dados juntos para determinar quais sensores devem ser ativados. Por fim, 
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o módulo de controle entrega a informação contextual desejada através da seleção do 

sensores. A figura 4.3 resume a arquitetura geral do sistema e a disposição dos módulos. 

 
Figura 4.3: Arquitetura do sistema.  

Fonte: Própria 

 

 

4.1.2  DESENVOLVIMENTO 
Dada a arquitetura anterior, observamos que o módulo de análise é o mais complexo, 

em especial por causa das regras de associação. Esta regras só poderão ser estabelecidas 

depois de coletar dados de usabilidade e analisar as diversas relações entre os vários 

elementos contextuais. E para realizar um coleta de dados otimizada devemos estabelecer 

previamente que características do usuário desejamos estudar.  

Desta forma, para o desenvolvimento desta proposta são necessárias 5 fases:  

1. Especificação do contexto  

2.  Coleta de dados  

3.  Análise de dados  

4.  Extração das regras   

5.  Desenvolvimento do prótotipo 

 

Na fase de especificação do contexto iremos definir quais elementos contextuais são 

relevante ao nosso estudo, ou seja, qual o foco do nosso sistema. Diante deste foco podemos 

definir que sensores precisaremos analisar para obter as informações desejadas.  Além disto, é 
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necessário definir como estas informações serão processadas e como vamos extrair as regras 

de associação. Os detalhes desta fase de especificação são descritos na seção 4.2 

 Terminada a especificação, inicia-se a fase de coleta de dados. Nesta etapa, vários 

usuários de smartphones são monitorados através de um serviço de coleta ao longo de alguns 

dias. Seus dados são armazenados e posteriormente analisados na fase de análise, onde os 

dados são processados para serem estudados na próxima etapa, que consiste da extração das 

regras de associação. Para a coleta de dados utilizamos o funf 

(http://www.funf.org/about.html) um serviço de coleta desenvolvido pelo MIT. Mais detalhes 

sobre o funf, os usuários estudados e os dado coletados encontram-se na seção 4.3. 

 Por fim, as etapas de extração das regras e desenvolvimento consistem em extrair as 

regras e implementar o serviço respectivamente. Os detalhes de ambas as fases, assim com os 

resultados de energia  obtidos, encontra-se no capítulo 5.  

 

 

4.2  ESPECIFICAÇÃO DE CONTEXTO 

Como visto na seção anterior, o serviço faz uso das regras de associação. E para 

construir este regras precisamos realizar uma coleta de informações de vários usuários para 

construir uma base dados bem definida. Contudo, antes de realizarmos a coleta de dados 

devemos definir qual o nosso foco de estudo, listando as características do usuário que 

gostaríamos de estudar e quais os sensores necessários para atender estas características.  

 Para este trabalho usamos a caracterização de contexto 5W+ 1H (Who, Where, When, 

What, Why e How), definida por  (ABOWD e MYNATT, 2000) e descrita no capítulo 2.  

Definimos portanto 5 características relevantes para o nosso estudo: mobilidade, 

sociabilidade, posição, interatividade e localização. Cada uma destas características possuem 

um conjunto de sensores associados, como GPS, bluetooth, acelerômetro, etc, e buscam 

abranger as principais atividades humanas. 

 Nesta seção iremos explicar como iremos coletar, processar e entregar estas 

características para assim extrair as regras de associação usadas no nosso serviço inteligente. 

A seção 4.2.1 detalha cada uma das 5 características citadas e quais os sensores utilizados. Já 

seção 4.2.2 descreverá como estes dados serão processados de modo a obtermos o formato 

ideal para aplicarmos  a extração de regras. Por fim a seção 4.2.3 explicará o processo de 

entrega do contexto, bem com detalhes sobre como extrair regras de associação de uma base 

de dados. 

http://www.funf.org/about.html
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4.2.1  AQUISIÇÃO DE CONTEXTO: CARACTERÍSTICAS E SENSORES 

ESTUDADOS 
 

4.2.1.1  Sociabilidade 

 A sociabilidade diz respeito ao relacionamento do usuário com outras pessoas. Esta 

característica indica se o usuário está sozinho ou não, e caso esteja acompanhado, que tipo de 

interação ele tem com as demais pessoas ao seu redor. Esta interação social é um indicativo 

do tipo de atividade que o usuário está fazendo no momento, como, por exemplo, assistindo 

aula ou participando de uma reunião.  

Medir o nível de sociabilidade, em especial em escritórios, é de interesse da 

comunidade acadêmica tanto de ciências sociais quanto da computação. Mensurar a 

sociabilidade junto a produtividade de equipes de desenvolvimento auxilia na otimização das 

metodologias de engenharia de software, entre outras aplicações. Trabalhos como 

SociableSense (RACHURI, MASCOLO, et al., 2011) e o METIS (RACHURI, 

EFSTRATIOU, et al., 2014), citados no capítulo 3, além do EmotionSense (RACHURI, 

MUSOLESI, et al., 2010), são exemplos deste estudos.  

 Esta característica refere-se ao “Who” e “What” do 5W + 1H e pode ser medida 

através da detecção da presença de mais de um aparelho próximo ao usuário e da medição do 

nível de ruído do ambiente. Nos trabalhos citados busca-se entender a sociabilidade do 

usuário através do uso de bluetooth, microfone e acelerômetro. No EmotionSense, além destes 

é usado também o GPS para determinar a localização do usuário. O microfone é em geral 

usado para o reconhecimento de diálogos (Speech Recognition), fazendo uso de técnicas de 

processamento de sinal e reconhecimento de padrões. Já o bluetooth é usado para detectar a 

presença de outros dispositivos próximos ao usuário, o que é um indicativo de presença de 

outras pessoas. 

 

 

4.2.1.2  Interatividade 

 A interatividade mede o relacionamento do usuário com o aparelho. Essa característica 

determina a taxa de utilização do dispositivo pelo usuário e pode ser medida através das 

atividades em execução, como ligações telefonicas ou acessos à internet, ou através de 

sensores internos que indicam o estado de alguns componentes, como taxa de uso da CPU ou 

toques na tela. Basicamente esta característica refere-se ao “What” do 5W + 1H, indicando 
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caso o usuário está ou não realizando atividades em seu aparelho e que tipo de atividades 

seriam estas.  

 

 

4.2.1.3  Posição 

 A posição do usuário indica se o usuário está em um ambiente interno ou não (de 

maneira mais simplificada, se está indoor/outdoor). Estabelecer se o usuário está indoor ou 

outdoor é uma característica relevante na seleção de sensores, uma vez que certos sensores 

funcionam de maneira adequada apenas em alguns destes ambientes. O GPS, por exemplo, é 

útil apenas quando o usuário está em áreas externas, uma vez que sua acurácia, a qual 

depende do número de satélites alocados, é reduzida dentro de ambientes internos devido a 

interferências provocadas pela estrutura metálica. Para regiões menores, como prédios, é 

preferível utilizar redes de telefonia ou wifi para estabelecer a localização com uma melhor 

precisão.  

 O trabalho descrito em  (LI, ZHOU, et al., 2014) propõe um sistema de detecção de 

ambientes internos e externos, o IODetector, utilizando os sensores de luz, proximidade e 

campo magnético.  Segundo o artigo, o sensor de luz pode ser usado na detecção de ambientes 

internos uma vez que os níveis de luminosidade, dados em lux (unidade de luminância), da 

radiação solar é muito superior ao da iluminação artificial. Este valores são discrepantes 

mesmo em situações onde o sensor não está voltado diretamente para o sol. Foram realizados 

experimentos  para quantificar esta diferença e constatou-se que a iluminação artifical possui 

valores de luminância variando entre 100 a 1000 lux, enquanto que a luz do sol possui valores 

muito superiores.  

Desta forma, uma das maneiras de determinar se o usuário está em um ambiente 

aberto ou fechado é a utilização do sensor de luz. Contudo há uma situação que pode invalidar 

esta detecção: quando o smartphone está dentro do bolso ou mochila do usuário.Neste caso é 

necessário a utilização do sensor de proximidade para verificar se há algum obstáculo 

interferindo na medição do sensor de luz. Em caso afirmativo, é preciso usar um sensor 

auxiliar para determinar a posição do usuário. De acordo com o mesmo trabalho, o campo 

magnético da terra sofre variações dentro de ambientes internos devido à estrutura metálica 

das construções urbanas, o que leva a utilização do magnetômetro, o sensor de campo 

magnético, como meio de determinar a posição do usuário.  
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4.2.1.4  Mobilidade  

 A mobilidade do usuário pode ser determinada por sensores como acelerômetro e 

giroscópio. Conhecer a mobilidade do usuário é relevante no estudo de seleção de sensores 

pois alguns serviços funcionam de maneira correta apenas para níveis baixos de mobilidade. 

Por exemplo, caso o usuário esteja caminhando ou correndo, é melhor usar o  3G ou wifi para 

a transferência de dados ao invés do bluetooth, pois este irá gastar muita energia mapeando 

aparelhos que mudam constantemente ao longo do caminho devido ao curto alcance do 

bluetooth. Por outro lado, se o usuário estiver  dentro de um carro ou ônibus, o uso do wifi é 

inviável pelo mesmo motivo: o roteador wifi irá gastar energia e tempo tentando localizar 

Acess Points (Aps) wifi que mudam com frequência ao longo do trajeto.   

 A mobilidade está relacionada ao Where e When, pois traduz a ideia de tempo e 

espaço, além de refletir também sobre o What do 5W + 1H, uma vez que a velocidade e 

direção do movimento do usuário são um indicativo do tipo de atividade que o mesmo está 

executando, bem como dos sensores mais adequados a utilizar. 

 

 

4.2.1.5  Localização 

 A localização está diretamente relacionada a posição geográfica do usuário obtida 

através do GPS, redes telefonicas ou  rede wifi.  Determinar se o usuário está em um local 

conhecido e bastante frequentado, como sua casa ou seu escritório, ou se está em um novo 

local é útil para oferecer serviços mais adequados. Assim como a posição, a localização esta 

diretamente relacionado ao Where de 5W + 1H.  

 Dadas estas 5 características, pretendemos estudar as seguintes classes de sensores 

durante a fase de coleta e análise dos dados:  

 Sensores de movimento, como o acelerômetro; 

 Sensores de ambiente, como sensores de luz, magnetômetro e sensor de proximidade;  

 Sensores wireles, como GPS, redes de telefonia e wifi  

 Sensores internos ao sistema, como ativação da tela, chamadas telefônicas, arquivos 

de áudio e nível de bateria.   

Após a coleta destes dados, eles devem ser processados de maneira a traduzir 

corretamente as características citadas. Na seção seguinte explicaremos como as diversas 

informações são processadas.  
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4.2.2  PROCESSAMENTO DE CONTEXTO 
Definido as características e os sensores necessários ao nosso estudo, precisamos 

definir como vamos tratar todas estas informações.  Ao final desta etapa, teremos cada uma 

das características descritas através de valores como {sociabilidade = alta} ou {mobilidade = 

baixa}. 

Algumas características, como mobilidade, podem ser analisadas diretamente através 

dos valores obtidos pelos sensores (neste caso, a aceleração do aparelho obtida do 

acelerômetro). Já outras, como sociabilidade e interatividade, precisam da análise cruzada de 

dois ou mais sensores. Desta forma, precisamos definir como analisar os diferentes valores 

destes sensores.  

 

 

4.2.2.1  Nível de sociabilidade 

Neste trabalho realizamos uma análise simples da socibilidade do usuário através  dos 

dados do bluetooth e do microfone. O nível de sociabilidade será medido comparando-se  o 

número de dispositivos presentes e o nível de ruído do ambiente  em decibéis. O número de 

dispositivos indica caso o usuário está sozinho ou acompanhado e o nível de ruído indica caso 

o ambiente está silencioso, ruidoso ou barulhento. Dados estes valores podemos definir 3 

níveis de sociabilidade: baixa, média e alta.  

 Segundo uma pesquisa realizada pela empresa de segurança Sophos
14

 ,  em 2013, os 

usuários de tecnologia carregam em média 2,9 dispositivos móveis , como smartphones, 

notebooks, tablets, mp3-players e e-readers. Em geral, todos estes dispositivos possuem 

bluetooth. Desta forma,  definimos que o usuário está sozinho quando detecta-se até 2 

dispositivos, e acompanhado a partir de 3 dispositivos. Claro que há situações em que o 

bluetooth pode detectar 2 outros aparelhos de usuários distintos. Neste caso  analisamos os 

níveis de som em decibéis.  

 Na escala logarítmica de decibéis, um diálogo humano encontra-se a nível de 60 dB, 

enquanto que o nível de ruído de um quarto silencioso ou uma biblioteca encontra-se em torno 

de 40 decibéis. Definimos portanto que para valores na faixa de 20 a 40 decibéis  o ambiente é 

considerado silencioso. Já  para valores acima de 40 até 60 dB, o ambiente é considerado 

ruidoso e é um indicativo de que existe diálogo entre duas pessoas ou  o murmúro baixo de 

                                                 

14
 Matéria da pesquisa: http://www.cnmeonline.com/news/average-user-carries-2-9-devices-sophos/ 
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máquinas ou pessoas trabalhando, situação comum em escritórios. Valores acima de 60 

decibéis indicam um ambiente barulhento, como o som de várias pessoas conversando em 

uma reunião ou o burburinho típico de ruas e  ambiente lotados.  A figura 4.4 mostra uma 

escala de níveis de som em decibéis onde é possível verificar os valores usados nesta análise. 

  

 
Figura 4.4: Escala de valores em decibéis. 

Fonte: http://www.noisemonitoringservices.com/decibels-explained/ 

 

 A tabela 4.1 resume o nível de socibilidade de acordo com o a quantidade de 

dispositivos e o nível de ruído em decibéis definos anteriomente.   

Tabela 4.1: Níveis de sociabilidade 

Fonte: Própria 

Decibéis\ Dispositivos Sozinho (até 2 

dispositivos) 

Acompanhado 

Silencioso (20 – 40 dB) Baixa Média 

Ruidoso (40 – 60dB) Média Alta 

Barulhento(60 dB em diante) Média Alta 

 

 

4.2.2.2  Nível de interatividade 

Para medir o nível de interatividade do usuário buscamos verificar fatores internos ao 

smartphone, como as aplicações em execução no momento ou o estado da tela do aparelho. 

http://www.noisemonitoringservices.com/DECIBELS-EXPLAINED/
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Em termos de atividades focamos o nosso estudo apenas nas chamadas telefônicas. 

Para análise da ligação telefônica examinamos o tipo de ligação. Caso a ligação seja feita ou 

recebida, indica um nível de alto de interação. Já se a ligação for perdida indica um nível 

baixo de interação. 

Com relação a ativação da tela nos preocupamos  com o número de ativações em um 

curto espaço de tempo além do tempo de duração de uma ativação.  Muitas ativações em um 

curto período de tempo pode indicar interações rápidas e constantes, como verificar a data e a 

hora ou alguma notificação, e podem ser consideradas como um nível de interação médio. Já 

longos períodos de ativação indicam que o usuário está efetivamente utilizando o smartphone 

para fazer tarefas como ler e-mail e assistir vídeos, o que se traduz como um nível alto de 

interatividade.  A falta de ativação por sua vez indica nível de interação baixo.  

Para nossa análise definimos um tempo curto de interação como 5 minutos. Desta 

forma, ao analisar os intervalos de tempo em que a tela muda de estado, consideramos que 

para intervalos menores que 5 minutos o nível de interação é média. Para intervalos maiores 

ou iguais a 5 minutos teremos duas situações: (i) se tela passou de um estado ligado para 

desligado consideramos uma alta interatividade, (ii) em caso contrário consideramos a 

interatividade baixa. A tabela 4.2 mostra a relação entre o nível de interação e os parâmetros 

analisados.  

Tabela 4.2: Nivéis de interatividade segundo a ativação da tela e o tipo de chamada. 

Fonte: Própria 

Ativação da tela Chamada Telefônica 

            Interação média Chamada perdida Interação baixa 

             Ligada – Desligada = alta 

Desligada – Ligada = baixa 

Chamada 

recebida ou feita 

Interação alta 

 

 

4.2.2.3  Posição 

Para avaliarmos a posição do usuário seguiremos o trabalho descrito em (LI, ZHOU, 

et al., 2014) e, portanto, analisaremos os sensores de luz, proximidade e magnetômetro. 

Primeiramente verificamos o sensor de proximidade. Se o sensor indicar um distância 

muito curta, percebemos  que há algo bloqueando o sensor de luz e que provavelmente o 

smartphone está dentro de algum compartimento. Passamos então para a análise do sensor de 

campo magnético. Caso contrário analisamos  o nível de luminosidade. Se ele estiver acima 

2000 lux, o usuário encontra-se em um ambiente aberto. Caso contrário, devemos verificar se 

os níveis de luminosidade são menores que 50 lux. Em caso negativo, determinamos que o 

usuário está dentro de  um prédio, mas em caso afirmativo devemos verificar o horário do dia. 
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Durante a noite, quando os níveis de luminosidade caem drasticamente, devemos utilizar 

novamente o sensor de campo magnético para auxiliar na verificação do posicionamento.  Os 

valores de 2000 e 50 lux são empíricos e obtidos pelo artigo (LI, ZHOU, et al., 2014). A 

figura 4.5 descreve o diagrama de fluxo da detecção de luminosidade proposto.  

 

 
Figura 4.5: Diagrama de fluxo da detecção da posição do usuário. 

Fonte: própria 

 

No caso do magnetômetro verificamos a variância do campo magnético. Nos 

experimentos realizados por (LI, ZHOU, et al., 2014), constatou-se que a variância do campo, 

dado em gauss,  dentro de prédios é muito maior do que em ambientes externos, onde o 

campo é praticamente constante. Além disto, a variância é maior quando o usuário está se 

locomovendo. Segundo os mesmos experimentos, é possível verificar que para variâncias 

maiores que 18 o usuário está dentro de um prédio. A figura 4.6 resume os resultados obtidos 

pelos autores. 

Desta forma,  definimos que o usuário está indoor caso a variância seja maior que 18. 

Em caso contrário precisamos verificar  a mobilidade do usuário para garantir que ele está 

indoor ou não, pois a variância pode diminuir caso o usuário passe longos períodos de tempo 

imóvel.  Em nosso estudo, preferimos analisar o sinal das redes wifi para facilitar a 

verificação  da posição. Usualmente  o sinal do wifi, dado em dBm (decibel-milliwatts),  é 

mais forte quanto mais perto dos Acess Points o usuário estiver. Em geral, para ambientes 

internos a qualidade do sinal é melhor do que em ambientes externos.  Valores de nível 
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menores que -90dBm, por exemplo,  indicam um sinal fraco e uma grande distância do 

usuário ao roteador, indicando que usuário pode estar em um ambiente aberto ou semi-aberto. 

De preferência analisa-se as amostras com sinais acima de -70dBm (-10dBm corresponde ao 

máximo de força que um sinal wifi pode alcançar, enquanto que -100dBm é o mínimo
15

). 

Desta forma, usamos o valor de –70 dBm como limite para indicar se o usuário está indoor ou 

outdoor. A figura 4.7 resume o diagrama de fluxo para o campo magnético. 

 

 
Figura 4.6: Variação da intensidade do campo magnético para diferentes ambientes.  

Fonte: (li, zhou, et al., 2014) 

 

                                                 

15
 Escala dBm na wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/DBm 
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Figura 4.7: Detecção da posição do usuário através do campo magnético.  

Fonte: Própria 

 

 

4.2.2.4  Mobilidade 

A mobilidade do usuário é avaliada pelo acelerômetro. Os valores de aceleração são 

dados em m/ s² e decomposto nas três dimensões, x, y, e z. O sinal dos valores indicam o 

sentido do movimento.  Para valores na coordenada x, movimentos pra direita possuem sinais 

positivos, enquanto que para a esquerda, negativos. Já com relação a coordenada y, 

movimentos frontais possuem sinais positivos. Se você levantar o celular na direção do céu,  a 

aceleração no eixo z será positiva, enquanto que, na situação contrária, negativa. 

Para avaliar a mobilidade analisamos o valor da aceleração absoluta dada por   

 √  
    

    
   e definimos 4 níveis de mobilidade: nenhuma, baixa, média e alta. 

Nenhuma mobilidade significa que o usuário está parado. Uma mobilidade baixa indica uma 

movimentação leve, como caminhar, levantar-se, etc. Já as mobilidades média e alta indicam 

movimentos mais complexos, como correr ou dirigir um veículo.  

Durante a análise das amostras determina-se um aceleração mínima obtida para o 

sistema e compara-se as demais acelerações com relação a este mínimo para determinar o 

nível de mobilidade do usuário.  

 

 

4.2.2.5  Localização 
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Para o estudo de localização do usuário investigamos os sensores wireless GPS, Redes 

Telefônicas e Wifi.  

Como visto anteriormente, Wifi e Redes de telefônica podem atuar tanto na 

transmissão de dados quanto na localização. No caso do wifi, a localização é dada através da 

identificação dos Acess Points próximos e da força do sinal wifi em dBm de cada um. Os APs 

são identificados unicamente através do endereço MAC (media acess control) .  

No caso das redes telefônicas, a localização é obtida através do Cell-ID (ou CID) de 

um conjunto de torres. O CID é um número de identificação único usado para identificar uma 

BTS (Base Transceiver Station), sistema de telefonia que compreende  a torre e seus 

componentes, como antena, transmissores, controladores, etc, ou setor de uma BTS dentro de 

uma LAC (location area code).  Por sua vez a LAC é um número único que identifica uma 

determinada  área local dentro de uma cidade ou região, que consiste de um grupo de dezenas 

ou centenas de BTS próximas.   

O GPS por sua vez indica a localização do usuário através das coordenadas 

geográficas. Para efeitos de localização, podemos associar diferentes coordenadas a diferentes 

CID e LAC ou APs, facilitando assim o registro de locais comumente frequentados pelos 

usuários. Este locais podem ser traduzidos como “Casa”, “Trabalho” e “Lazer”. Casa e 

Trabalho corrrespondem a casa do usuário e o seu local de trabalho, respectivamente. Este 

locais são bastante frequentados e identificados através de padrões de local e horário 

observados durante análise de dados. Já Lazer engloba qualquer local raramente frequentado 

pelo usuário ou que não se encaixa nas categorias anteriores. 

 

 

4.2.3  ENTREGA DE CONTEXTO: EXTRAÇÃO DAS REGRAS 
Após processarmos os dados coletados dos sensores teremos as características 

definidas pelos seguintes valores:   

1. Sociabilidade = {baixa, média, alta}  

2. Interatividade = {baixa, média, alta}  

3. Posição = {indoor, outdoor},  

4. Mobilidade = {nenhuma, baixa, média, alta} 

5.  Localização = {casa, trabalho, lazer}.   
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Além deles, também analisaremos o horáro do dia, que pode ser classificado em 

manhã, tarde, noite e madrugada, auxiliando na análise temporal dos dados.  

Com estes valores iremos  construir uma base de dados de contexto e, durante a fase 

de análise, extrair as regras de associação a serem usadas pelo método inteligente.  O objetivo 

é construir regras similares aquelas contidas no trabalho (NATH, 2012), onde poderemos 

relacionar duas ou mais características no formato                               

                             e assim deduzir demais atributos sem a necessidade 

de acessar os sensores diretamente. Isso agiliza o processo de entendimento do contexto do 

usuário além de diminuir o acesso aos sensores.  

Desta forma, na fase de análise dos dados o desafio será extrair as regras de 

associação. O problema de encontrar regras de associação é classificado com um problema de 

mineração de dados e existem vários algoritmos de Association Rule Mining nesta área. Em 

nosso estudo vamos utilizar o algoritmo Apriori, que será descrito em detalhes na seção 

4.2.3.1.  

A figura 4.8 resume as fases de acquisição, processamento e entrega de contexto e 

como elas se relacionam as etapas de coleta e análise de dados do sistema. A acquisição trata-

se do acesso direto aos sensores e corrresponde a fase de coleta de dados do usuário. Já as 

etapas de processamento e entrega estão relacionadas as características definidas e 

correspondem a fase de análise dos dados. No processamento, iremos traduzir os valores do 

sensores nas 5 características definidas: sociabilidade, interatividade, mobilidade, posição e 

localização. Ao final desta fase teremos uma base de dados com pares no formato 

{característica, valor}, denominados módulos contextuais,  os quais descrevem os valores de 

cada característica.  
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Figura 4.8: Relação entres sensores, características e módulos contextuais. 

Fonte: Própria 

 

 

4.2.3.1  Regras de associação 

 Association rule mining (ARM), ou extração de regras de associação,  é um das 

técnicas de mineração de dados mais estudadas e tem por objetivo extrair correlações 

relevantes entre elementos de uma base de dados. Ela foi introduzida em (AGRAWAL, 

IMIELIŃSKI e SWAMI, 1993) como um meio de descobrir relações entre produtos diferentes 

em bases de dados de uma rede de supermercados.  

Como visto anteriormente na introdução deste capítulo, uma regra de associação é 

descrita pela implicação     , onde                    , com X e Y  elementos de 

uma base, denominados itemsets.  O conjunto I, dado por               , é um conjunto de 

itens de uma base de dados. Além deste conjunto, outro conjunto relevante em nosso estudo é 

o conjunto de transações D, onde cada transação T corresponde a um conjunto de itens de I, 

ou seja,     . Por sua vez dizemos que uma transação T contém X se     . 

Há duas métricas básicas para avaliar regras e identificar quais delas são interessantes 

ao nosso estudo: suporte e a confiança.  O suporte de uma regra de associação é definido 

como a razão entre o número de registros que contém       e o total de registros. Ou seja, o 

suporte indica a significância estatística de uma regra de associação. Já a confiança é definida 
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como a razão entre o número de transações que contém       pelo número total de registros 

que contém X,  o que indica a força de uma regra de associação.  

Considere por exemplo a base de dados descrita pela figura 4.9. O itemset {milk, 

bread, butter} possui um suporte de 1/5 = 0.2, uma vez que ele ocorre em 20% das 

transações. Já a regra {butter, bread}   {milk} possui uma confiança de 0.2/0.2 = 1, o que 

significa que 100% das transações que contém butter and bread implicam em milk (ou seja, 

no caso do trabalho de (AGRAWAL, IMIELIŃSKI e SWAMI, 1993), esta regra se traduz 

como “sempre que os clientes compram manteiga e pão eles consequentemente compram 

leite”).  Resumindo, dizemos que uma regra de associação tem confiança c em relação ao 

conjunto de transações D se c% destas transações contém X, elas  também possuem Y. Por 

outro lado, se a regra tem suporte igual a s, significa que s% das transações em D posuem 

    . 

 

 
Figura 4.9: Base de dados imples contendo 4 itens e 5 transações.  

Fonte: wikipedia.org 

 

 Desta forma, segundo as definições descritas acima, dado um conjunto de transações 

D, o objetivo da Association Rule Mining resume-se a gerar todas as regras de associação que 

satisfaçam os valores mínimos de suporte e confiança pré-definidos. Este problema pode ser 

dividido em dois subproblemas: (i) encontrar os itemsets mais frequentes, ou seja, aqueles em 

que o número de ocorrências ultrapassa um dado valor mínimo de suporte e (ii) gerar as 

regras de associação para estes itemsets frequentes, também denominados de large itemsets, 

considerando as restrições mínimas de confiança.  

 Suponha                        um conjunto de large itemsets, as regras de 

associação com estes itens são geradas da seguinte maneira: a primeira regra é definida como  

                     e verifica-se sua confiança para descobrir caso ela é ou não relevante 
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para o estudo. A segunda regra é então definida como                           e 

verifica-se mais uma vez a confiança. O processo repete-se iterativamente até que o conjunto 

antecedente fique vazio.  

 A maioria dos esforços de pequisa são com relação ao primeiro subproblema, já que 

encontrar todos os itemsets mais frequentes de uma base de dados envolve buscar todos as 

possíveis combinações de elementos. Para otimizar este problema alguns algoritmos foram 

propostos ao longo dos anos, como o AIS (AGRAWAL, IMIELIŃSKI e SWAMI, 1993), 

SETM (HOUTSMA e SWAMI, 1995), Apriori (AGRAWAL e SRIKANT, 1994), e o Context 

Based Association Rule Mining  (SHAHEEN, SHAHBAZ e GUERGACHI, 2013), mais novo 

algoritmo proposto em 2013. Neste trabalho vamos usar o algoritmo Apriori por ser um dos 

primeiros algoritmos implementados e amplamente usados nas pesquisas, além de ser simples 

e eficiente (SASIKALA, PREMALATHA e LOGESWARI, 2011).  

 

 

4.2.3.2  O algoritmo apriori 

O algoritmo Apriori foi proposto em (AGRAWAL e SRIKANT, 1994) com o objetivo 

de reduzir tanto o tempo de descoberta dos large itemsets quanto espaço de memória usado ao 

longo do processo.  Os algoritmos de descoberta de large itemsets da época usualmente 

percorriam a base de dados múltiplas vezes. Na primeira varredura, calculava-se o suporte de 

cada um dos itemsets e verificava-se qual deles eram frequentes o suficiente para serem 

considerado large. Cada passo subsequente do algoritmo iniciava-se com um conjunto 

semente de large itemsets definido no passo anterior. Utilizava-se esta semente para gerar 

potenciais large itemsets,  denominados candidate itemsets, calculando-se o suporte destes 

candidatos durante a varredura da base. Ao final desta etapa, determinava-se quais dos 

candidates itemsets poderiam ser considerados de fato large itemsets, transformando-os na 

semente para a próxima etapa.  Este processo continuava iterativamente até que não fosse 

encontrado mais nenhum novo large itemset. 

Já o algoritmo Apriori gera os candidate itemsets em um único passo usando apenas os 

large itemsets encontrados nas várias etapa anteriores, sem considerar as transições.  A 

intuição básica aplicada aqui é que todo subconjunto de um large itemset também é um large 

itemset. Desta forma, os candidates itemsets com k elementos podem ser gerados juntando 

vários large itemsets de k-1 elementos,  deletando portanto qualquer subconjunto que não leve 

a geração de large itemsets. Este procedimento, gera bem menos candidatos que os 
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procedimentos anteriores, o que torna o algoritmo Apriori mais rápido e eficiente que as 

demais propostas. A figura 4.10 descreve o pseudo-código deste algoritmo.  

 
Figura 4.10: Pseudocódigo do algoritmo Apriori. 

Fonte: (AGRAWAL E SRIKANT, 1994) 

 

 Desta forma, na fase de análise de dados iremos aplicar o algoritmo Apriori na base de 

dados formada pelos módulos contextuais descritos nesta seção. Com isto extraíremos as 

regras necessarias no módulo de análise do sistema. No capítulo 5, descreveremos com mais 

detalhes este processo e quais as principais regras obtidas. 

 

 

4.3  COLETA DE DADOS  
 

4.3.1  FUNF: SERVIÇO DE COLETA DE DADOS 
Na seção anterior especificamos o foco de nosso sistema, definindo as características e 

sensores que desejamos estudar, bem como o processo de acquisição, processamento e 

entrega destes elementos contextuais. Também definimos o formato do módulos contextuais e 

que usaremos o algoritmo extração de regras Apriori para obtermos nosso conjunto de regras. 

Definidas estas questões devemos efetivamente começar a fase de coleta de dados.  

Para a coleta usou-se a plataforma funf – open desing framework 

(http://www.funf.org/about.html ) desenvolvida por um grupo de pesquisa do MIT 

(AHARONY, PAN, et al., 2011). Funf é um framework construído com o objetivo de ajudar 

no desenvolvimento de aplicações de coleta de informações contextuais de um smartphone, 

desde informações sobre os diversos sensores ativos a aplicações em execução. Ele contém 

http://www.funf.org/about.html
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um conjunto de funções prontas que possibilitam o desenvolvimento de aplicações sem que o 

desenvolvedor tenha conhecimentos profundos sobre programação Android ou sobre os 

componentes de hardware presentes no aparelho.  

Entre as funcionalidades do funf existe o funf in a box (http://inabox.funf.org/ ), um 

coletor simples de dados que não requer esforço algum do pesquisador. É necessário apenas 

cadastrar o sua conta do dropbox e escolher, através de um formulário web, as informações 

que se deseja monitorar e qual a taxa de amostragem de cada uma. Estas informações são 

chamadas de probes e variam desde dados sobre nível de bateria, registro de chamadas, 

mobilidade e localização. Os dados são atualizados automaticamente no dropbox segundo 

uma taxa de atualização definida pelo usuário, restanto ao pesquisador apenas a análise de 

dados.  O funf in a box ainda possui scripts  que transformam o formato dos dados coletados 

em arquivos .db e .csv, facilitando ainda mais a análise final dos dados. 

Diante disto, através do funf in a box construiu-se um aplicativo denominado 

ContextSensor o qual atualizava os dados do usuário a cada 30 minutos. Para atender as 

características e sensores mencionados na seção anterior, os seguintes probes foram 

estudados: 

Tabela 4.3: Lista dos probes avaliados pelo funf. 

Fonte: própria 

Dispositivo Battery Info 

 

Interações com o 

dispositivo 

Screen On/Off 

Ambiente Audio Features 

Light Sensor 

Magnetic Field Sensor 

Proximity Sensor 

Mobilidade Activity 

Linear Acceleration 

Posicionamento SimpleLocation 

Bluetooth 

Cell Towers 

Wifi Devices 

Social Call Logs 

 

O probe BatteryInfo coleta dados referentes ao nível de bateria do smartphone. O 

BatteryInfo é importante para fazermos uma análise do comportamento de recarga do usuário, 

já que ele é capaz de retornar informações como o status da bateria (está carregando, 

descarregando ou cheia) e o meio de recarga (USB ou tomada).  

http://inabox.funf.org/
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O probe Screen On/Off registra caso o status da tela é ligado ou delisgado. Este probe 

será útil na medição do nível de interação do usuário junto com o Call Logs, probe que 

registra o horário e o tipo das chamadas telefônicas.  

 Já o probe Audio Features coleta dados do microfone, identificando o nível de ruído 

do ambiente. Desta forma é possível detectar caso o ambiente está silencioso ou ruidoso. Ele 

pode ser usado juntamente com o bluetooth para determinar caso o usuário está sozinho ou 

acompanhado, o que crucial para verificar o nível de sociabilidade.  Junto com o Audio 

Features, os probes Light Sensor, Magnetic Field Sensor e Proximity constituem o conjunto 

de sensores de ambiente. Light Sensor acessa o sensor de luz para determinar o nível de 

luminosidade do ambiente. De maneira análoga, Magnetic Field Sensor acessa o 

magnetômetro para coletar dados do campo magnético e Proximity acessa o sensor de 

proximidade. Estes dados serão usado para avaliar a posição do usuário, como descrito na 

seção 4.2. 

 A mobilidade do usuário é determinada pelo acelerômetro, o qual é acessado pelo 

probe Linear Acceleration. Este probe coleta a aceleração do aparelho ao longo do tempo 

eliminando a ação da gravidade. Além dele, o probe Activity identifica o nível de atividade 

física do usuário, auxiliando na análise do nível de mobilidade. 

Por fim, a localização do usuário é determinada através dos probes SimpleLocation, 

Wifi e Cell Tower. SimpleLocation coleta dados referentes ao GPS, enquanto que o Wifi 

retorna dados referentes aos Acess Points wifi (Endreço MAC, nome, força de sinal, etc) e 

Cell Tower indica informações referentes as torres de telefonia conectadas ao aparelho (como, 

Cell-ID, LAC, etc).  

 

   

4.3.2  CONDIÇÕES DE COLETA 
A coleta de dados foi realizada usando 4  smartphones Samsung, dois galaxy S5, um 

Galaxy S4 Mini e um Note II, todos com sistema operaciona android 4.2.2 (Jelly Bean). 

Diferentes usuários instalaram o ContextSensor e o usaram ao longo de 10 dias. Os dados 

coletado foram  armazenados no dropbox, convertidos para o formato CSV e depois 

análisados segundo as características definidas e de acordo com o dia e a hora de acesso. No 

Capítulo 5 há a descrição detalhada do formato das informações coletadas e da etapa de 

processamento destes dados em módulos contextuais.  
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4.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste capítulo descrevemos a proposta do nosso projeto de mestrado, que consiste de 

desenvolver um método sensível a contexto de seleção de sensores. Este método faz uso de 

dados contextuais e regras de associação para selecionar os sensores mais adequados para 

cada situação em que o usuário se encontre. A seleção de sensores é uma das principais 

abordagens estudadas na redução do consumo de energia da coleta de dados.  Há muitas 

maneiras de efetuar a seleção de sensores, como realizar a classificação de sensores e 

aplicações ou utilizar redes bayesianas para encontrar o melhor sensor para cada cenário. Uma 

desta abordagens ainda pouco utilizada é o uso de regras de associação entre diferentes 

sensores. Além de ser fácil de implementar, é uma abordagem que possibilita relacionar 

diversos tipos de sensores e diminuir o número de acessos a cada uma deles. O primeiro artigo 

a trabalhar com esta técnica foi o ACE (NATH, 2012), o qual conseguiu mostrar  que, usando 

uma Inference Cache, capaz de inferir características através de um conjunto de regras, junto 

a um Sensing Planner, responsável por selecionar apenas o sensor mais econômico, é possível 

economizar, segundo experimentos e estimativas do artigo, até 82% do consumo de energia 

dependendo do tipo de aplicação e sensor estudado.  

A descrição do método veio acompanhada de uma descrição da arquitetura do sistema e 

dos etapas necessárias ao desenvolvimento do projeto. A arquitetura consiste de três módulos: 

(i) módulo de verificação, responsável por verificar a mobilidade e o nível de bateria do 

smartphone, (ii) módulo de análise, que consiste de método de seleção de sensores e (iii) 

módulo de controle, responsável por enviar os comandos de ativação ou destivação para cada 

sensor. Para desenvolver o método proposto são necessárias 5 etapas: (i) especificação do 

contexto, (ii) coleta de dados, (iii) análise de dados , (iv) extração de regras e (v) 

desenvolvimento do protótipo. Neste capítulo, detalhamos a fase de especificação de contexto 

e coleta de dados, assim como explicamos o problema de extração de regras de  associação 

em base de dados e o algoritmo mais comumente usado, o Apriori.  

Na especificação de contexto definimos as características que desejamos estudar e quais o 

sensores associados a cada uma delas: (a) sociabilidade, que pode ser medida pelo ruído do 

ambiente e a quantidade de smartphones próximos ao usuário, informações estas obtidas 

facilmente pelo microfone e bluetooth, respectivamente; (b) interatividade, obtida através das 

chamadas telefônicas e ativações na tela; (c) mobilidade, verificada através do acelerômetro; 

(d) posição, que verifica caso o usuário está em um ambiente fechado ou aberto e é medida 
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através de sensores de ambiente como sensor de luz, proximidade e campo magnético; (e) 

localização, obtida através dos sensores wireless wifi, GPS e redes.  Estas características 

foram definidas seguindo o modelo contextual 5W + 1H. A coleta destas informações é feita 

através de um framework de coleta de dados denominado funf. Na seção de coleta de dados 

descrevemos os sensores estudados e sob que condições foi realizada a coleta de dados. No 

capítulo 5 explicaremos em detalhes as 3 últimas etapas necessárias ao desenvolvimento do 

projeto: a análise de dados, extração das regras e prototipação.  
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5  EXPERIMENTOS E RESULTADOS  
Neste capítulo detalharemos as três últimas etapas para o desenvolvimento do projeto 

além da etapa de experimentos. A primeira fase, a análise de dados, consistem em processar 

os valores obtidos pelos probes do funf correspondentes a cada características de modo a 

ficarem no formato dos módulos contextuais. Ou seja, consiste traduzir, por exemplo, os 

valores de bluetooth e microfone em níveis de sociabilidade. Os detalhes desta análise, junto 

com a descrição dos arquivos obtidos pelo funf, encontram-se na seção 5.1.  

Ao concluir esta etapa de análise é possível extrair efetivamente as regras de associação a 

serem usadas pelo módulo de seleção de sensores.  As ferramentas usadas no processo de 

extração das regras e os resultados obtidos estão descritos na seção 5.2. A etapa de 

desenvolvimento do protótipo é explicada na seção 5.3. A seção 5.4 se refere aos  

experimentos e trará detalhes sobre o ambientes experimental usado e as condições dos 

experimentos realizados. Os resultados obtidos são resumidos na seção 5.5.  

 

 

5.1  ANÁLISE DE DADOS 
 

5.1.1  SOCIABILIDADE 
 

5.1.1.1 Bluetooth 

 Os dados do bluetooth são obtidos através do BluetoothProbe.  Com este probe é 

possível obter, além do MAC Address e nomes dos dispositivos associados, valores como o 

RSSI (Received Signal Strength Indication),  NREC (Noise Reduction and Echo Cancelation 

) e WBS (Wideband Speech). NREC é um comando AT enviado no estabelecimento de 

conexão entre os dispositivos com o intuito de ativar (AT+NREC =1) ou desativar 

(AT+NREC = 0) o processo de redução de ruído e eco. Já o WBS é um serviço de áudio do 

bluetooth. Ambos os parâmetros são usados na transmissão de dados de áudio entre 

dispositivos diferentes.  

Para o nosso estudo, já que estamos interessados apenas no número de diferentes 

dispositivos, é suficiente apenas armazenar o endereço MAC e o nome de cada aparelho.  A 

figura 5.1 mostra o formato dos arquivos de log do BluetoothProbe. A terceira coluna contém 

o MAC Address  de cada dispositivo. 
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Figura 5.1: Arquivo de bluetooth. 

Fonte: Própria 

 

 

5.1.1.2  Audio Features 

 Os dados do microfone são coletados através do AudioFeatureProbe. Dentre as 

informações obtidas das amostras de som estão o MFCC (Mel-frequency Cepstrum 

Coefficients), o PDS (Power Spectral Density) e  as normas dos vetores (L1, L2 e L infinito).  

A figura 5.2  mostra o formato do arquivo de áudio. 

 

 
Figura 5.2: Arquivo audio features probe. 

Fonte: Própria 

 

MFCC são coeficientes usados no reconhecimento de voz  e são extraídos do PDS de 

uma amostra de áudio. O PDS, por sua vez, trata-se da distribuição da energia de um sinal ou 

série temporal ao longo de diferentes frequências. Os MFCCs emulam o reconhecimento de 

diálogo feito pelo ouvido humano, uma vez que a sua escala de frequência é restrita as 

frequências audíveis ao homem. Contudo, para utilizá-los deveríamos implementar algoritmos 

de classificação e aprendizagem para classificar diferentes tipos de voz e diálogo, o que é algo 

fora do escopo do nosso trabalho. O objetivo é apenas detectar se há ou não ruído no ambiente 

e qual o volume do mesmo. Para isto usou-se a L1-norm uma vez que, segundo dados do  funf 
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developers group
16

, a fórmula                         retorna  o nível de som em 

decibéis de uma amostra de áudio. 

 Da matemática, dado um vetor n-dimensional    |

  

  
 

  

|   a norma | |         

      , é definida como: 

| |   (∑|  |
 

 

)

   

17 

Desta forma temos que para a norma L1, p =1, a norma L2, p = 2, e no caso especial 

da norma infinita temos  p = ∞.  As fórmulas para todos estas normas estão descritas abaixo: 

         | |   ∑|  |

 

   

 

         | |  √∑ |  | 
 

   

 

           | |     
 

|  | 

  A L1-norm é geralmente usada na normalização de dados na área de processamento de 

sinais, em especial nos casos de sinais esparços. 

   

 

5.1.1.3  Análise de sociabilidade 

 Como visto no capítulo 4 , o nível de sociabilidade é medido de acordo com o número 

de dispositivos presentes e o nível de ruído em decibéis seguindo a tabela 5.1: 

TABELA 5.1: Análise do nível de sociabilidade. 

Fonte: Própria 

Decibéis\ Dispositivos Sozinho (até 2 

dispositivos) 

Acompanhado 

Silencioso (20 – 40 dB) Baixa Média 

Ruidoso (40 – 60dB) Média Alta 

Barulhento(60 dB em diante) Média Alta 

 

                                                 

16
 Grupo de discussão do funf: https://groups.google.com/forum/#!forum/funf-developer 

17
  Fonte: http://mathworld.wolfram.com/VectorNorm.html 
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A taxa de amostragem do microfone  é bem maior que a taxa do bluetooth. Desta 

forma calcula-se a o nível médio de decibéis por minuto e compara-se com o número de 

dispositivos.  

 

 

5.1.2  INTERATIVIDADE 
 

5.1.2.1  Screen on/off 

 O Screen Probe registra os momentos de toque na tela. Este sensor é baseado em 

eventos (Event Trigger) e registra os momentos em que a tela passa de ligada para desligada e 

vice-versa. Em nosso estudo é importante observar o momento de ativação da tela e a duração 

desta ativação para medir o grau de interatividade do usuário com o aparelho como definido 

no capítulo 4. A figura 5.3  mostra o formato do arquivo proveniente do Screen Probe. Os 

intervalos de tempo são dados em milisegundos.  

 
Figura 5.3: Formato de arquivo do Screen probe.  

Fonte: Própria 

 

 

5.1.2.2  Chamadas telefônicas 

 O Call Log Probe registra todas as chamadas ocorridas no celular. Além de registrar a 

data e hora da chamada, ele registra o tipo e duração da ligação, além do número e nome do 

contato (codificado via função HASH).  O tipo da chamada é classificado como recebida, 
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feita e perdida. Ele é identificado através de um número inteiro, onde 1 representa chamada 

recebida, 3 chamada feita e 2 chamada perdida. A figura 5.4 mostra o formato do arquivo de 

chamada telefônica. O tipo da ligação é descrito na última coluna. 

 
Figura 5.4: Arquivo call log probe. 

Fonte: Própria 

 

 

5.1.2.3  Análise da interatividade 

 Como visto anteriormente na seção de processameto de contexto do capítulo 4, o nível 

de interatividade é analisado olhando-se a ativação da tela e a chamada telefônica 

separadamente segundo a tabela 5.2. 

TABELA 5.2: Análise do nível de interatividade. 

Fonte: Própria 

Ativação da tela Chamada Telefônica 

            Interação média Chamada perdida Interação baixa 

             Ligada – Desligada = alta 

Desligada – Ligada = baixa 

Chamada 

recebida ou feita 

Interação alta 

 

 Desta forma, calculamos o intervalo de tempo de todas as mudanças de estado da 

ativação da tela e definimos um nível de interatividade para cada um deles. Já no caso das 

chamadas telefônicas avaliamos apenas o tipo de chamada.  Em casos de conflito entre os 

valores de interatividade dado pela ativação da tela e chamada telefônica damos uma maior 

relevância para a chamada. Por exemplo, caso verifique-se que em um dado intervalo de 

tempo menor que 5 minutos o usuário recebeu uma chamada telefônica, define-se o nível de 

interatividade como alta.  
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5.1.3  POSIÇÃO   

 

5.1.3.1 Light Sensor e Proximity Probes 

 Pelo funf, as informações de luz e proximidade são obtidas pelo LightSensor Probe  e 

Proximity Probe, respectivamente. Ambos probes são bastante simples e armazenam 

informações sobre o nível de luminosidade em lux e a distância o objeto mais próximo em 

centímetros. A figura 5.5 mostra o formato de ambos os arquivos. Os intervalos de tempo são 

todos dados em milisegundos.  

 
Figura 5.5: Arquivo do lightsensor (esquerda) e proximity (direita) probe.  

Fonte: Própria 

 

 

5.1.3.2 Magnetômetro  

 O MagneticField Probe armazena os valores de campo magnético nas 3 dimensões 

(coordenadas x, y, e z).  Para o nosso estudo, como estamos interessados na variância do 

campo mangético, calculamos  a variância por segundo para cada eixo e por fim 

determinamos a variância absoluta.  A figura 5.6 mostra o formato do arquivo de campo 

magnético.   
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Figura 5.6: Dados do magnetic field sensor.  

Fonte: Própria 

 

  

5.1.3.3  Análise do posicionamento 

Para análise da posição do usuário, analisamos os valores obtidos por estes três 

sensores de acordo com a proposta em (LI, ZHOU, et al., 2014) e descrita em detalhes no 

capítulo 4,  juntamente com os dados de sinal de wifi obtidos pelo wifi probe.  

A taxa de amostragem do sensor de proximidade é de cerca de uma amostra por 

minuto, o que é bem menor que a do sensor de luminosidade e do magnetômetro. Desta 

forma, calcula-se a média de luminosidade  e a variância do campo magnético por minuto 

para o sensor de luz e o magnetómetro, respectivamente. Já para a análise dos Acess Points 

Wifi, coleta-se o sinal mais forte por minuto para utilizar a verificação da posição.  

Para facilitar a análise, já que são muitos  sensores avaliados, foi desenvolvido um 

programa em C para comprarar os diferentes valores e determinar se o usuário está indoor ou 

outdoor.  

 

 

5.1.4  MOBILIDADE 
Dois probes são responsáveis pela coleta de dados de mobilidade do usuário: Linear 

Acceleration Probe  e Activity Probe.  
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5.1.4.1  Linear acceleration probe 

 O Linear Acceleration Probe armazena a aceleração do smartphone eliminando a 

influência da aceleração da gravidade. Esta aceleração é descrita nas três coordenadas x, y e z 

e possui valores negativos ou positivos dependendo do sentido do movimento: se o 

movimento for no eixo x, o valor é negativo para movimentos a direita e positivo no outro 

sentido, com a mesma análise aplicando-se aos demais eixos. Para análise da mobilidade, 

calculamos a aceleração absoluta e estabelecemos um valor mínimo de aceleração para ser 

comparado aos demais. A figura 5.7 mostra o formato do arquivo. O tempo é dado em 

milisegundos. 

 
Figura 5.7: Arquivo do Linear acceleration probe.  

Fonte: Própria 

 

 

5.1.4.2  Activity 

 O Activity Probe indica o nível de atividade física do usuário através dos parâmetros  

none, low, medium e high. Este  probe também é baseado no acelerômetro, contudo é mais 

abstrato que o Linear Acceleration, pois captura atividades humanas dificéis de detectar, 

como sentar, levantar-se, subir escadas, etc. Na figura 5.8  temos  o formato do Activity 

Probe. O tempo é dado em milisegundos. 
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Figura 5.8: Arquivo activity probe.  

Fonte: Própria 

 

 

5.1.4.3  Análise da mobilidade 

 O nível de mobilidade e definido pela análise conjunta dos valores obtidos pelo 

Activity Probe e Linear Acceleration Probe. Como a taxa de amostragem do Activity é de uma 

amostra por minuto,  o que é menor que a taxa de várias amostras por segundo do Linear 

Acceleration, calcula-se a aceleração média absoluta por minuto.  

O Activity probe é relevante no estudo da mobilidade pois, ao ser analisado junto aos 

dados do LinearAceleration, auxilia na detecção das acelerações mínimas e máximas que o 

usuário pode chegar, as quais serão usadas na classificação do movimento. Além disto, ele 

atua como um sensor auxiliar para situações em que a aceleração do usuário  é baixa contudo 

sua mobilidade é alta (por exemplo, dirgindo o carro a velocidade constante).  

 

 

5.1.5  LOCALIZAÇÃO: SENSORES WIRELESS  

 

5.1.5.1  Wifi 

 Os dados do wifi são obtidos através do Wifi Probe. De maneira análoga ao bluetooth, 

este probe armazena o endereço MAC e os nomes dos APS (Acess Points) existentes 

próximos ao usuário. Além disto, são registrados dados referentes ao sinal, como protocolo, 

frequência e a qualidade do sinal (através do nível em Decibel-MilliWatts - dBm).  A figura 
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5.9 resume os dados obtidos pelo WifiProbe. Primeira coluna descreve o endereço MAC de 

cada AP. A segunda descreve o nome e a quinta, a força do sinal em dbm. 

 
Figura 5.9: Arquivo do wifi probe. 

Fonte: Própria 

 

 Para o estudo de localização é interessante analisar o endereço MAC e nome dos AP 

além da força de sinal de cada um deles. Como dito anteriormente, na seção de especificação 

do contexto do capítulo 4, a força do sinal do wifi é um indicativo de quão próximo o usuário 

se encontra do roteador avaliado, auxiliando no processo de localização. Além disto, o sinal é 

útil como um quantificador da qualidade da amostra: valores de nível menores que -90dBm 

indicam um sinal fraco e uma grande distância do usuário ao AP, indicando uma amostra de 

baixa qualidade para a localização. Desta forma o ideal  é analisar amostras com sinais acima 

de -70dBm.  A figura 5.10 resume a escala de sinal do wifi. 
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Figura 5.10: Escala de valores do sinal wifi e suas respectivas qualidade.  

Fonte: https://community.republicwireless.com/thread/31102 

 

 Além da localização, os APs wifi serão utilizados na análise da posição do usuário, 

uma vez que uma grande quantidade de APs com sinais fortes é um indicativo de que usuário 

encontra-se em um ambiente fechado.  

 

 

5.1.5.2  Redes de Telefonia 

 Os dados de telefonia são armazenados pelo Cell Tower Probe. As informações 

obtidas para cada amostra são o Cell ID ( também denominao CID), LAC (Location Area 

Code), PSC (Primary Synchronization Code) e o tipo da torre, que pode ser GSM, CDMA ou 

WCDMA. 

 Como visto no capítulo 4, o CID é um número de identificação único usado para 

identificar uma BTS dentro de uma LAC.  Por sua vez a LAC é um número único que 

identifica uma determinada “location area” ou área local, que consiste de um grupo de 

dezenas ou centenas de BTS próximas.  Já o PSC é um identificador usado em redes UMTS e 

para sincronização dos dados. A figura 5.11 mostra os dados do Cell Tower Probe.  Os 

intervalos de tempo são dados em milisegundos. O tipo da rede é descrito na última coluna 

onde o número 1 corresponde ao GSM, 2 ao CDMA e 3 WCDMA. 

 

https://community.republicwireless.com/thread/31102
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Figura 5.11: Arquivo do cell tower probe. 

Fonte: Própria 

 

 Para a localização o importante é analisar as variações no CID e no LAC, pois estes 

indicam que o usuário mudou de posição.  Podemos associar diferentes LACs a diferentes 

Acess Points wifi ou coordenadas geográficas obtidas pelo GPS. 

 

 

5.1.5.3  GPS 

 Os dados de GPS são obtidos através do SimpleLocationProbe. Na verdade, este probe 

é responsável por indicar as coordenadas geográficas do usuário independente do sensor 

usado, seja GPS ou Redes. No caso de GPS ele sinaliza quantos satélites foram mapeados. Já 

para redes ele indica qual tipo de rede foi usada (cell ou wifi). Contudo há diversas outras 

informações relativas aos sensores de localização, inclusive informações sobre a mobilidade 

do usuário. A figura 5.12 mostra algumas delas.  
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Figura 5.12: Formato do GPS probe. 

Fonte: Própria 

 

 

5.1.5.4  Análise da localização 

Ao longo da análise de dados, tivemos alguns problemas com o SimpleLocationProbe. 

Os dados  coletados são inconsistentes em alguns usuários e nem sempre os arquivos deste 

probe eram gravados. Um dos usuários, por exemplo, não conseguiu coletar dados do GPS e 

os demais conseguiram coletar dados esporádicos de apenas um dia. Não sabemos o motivo 

deste problema, mas acreditamos que pode estar relacionado a versão do SDK Android ou o 

modelo do aparelho. Devido a estas inconsistências, descartamos os valores de GPS de nosso 

estudo.  

As amostras de wifi e redes de telefonia estão normais. Os dados de redes são 

coletados uma vez por hora, enquanto que os dados de wifi são armazenados sempre que 

novos Acess Points são encontrados. Contudo, ao relacionar os Acess Points com os CIDs ou 

LACs não obtivemos  relacionamentos relevantes: um mesmo Acess Point estava relacionado 

a diferentes CID e uma mesma LAC correspondia a diferentes Acess Points. Desta forma, 

para agilizar o processo de análise da localização, verificamos  apenas o MAC e nome dos 

Acess Points. Como os dados estudados na coleta eram de estudantes e professores do CIn, a 

identificação das redes CIn-Guest, CIn-UFPE, UFPE Livre, entre outras auxiliou no processo 

de classificação da localização na categoria trabalho. Outras redes que apareciam com 

frequência em especial a noite e nos fins de semana eram classificados como casa. As demais 

redes eram agrupadas em lazer.  
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5.2  EXTRAÇÃO DAS REGRAS  
Na seção anterior descrevemos a etapa de análise de cada uma das características. Ao 

final desta etapa, teremos os módulos contextuais descrevendo o nível de atividade de cada 

característica segundo o modelo definido abaixo: 

1. Sociabilidade = {baixa, média, alta}  

2. Interatividade = {baixa, média, alta}  

3. Posição = {indoor, outdoor},  

4. Mobilidade = {nenhuma, baixa, média, alta} 

5. Localização = {casa, trabalho, lazer} 

Desta forma, para cada usuário teremos um conjunto de informações sobre os níveis 

de atividades para um determinado dia e horário da semana. A tabela 5.3 resume as 

informações obtidas ao final da etapa de análise. 

 
Tabela 5.3: Dados obtidos ao final da análise 

Fonte: própria 

 

Além das 5 características previamente citadas, também consideraremos o horário em que 

estas atividades ocorrem, discretizado para os valores “madrugada”, “manhã”, “tarde” e “noite”. 

Diante destas informações iniciaremos o processo de extração das regras de associação através do 

algoritmo Apriori descrito no capítulo 4. Para isto usaremos a ferramenta de aprendizagem de 

máquina WEKA
18

 e analisaremos as regras por usuário e pelo conjunto geral de usuários.  

Para a execução do algoritmo Apriori devemos definir previamente o suporte mínimo 

(minSup) e a confiança mínima (minConf). Como descrito anteriormente no capítulo 4,  o suporte 

indica a significância estatística de uma regra de associação, ou seja, o quão frequente ela é. Já a 

confiança indica a força de uma regra de associação. Uma regra com confiança igual a 1 significa 

que sempre ocorrerá. Para o nosso estudo, definimos  o suporte mínimo como de 5% pois 

                                                 

18
 Website do WEKA: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
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buscamos encontrar relações que não são triviais mas que podem ser utéis na redução da energia. 

Com relação a confiança mínima usamos igual a 99%.   

Sob estas condições, obtivemos o seguinte conjunto de regras:   

1. {horário=tarde, sociabilidade=média} ==> {posicionamento=indoor} 

2. {horário=madrugada} ==> {mobilidade=nenhuma}  

3. {horário=madrugada, posicionamento=indoor} ==> {mobilidade=nenhuma} 

4. {horário=tarde, localização=casa} ==> {posicionamento=indoor} 

5. {horário=madrugada, localização=casa} ==> {mobilidade=nenhuma} 

6. {horário=noite, interatividade=baixa, localização=casa} ==> {mobilidade=nenhuma}  

7. {horário=madrugada, posicionamento=indoor,  localização=casa} ==> 

{mobilidade=nenhuma}  

8. {horário=madrugada, interatividade=baixa} ==> {mobilidade=nenhuma}  

9. {horário=madrugada, interatividade=baixa} ==> {posicionamento=indoor} 

10. {horário=tarde, sociabilidade=média, mobilidade=nenhuma} ==> 

{posicionamento=indoor}  

11. {horário=madrugada, interatividade=baixa, posicionamento=indoor} ==> 

{mobilidade=nenhuma}  

12. {horário=madrugada, interatividade=baixa, mobilidade=nenhuma} ==> 

{posicionamento=indoor}  

13. {horário=madrugada, interatividade=baixa} ==> {mobilidade=nenhuma, 

posicionamento=indoor}  

14. {horário=madrugada, interatividade=baixa, localização=casa} ==> 

{mobilidade=nenhuma}  

15. {horário=madrugada, interatividade=baixa, localização=casa} ==> 

{posicionamento=indoor}  

16. {horário=madrugada, interatividade=baixa, posicionamento=indoor, localização=casa} 

==> {mobilidade=nenhuma}  

17. {horário=madrugada, interatividade=baixa, mobilidade=nenhuma, localização=casa} ==> 

{posicionamento=indoor}  

18. {horário=madrugada, interatividade=baixa, localização=casa} ==> 

{mobilidade=nenhuma, posicionamento=indoor}  

19. {sociabilidade=média, localização=trabalho} ==> {posicionamento=indoor}  

20. {horário=tarde, mobilidade=nenhuma, localização=casa} ==> {posicionamento=indoor}  

21. {horário=tarde, sociabilidade=média, interatividade=baixa} ==> 

{posicionamento=indoor} 

22. {horário=tarde, interatividade=baixa, localização=casa} ==> {posicionamento=indoor}  

23. {interatividade=média, localização=trabalho} ==> {posicionamento=indoor}  

24. {horário=tarde, sociabilidade=média, interatividade=baixa, mobilidade=nenhuma} ==> 

{posicionamento=indoor}  

25. {horário=tarde, interatividade=baixa, mobilidade=nenhuma, localização=casa} ==> 

{posicionamento=indoor}   

26. {horário=noite, sociabilidade=média, localização=casa} ==> {mobilidade=nenhuma}  

27. {sociabilidade=média, mobilidade=nenhuma, localização=trabalho} ==> 

{posicionamento=indoor}  

28. {horário=noite, sociabilidade=média, interatividade=baixa, localização=casa} ==> 

{mobilidade=nenhuma}  

29. {horário=manhã, localização=trabalho} ==> {posicionamento=indoor} 
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A maioria das regras retornaram relações de implicação referentes a mobilidade e 

posição, o que indica que é possível obter estas informações através de outros sensores. Esta 

regras também indicam uma forte dependência entre o contexto do usuário e sua mobilidade e 

posição, indicando que diferentes cenários se relacionam a diferentes locais e níveis de 

mobilidade.  Além disto, estas duas características também são dependentes entre si, já que 

observamos regras onde a mobilidade e a posição encontram-se em lados distintos da 

implicação.  

Alguns exemplos destas relações são: (i) dentro de um ambiente interno a mobilidade 

do usuário é, em geral, nenhuma ou pouca, e vice-versa, o que evidencia a relação entre estas 

duas características; e (ii) quando a mobilidade do usuário é alta,em situações em que o 

mesmo está dirigindo ou correndo, a sua interatividade com o smartphone e sociabilidade são 

baixas.  

Pelas regras acima podemos observar muitas regras associadas ao horário da 

madrugada e da tarde. Em geral, de madrugada, ou seja, o período entre meia-noite e 6 horas 

da manhã, o usuário encontra-se em casa dormindo ou trabalhando, o que leva a situações 

onde a mobilidade é nenhuma e a posição é indoor, Já o período da tarde, entre meio dia e 6 

horas da noite, é o período de trabalho e estudos, o que também leva a situações onde o 

usuário está parado em um ambiente interno.  

 Uma outra correlação bastante comum é o fato que os níveis de sociabilidade média e 

de interatividade baixa estão relacionados entre si e associados a uma posição indoor, o que 

não é tão trivial. Em geral espera-se que em ambientes internos como casa ou trabalho o 

usuário interagisse bastante com o smartphone  e o nível de sociabilidade fosse baixo.  

 Diante destas regras obtidas, faremos nossa seleção de sensores com base no horário, 

mobilidade, interatividade e sociabilidade. Como visto no capítulo 4, o objetivo é ativar ou 

desativar os serviços de wifi, 3G, GPS e bluetooth através da coleta de contexto e das regras 

de associação. Para isto deduziremos a posição do usuário, o que permite a seleção dos 

melhores sensores  para cada tipo de ambiente. Na próxima seção detalharemos o processo de 

prototipação de nossa solução.  

 

 

5.3  PROTOTIPAÇÃO 
Terminada a fase de extração das regras de associação iniciamos a última etapa do 

projeto, que consiste no desenvolvimento do módulo de seleção de sensores. Como visto no 



162 

 

capítulo 4, focamos nosso estudo nos sensores wireless GPS, 3G, wifi e bluetooth. O objetivo 

é selecionar os sensores mais adequados para cada tipo de ambiente.  Para ambientes internos, 

por exemplo, é mais eficiente utilizar o wifi ou o bluetooh para transferência de dados e 

localização, utilizando o 3G e o GPS de preferência em ambientes externos. Desta forma, caso 

o módulo inteligente identifique que o usuário encontra-se indoor, ele desativa o 3G e o GPS, 

deixando o wifi e bluetooth ativos.  A figura 5.13 resume o processo de seleção.  

 

 

 

Figura 5.13: Processo de seleção de sensores. 

Fonte: Própria 

 

Para validação de nossa proposta, implementamos este módulo como um serviço 

Android. Este serviço contém as regras estabelecidas anteriormente e monitora o estado atual 

do smartphone. Para evitar desperdício de energia ao manter o serviço ativo por longos 

períodos de tempo, implementamos um módulo de verificação que monitora o acelerômetro, 

como descrito na arquitetura do capítulo 4. Desta forma, o serviço só executa o processo de 

verificação das regras e do estado atual do smartphone caso o usuário tenha mudado de 

posição. Caso contrário, as condições anteriores ainda são válidas e não há necessidade de 

atualizar os dados. Claro que há situações onde o usuário movimenta-se porém não muda de 

ambiente (com ao levantar-se ou sentar-se) ou ainda em que o contexto do ambiente muda 

sem que o usuário tenha-se deslocado (como, por exemplo, mais pessoas entram no ambiente 

e começam a interagir com o usuário). Por questões de simplificação, contudo, não iremos 

contemplar esses casos, o que pode gerar alguns erros na seleção de sensores.  

Além do acelerômetro, o módulo de verificação também monitora o nível de bateria, 

dado que abaixo de um certo nível de bateria o sistema priorizará a economia de energia em 
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relação a usabilidade. Desta forma, o serviço de seleção de sensores só é ativado caso o nível 

de bateria esteja acima de 15%. Caso contrário, todos os sensores serão desligados para 

preservar a energia.  

Desta forma, o serviço funciona de acordo com o diagrama de fluxo descrito pela 

figura 5.14. Sempre que o usuário movimenta-se, o sistema verifica o nível de bateria, se 

estiver acima de 15%, o serviço de seleção de sensores é ativado. Este serviço verifica o 

status atual do aparelho e compara com as regras de associação estabelecidas na seção 

anterior para verificar caso o usuário está indoor ou outdoor. Com esta verificação ativa-se 

apenas os sensores necessários para aquele momento e cenário.  Como as principais regras 

listadas na seção 5.2 relacionam o horário, a mobilidade, a interatividade e a sociabilidade 

com a posição, iremos coletar informações contextuais referentes a estas características para 

deduzir a posição do usuário.  

 
Figura 5.14: Diagrama de fluxo do serviço.  

Fonte: Própria 

 

 

5.3.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROTOTIPAÇÃO 
Nas versões atuais do Android não é possível acessar de maneira automática o GPS e as 

redes móveis. Existem funções para ativar e desativar o GPS, contudo elas só funcionam em 
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um aparelho com acesso a root, o que faz com o usuário e o desenvolvedor tenha privilégios 

acima do sistema operacional.  

Com relação as redes móveis, existem métodos publicados na internet que usam falhas 

de  segurança em algumas bibliotecas Android e acesam indiretamente as redes. Contudo, 

mesmo este método orientado a “gambiarra”, também só funciona para aparelhos rooteados e 

além de não ser efetivo para versões mais novas do Android. Segundo alguns 

desenvolvedores, o Android Lollipop já corrigiu essa falha de acesso as redes. Aliás, a 

tendência é que as futuras versões do Android não permitam acessos diretos aos sensores e 

interfaces redes, ficando mais difícil para o desenvolvedor sem acesso a root trabalhar com 

estes componentes. Desta forma, as futuras otimizações de energia devem ser implementadas 

a nível de middleware ou sistema operacional.  

Apenas o wifi e o blutooth podem ser acessados via programação através de funções 

simples. Desta forma, para agilizar o desenvolvimento do protótipo e facilitar os testes com 

vários usuários , apenas selecionamos automaticamente o bluetooth e o wifi e lançamos avisos 

ao usuário para desativar o GPS e o 3G quando necessário.  

 

 

5.4  FASE EXPERIMENTAL  
 

5.4.1  AMBIENTE  EXPERIMENTAL  
Para os experimentos de energia utilizamos novamente um novo serviço do funf in a 

box para coletar apenas dados de bateria. Entre as informações coletadas estavam o nível de 

carga, o status atual da bateria (indicando caso ela estava sendo carregada ou não), a corrente 

e tensão média do aparelho e o tipo de fonte de recarga (fonte AC ou USB). Com estes dados 

é possível examinar o decaímento da bateria dos usuários, bem como entender o 

comportamento de recarga do mesmo.  O nosso objetivo com isto é comparar o 

comportamento da bateria antes e depois de instalar o nosso serviço para assim entender a 

economia gerada.  

Para avaliar o consumo de energia gerado apenas pela execução do serviço utilizamos o 

PowerTutor  (ZHANG, TIWANA, et al., 2010) para coletar dados de potência instantanea. O 

PowerTutor é um perfil energético que faz uso de modelos de descarga da bateria e de 

regressão linear para estimar o consumo de energia de cada componente do smartphone. 

Além de exibir o consumo de potência geral do sistema, ele possui várias interfaces para 
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mostrar o consumo individual de alguns componentes do aparelho, como GPS, 3G e display, 

e dos aplicativos em execução no momento. Atualmente ele pode ser encontrado na loja de 

aplicativos Google Play e pode ser instalado em qualquer smartphone  com versão do 

Android acima de 1.5. A figura 5.15 descreve as interfaces disponíveis no aplicativo. A 

esquerda temos  o consumo de potência médio por aplicação e a direita o custo por 

componente.  

 

 
Figura 5.15: Interfaces do Power Tutor.  

Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.umich.powertutor   

 

  

5.4.2  CONDIÇÕES DOS EXPERIMETOS 
Este serviço foi instalado, junto com o serviço de coleta de bateria.  Os usuários 

seguiram um roteiro de testes que consistia em usar o aparelho sob diferentes condições: 

1. Utilizar o aparelho normalmente sem o serviço propoto; 

2. Utilizar o aparelho normalmente com o serviço; 

3. Utilizar o aparelho com todos os sensores, GPS, wifi, redes e bluetooth ativados;  

4. Utilizar o aparelho com redes, wifi e bluetooth ativados; 

5. Utilizar o aparelho apenas com as redes (3G e wifi) ativas; 

 

Ao iniciar cada conjunto de testes, os usuários carregavam suas baterias até 100%. 

Somente quando a bateria chegasse a 15 ou 10% é que os usuários iniciavam um novo teste. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.umich.PowerTutor
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Desta forma, fica mais facil analisar o decaimento da bateria para diferentes situações e 

verificar a economiza gerada pelo serviço. 

Os testes de consumo do serviço foram feitos usando-se apenas um aparelho.  

 

 

5.5  RESULTADOS  
 

5.5.1 DECAIMENTO DA BATERIA 
Na análise do decaímento da bateria foram analisados dados de 3 aparelhos  Samsung  

de diferentes usuários ao longo de duas semanas. 

O primeiro usuário testado possuia um smartphone Samsung Galaxy S3 Mini. A 

figura 5.16 mostra os dados obtidos por este usuário.  

 
FIGURA 5.16: Decaimento da bateria para o usuário 1.  

Fonte: Própria 

 

Observa-se que, usando o serviço, a taxa de decaímento da bateria é bem menor que as 

demais situações. A tabela 5.4 possui os tempos de vida da bateria para os diferentes modo de 

operação do smartphone.  
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TABELA 5.4: Tempo de vida da bateria sob diferentes situações para o usuário 1.  

Fonte: Própria 

 

 Temos então que o serviço aumentou o tempo de vida da bateria em 18 horas e 25 

minutos em comparação  com a utilização normal do aparelho.  Esse aumento representa 

cerca de 34,80% do tempo de vida normal da bateria.  

 O segundo usuário testado portava um aparelho Samsung Galaxy S4 mini. A figura 

5.17 resume os resultados obtidos.  

 
FIGURA 5.17: Decaímento da bateria para o usuário 2.  

Fonte: Própria 

 

Para este usuário há pouca diferença no consumo de energia para diferentes modos de 

operação. Contudo, ao analisarmos o tempo de vida da bateria para cada modo observamos 

um tempo maior para o sistema utilizando o serviço. Em relação a utilização normal do 
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aparelho, o serviço aumento em 1 hora e 28 minutos o tempo de vida bateria. A tabela 5.5 

resume os resultados obtidos.  

 

Tabela 5.5: Tempo de vida da bateria sob diferentes situações para o usuário 2.  

Fonte: Própria 

 
 

 O terceiro e último usuário analisado usava um Samsung Galaxy S5. Por limitações no 

tempo, este usuário apenas testou dois modos de operação: usando o aparelho normalmente 

com e sem o serviço. A figura 5.18 resume os resultados obtidos. 

 

 
Figura 5.18: Decaimento da bateria para o usuário 3. 

Fonte: Própria 

 

No gráfico anterior observa-se claramente o impacto gerado pelo serviço na economia 

de energia. Analisando os respectivos tempos de vida, constatou-se que o serviço aumento em 
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2 horas e 25 minutos, cerca de 25,66%,  o tempo de vida da bateria. A tabela  5.6 resume os 

tempos obtidos. 

Tabela 5.6: Duração da bateria para o usuário 3.  

Fonte: Própria 

 
 

Na tabela abaixo resumimos os resultados obtidos para todos os usuários. Em média o 

serviço consegue aumentar o tempo de vida da bateria em 22,82%. Em todas as situações, ele 

conseguiu aumentar o tempo da bateria em mais de 1 hora.  Infelizmente, como não fizemos 

um estudo de perfil de uso dos usuários estudados, não tivemos como identificar que fatores 

levaram a uma maior ou menor economia.  

 

Tabela 5.7: Aumento no tempo de vida da bateria para diferentes usuários .  

Fonte: Própria 

Usuário  Diferença de Tempo  Porcentagem 

Usuário 1 18 horas e 25 minutos 34,80% 

Usuário 2 1 hora e 28 minutos 8% 

Usuário 3 2 horas e 25 minutos 25,66% 

 

 

5.5.2  CONSUMO DE POTÊNCIA DO SERVIÇO 
Para medir o consumo de potência médio do serviço de seleção de sensores, medimos 

o consumo total do sistema sem e com o serviço. Para isto, desligamos todos os serviços de 

rede e localização (wifi, 3G, GPS, bluetooth, sincronização, etc)  de modo que o custo total do 

sistema seja próximo ao custo gerado apenas pelo processamento de dados.  

 Como descrito na seção anterior usamos o Power Tutor para coletar os dados de 

potência. Como o Power Tutor calcula a média de potência do sistema a cada minuto, 

coletamos 30 amostras  para então gerarmos uma média de potência.  A tabela 5.7 descreve os 

valores de potência média obtidos. Estes experimentos foram realizados em um smartphone 

Samsung Galaxy S3 mini.  
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TABELA 5.8: Comparativo da potência média para o sistema com e sem o serviço.  

Fonte: Própria 

Modo de operação Potência Média 

Sem serviço 560,16mW 

Com serviço 577,5mW 

 

 Dos dados descritos acima, estima-se portanto que o consumo médio de potência do 

serviço é de apenas 17,34mW, ou seja, cerca de apenas 3,09% do consumo médio de potência 

de todo o sistema.  Desta forma, concluímos que o serviço em si não interfere na redução do 

consumo de potência gerado pela seleção de sensores.  

 

 

5.6  CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Neste capítulo detalhamos as etapas de análise de dados, extração de regras prototipação 

e experimentos.    

Na análise de dados, descrita na seção 5.1, verificamos o formato dos arquivos de cada 

um dos probes usados na coleta. Definimos quais informações eram necessárias para o nosso 

estudo e como elas deveriam ser processadas de maneira a obtermos cada um dos módulos 

contextuais definidos.  

Com os módulos prontos e organizados por usuário, data e hora, definimos as condições e 

parâmetros necessários para a extração das regras. Utilizamos o WEKA para implementar o 

algoritmo Apriori com minSup igual a 5% e minConf  igual a 99%. As principais regras 

obtidas estão descritas na seção 5.2. A maioria delas relacionava o horário da madrugada ou 

da tarde com os níveis de sociabilidade média e interatividade baixa, resultando em um 

posicionamento indoor ou em nenhuma mobilidade.  

Diante destas regras desenvolvemos o serviço de seleção de sensores. Na seção 5.3 

descrevemos como o serviço seleciona os melhores sensores de acordo com a posição do 

usuário e como implementamos este serviço no sistema operacional Android de modo a 

economizar energia. Também relatamos algumas dificuldades encontradas ao longo do 

desenvolvimento do protótipo. 

Já na seção de 5.4 descrevemos como usamos mais uma vez o funf para coletar dados da 

bateria e o PowerTutor para monitorar a potência média consumida pelo serviço além do 

roteiro de testes usados pelos usuários. 
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Os resultados obtidos encontram-se na seção 5.5. Verificamos que o serviço aumentou o 

tempo de vida das bateria em média de 22,82%, sendo 18 horas e 25 minutos o aumento mais 

significativo. Além disto, nos testes de potência, verificamos que o serviço em si consome em 

torno de 3% do consumo geral do sistema, bem menos que a economia gerada pela seleção de 

sensores.  
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6  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 O objetivo deste trabalho de mestrado é desenvolver um método sensível a contexto 

para reduzir o consumo de energia em smartphones. A evolução dos smartphones ao longo 

dos anos  possibilitou o desenvolvimento de aplicações context-aware capazes de adaptar o 

sistema para cada usuário e cenário. Contudo, o uso de contexto gera um aumento do 

consumo de energia, principal limitação dos dispositivos móveis. Apesar da grande evolução 

dos processadores usados nos smartphones e do aumento no número de sensores disponíveis, 

as baterias não evoluíram no mesmo ritmo que estes componentes, o que as tornam 

verdadeiros gargalos no desenvolvimento de sistemas mais complexos. 

 Devido a estas limitações energéticas, são necessárias abordagens que reduzam o gasto 

energético sem prejudicar a qualidade dos sistemas sensíveis a contexto. Para entender quais 

os principais problemas energéticos causados por contexto, bem como os métodos usados 

para otimizar o consumo de potência, fez-se uma revisão sistemática da literatura. Nela, 

identificamos que as principais abordagens para economizar energia em sistemas sensíveis ao 

contexto móveis são: (i) reduzir o consumo energético da aquisição e processamento de 

contexto ou (ii) reduzir o consumo energético da transmissão de contexto.  

 Vimos que os sistemas sensíveis a contexto geralmente coletam contexto através de 

entradas indiretas, como os sensores. A qualidade do sistema está diretamente relacionada 

com a qualidade dos dados coletados. Desta forma, reduzir o consumo energético da aquisição 

e processamento de contexto está diretamente ligado ao gerenciamento dos sensores. Existem 

3 métodos para gerenciar o consumo de energia dos sensores e a qualidade das informações 

coletadas: (i) seleção de sensores, (ii) adaptação da taxa de amostragem e (iii) predição do 

comportamento do usuário.   

Para este projeto focamos no estudo da seleção de sensores. O objetivo é entender a 

situação em que o usuário se encontra e selecionar apenas os sensores necessários para aquele 

cenário. Para reconhecer o contexto do usuário, definiu-se um conjunto de regras de 

associação que estabelecem relações entre os diferentes elementos contextuais. Para construir 

estas regras, coletamos dados de diversos usuários e analisamos 5 características principais, 

baseadas na definição de contexo 5W+1H: mobilidade, sociabilidade, interatividade, 

localização e posição.   
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Para validarmos nossa proposta construímos um serviço Android que faz uso destas 

regras e de informações de mobilidade e nível de bateria do smartphone para ativar ou 

desativar alguns sensores. Focamos nosso estudo no GPS, bluetooth,  redes móveis e wifi e 

buscamos analisar a posição do usuário, verificando caso ele indoor ou outdoor para 

selecionar ao menos um destes 4 sensores.   

 Testamos nosso serviço em 3 smartphones distintos ao longo de 2 semanas dias e 

obtivemos um aumento médio  no tempo da bateria de 22,82% . Além disto, o serviço 

consome muito pouco, o que na interfere na economia de potência gerada.  

 

 

6.1  TRABALHOS FUTUROS 
 Com o objetivo de reduzir o escopo do trabalho, alguns aspectos do projeto não foram 

explorados com a devida profundidade.  

 Listamos aqui algumas considerações futuras que acreditamos ser importante para 

consolidar nossa pesquisa: 

1. Coletar dados de mais usuários por um período de tempo maior: para o estudo das 

características de contexto e desenvolvimento das regras de associação coletamos dados 

de apenas 4 usuários ao longo de 10 dias. Todos estes usuários eram pessoas da área de 

computação, o que faz com que a amostra seja bastante homogênea. Para realizar um 

estudo mais amplo da usabilidade de um smartphone precisaríamos coletar dados de mais 

usuários, de preferência de diferentes faixas etárias e profissões. Além disto, analisar estes 

usuários por um período de tempo maior também auxiliaria na identificação de diferentes 

padrões de uso ao longo da semana, como, por exemplo, construir diferentes regras para 

os fins de semana e feriados.  

2. Aprendizagem das regras de associação de maneira dinâmica: nosso serviço inteligente 

faz uso de regras de associação pré-definidas para reconhecer as atividades do usuário e 

assim selecionar os melhores sensores. Contudo, seria interessante que o serviço também 

pudesse aprender dinanicamente novas regras de associação ao longo da utilização do 

aparelho, adaptando-se de maneira mais adequada para cada usuário.  

3. Selecionar mais sensores e serviços: para reduzir o escopo de estudo e o tempo de 

implementação, trabalhamos apenas com a seleção dinâmica do GPS, wifi, 3G e 

bluetooth. Contudo, poderíamos ampliar nosso estudo a outros tipos de sensores, como o 
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acelerômetro, giroscópio e sensores de ambiente, ou até demais serviços, como diferentes 

aplicativos e brilho de tela. 

4. Mais experimentos de energia: para analisar o custo energético de nosso serviço, usamos o 

PowerTutor para coletar dados de corrente e tensão. Contudo, seria interessante utilizar 

circuitos de medição de energia para termos um valor mais preciso da potência média 

consumida pelo serviço. Além disto, para consolidar alguns resultados, seria bom testar 

um número maior de usuários por um período maior de tempo e sob diferentes condições.  

5. Avaliação dos perfis do usuário: nos testes de energia obtivemos resultados distintos para 

os três usuários. Contudo, como não fizemos um estudo do perfil dos usuários não 

pudemos relacionar as diferentes economias com diferentes modos de uso do smartphone. 

Desta forma, em um novo conjunto de testes seria interessante entrevistar previamente os 

usuários e classificá-los segundo alguns perfis (como usuário intensivo, usuário casual, 

gamer, etc) de acordo com a maneira com os usuário interagem com o smartphone.  

6. Avaliação da precisão das regras: Infelizmente apenas realizamos testes de energia para 

verificar a economia gerada pelo serviço, contudo seria interessante analisar a precisão das 

regras, casos elas de fato conseguem entender o posicionamento e mobilidade do usuário, 

selecionando corretamente os sensores. Também não avaliamos como o serviço interferiu 

na usabilidade do aparelho. 

7. Uso de lógica fuzzy: durante a análise de algumas características mais abstratas, como 

sociablidade e interatividade, poderíamos utilizar lógica fuzzy para obtermos valores mais 

realistas das transições entre diferentes contextos. Diferentemente da lógica tradicional, 

onde uma sentença só pode ser verdadeira ou falsa, a lógica difusa ou fuzzy trata de 

assertivas mais complexas onde não existe uma fronteira bem definida entre o verdadeiro 

e o falso. De acordo com (MÄNTYJÄRVI e SEPPÄNEN, 2003) o comportamento 

humano e as mudanças de estado do ambiente são inerentemente fuzzy, uma vez que são 

descritos através de graus de confiabilidade. Desta forma, para sistemas sensíveis a 

contexto, as transições graduais da lógica fuzzy traduzem de maneira mais realista as 

diferentes transições de estado de um usuário. Além disto, o reconhecimento de contexto 

envolve graus de incerteza relativos a imprecisões nos sensores ou variâncias nas 

definições de contexto. 

8. Uso de Smartwatchs e compartilhamento de contexto: o nosso estudo de seleção de 

sensores aplicado a smartphones pode futuramente ser aplicado a outras tecnologias 

móveis como smartwatches, em especial no compartilhamento de contexto junto a 

smartphones. Seria possível, desta forma, selecionar quais serviços seriam realizados pelo 
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smartwatch e quais poderiam ser encaminhados ao smartphone e vice e versa. Cada 

plataforma selecionaria, portanto, apenas os sensores necessários para coletar dados de 

cada serviço, compartilhando entre eles informações adicionais.  

9. Cenários dinâmicos: no desenvolvimento do protótipo, decidimos monitorar o 

acelerômetro para verificar caso o usuário movimentou-se ou mudou de posição de modo 

a evitar o processamento contínuo do serviço, o que poderia levar a um consumo maior de 

energia. Contudo, há situações em que o contexto do ambiente pode mudar sem que o 

usuário mude de posição, como, por exemplo, quando o número de pessoas no recito 

muda ou quando a interatividade e sociabilidade do usuário mudam ao longo do tempo 

mesmo ambiente. Infelizmente o nosso serviço não é capaz de detectar estes cenários 

dinâmicos, o que pode leva erros na seleção dos sensores. Desta forma, é interessante 

considerar estes tais mudanças em implementações futuras.  
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