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Resumo 

Tradicionalmente, soluções para controle e automação de ambientes são providas por um 

fornecedor, utilizando um padrão de comunicação quase sempre fechado e de alto custo. 

Além disso, muitas destas soluções oferecem alternativas limitadas de controle. A 

possibilidade de gerenciar ambientes através de diversas tecnologias simultaneamente 

contribuirá para o aumento do conforto, segurança e qualidade de vida dos usuários, 

tornando-se um ponto crucial para uma maior difusão da automação doméstica.  

Entre as vantagens de um ambiente automatizado pode-se citar a contribuição para o processo 

de inclusão digital dos portadores de necessidades especiais e/ou idosos. 

O trabalho em questão consiste na proposta de um framework para controle de ambientes e 

dispositivos distribuídos envolvendo tecnologias como: UPnP, Web Services, Comandos de 

voz e GPRS dentre outras. Com o objetivo de atender a esses requisitos, foram desenvolvidos 

módulos e aplicações em Java® e .Net® para serem executados num servidor e em 

dispositivos móveis e sistemas embarcados. 

Palavras-chave: UPnP, Web Services, GPRS, Comandos de voz, Java, .NET. 
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Abstract 

Traditionally, environment automation and control solutions are provided by a supplier, using 

a communication architecture that is often both proprietary and expensive. Furthermore, many 

of these solutions offer limited control alternatives. The possibility of managing environments 

through various technologies simultaneously will contribute to increase the comfort, safety 

and quality of life of users becoming a crucial point for a wider dissemination of home 

automation.  

Among the advantages of an automated environment there is the contribution to the digital 

inclusion process of individuals with special needs and/or elderly. This work consists of the 

proposal of a framework for distributed environments and devices control and involves the 

integration of technologies such as UPnP, Web Services, Voice commands and GPRS among 

others. With the goal of fulfilling these requirements, were developed modules and 

applications in Java® and .NET® to be executed in a server machine and also in embedded 

devices. 

Key Words: UPnP, Web Services, GPRS, voice, Java, .NET. 
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1.  Introdução 

O futuro da Internet não reside apenas nos PCs, mas também nos milhões de equipamentos 
que são utilizados no cotidiano. A transformação fundamental da natureza da Internet 
conduzirá a uma nova onda de inovação na grande rede. Num mundo onde praticamente tudo 
estará conectado, desde os mais simples equipamentos como luzes, portões, interruptores e 
sensores dos mais diversos tipos, o potencial de criação de novas aplicações e novos negócios 
vai além da imaginação e contribuirá para o início de uma verdadeira revolução tecnológica e 
cultural. 

De acordo com [1] Bob Metcalfe, inventor da Ethernet, fundador da 3Com, e colunista da 
InfoWorld citou a seguinte frase: "A Conectividade aumenta o poder nas redes". Essa citação 
é conhecida como a lei de Metcalfe e sugere que as redes crescem monetariamente com o 
quadrado do número de nós conectados. Pode-se assim imaginar uma verdadeira explosão de 
valor quando dezenas de milhões de equipamentos estiverem conectados à Internet. 

Conectar os dispositivos do dia a dia com a Internet é o próximo passo lógico a ser adotado 
pela indústria tecnológica. Isto representa uma grande oportunidade para o crescimento dos 
negócios, aumento de receitas, redução de custos e melhoria da qualidade e eficiência, criando 
em longo prazo, oportunidades de serviços e produtos ainda não imaginados. 

Graças ao aumento do poder computacional e da capacidade de conexão em rede, aparelhos 
domésticos e dispositivos do cotidiano começam a ser interligados, revolucionando a forma 
como as pessoas interagem com ambientes, indústrias, fábricas, edifícios e até mesmo com 
suas próprias residências. Sistemas inteligentes de controle de tráfego, câmeras de 
monitoramento urbano, minas controladas a distância, fábricas de semicondutores, edifícios e 
casas inteligentes são bons exemplos do grau de interligação já existente, cujo objetivo é 
garantir maior conforto, eficiência e segurança à população de modo geral. 

A infra-estrutura para conectar esses dispositivos à Internet já esta disponível. Interruptores 
nas residências, sensores de presença em edifícios, válvulas e termostatos em fábricas e portas 
automáticas em trens de metrô utilizam protocolos como o X-10 [2] e o HomePlug [3]. Outro 
bom exemplo são os postos de combustível que utilizam redes Lonworks [4] em seus tanques 
subterrâneos para monitorar em tempo real os níveis de combustíveis armazenados, 
permitindo a otimização de rotas e prazos de reabastecimento, reduzindo assim custos 
operacionais e eliminando perdas devido a uma política inadequada de estoques. Em resumo, 
conectar tais dispositivos e equipamentos à Internet permite uma infinidade de novas 
aplicações. 

O crescimento desta tendência origina uma série de desafios tecnológicos. Do ponto de vista 
dos sistemas distribuídos, existe a necessidade de se projetar arquiteturas para aumentar o 
conforto e a segurança do lar que lidam com áreas tão distintas quanto, inteligência artificial, 
bancos de dados, ontologias de contexto de usuários, síntese de voz e visão computacional, 
dentre outras. Os organismos internacionais de padrões e o mercado também não definiram 
um padrão absoluto de comunicação e portabilidade para o controle de ambientes, gerando o 
maior desafio da área; a total interoperabilidade entre as diversas tecnologias desenvolvidas. 
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1.1. Motivação 

A humanidade vem passando por um crescimento tecnológico muito rápido, obrigando as 
pessoas a mudarem seus modos e costumes, fazendo com que as necessidades básicas sejam 
revistas a cada instante. Coisas que antes eram consideradas absurdas, hoje são praticamente 
indispensáveis. É neste contexto, que as novas tecnologias estão fazendo parte dos padrões 
sociais. Porém, este fato não deve ser considerado uma fatalidade e sim uma aceitação de algo 
que poderá trazer benefícios aos indivíduos, como conforto, economia, segurança e/ou 
entretenimento. 

Há pouco mais de 26 anos, Steve Wozniak (co-fundador da Apple Computer) predisse que a 
generalização do PC conduziria à Automação Doméstica, ou seja, o PC teria dentre os seus 
diversos usos, a gestão das residências. Na mesma época, Bill Gates (co-fundador da 
Microsoft) imaginou um futuro no qual cada casa teria um PC. Não se está longe da predição 
de Bill Gates, porquanto o PC já é um instrumento indispensável, principalmente nas novas 
gerações. Além disso, em muitos lares, já não se trata de um computador por casa, mas de um 
computador por pessoa.  

À medida que as gerações de PCs foram evoluindo, inúmeros recursos eram acrescentados ao 
portfólio de funcionalidades dos computadores. Dessa forma, os micros deixaram de ser 
utilizados apenas como um editor de texto ou gerenciador de planilhas eletrônicas. Com o 
advento da Internet, tornou-se uma das principais ferramentas de comunicação, 
desenvolvimento e entretenimento da atualidade. Ainda mais que atualmente a gama de 
atividades que podem ser realizadas ou facilitadas com a ajuda de um computador são 
praticamente inumeráveis. 

Cada vez mais se fala em "conectividade", ou seja, a integração de dispositivos e 
equipamentos através de redes de controle. As grandes empresas das áreas de software, 
hardware e telecomunicações passaram a investir massivamente no desenvolvimento de 
protocolos de compatibilidade para permitir uma conectividade perfeita entre equipamentos. 
Os fabricantes de equipamentos eletrônicos de uso diário se beneficiam dessas pesquisas e 
incorporam novas tecnologias aos seus produtos. Como conseqüência, pode-se acionar e 
controlar equipamentos à distância utilizando a Internet, o que reflete uma tendência 
definitiva. Com certeza, visualiza-se apenas a "ponta do iceberg" e as possibilidades de novas 
aplicações se apresentam diariamente.  

Entre as vantagens de um ambiente automatizado podem ser citados também os benefícios 
oferecidos a pessoas portadoras de necessidades especiais e aos idosos. Uma casa 
automatizada além de contribuir com conforto e melhor qualidade de vida pode ajudar-lhes a 
ter uma vida independente. 

Considere, por exemplo, um deficiente físico que através do auxílio de seu celular ou através 
de comandos simples de voz poderia abrir portas, efetuar ligações telefônicas, desligar e 
acender luzes, ou monitorar a área externa de sua residência sem ter de se locomover ou 
realizando um esforço físico mínimo. 
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1.2. Contextualização do Problema 

Tradicionalmente, soluções para controle e automação de ambientes são providas por um 
fornecedor, utilizando um padrão de comunicação quase sempre fechado e de alto custo. 
Além disso, muitas destas soluções oferecem poucas alternativas de controle do ambiente 
como, por exemplo, controles remotos [7],[8], GPRS [30] ou voz [43], dentre outros. A 
possibilidade de controle de ambientes pelo maior número de tecnologias possíveis 
contribuirá para o aumento do conforto, segurança e qualidade de vida dos usuários tornando-
se um ponto crucial para uma maior difusão das tecnologias para automação de ambientes. 

Elementos domóticos são heterogêneos em todos os aspectos. Dispositivos de diferentes 
fabricantes têm diferentes hardwares, interfaces, protocolos de rede e/ou até sistemas 
operacionais. Entretanto, os usuários necessitam ter uma única visão de todos os dispositivos 
que existem e podem ser controlados em sua residência, independente de seu fabricante e/ou 
da tecnologia utilizada. Alguns padrões de middleware como Havi [9], Jini [10][11] e UPnP 
[12] propõem a redução dos problemas de gerenciamento de dispositivos e permitem até o 
controle de transmissão multimídia. Existem também protocolos para controle de 
eletrodomésticos, de segurança e automação de ambientes como, por exemplo, Konnex [16], 
LonWorks [4] e X10 [2]. Entretanto, nenhum dos middlewares ou protocolos existentes pode 
ser classificado como um padrão dominante. Acarretando, portanto, a necessidade de criação 
de uma arquitetura intermediária para efetuar a comunicação de diferentes middlewares e 
protocolos. Visando preencher essa lacuna tecnológica, muitas empresas estão interessadas no 
desenvolvimento de gateways domésticos para a integração do controle de equipamentos 
eletro-eletrônicos em geral. 

Dessa forma, é fácil perceber que os maiores desafios da domótica são a interoperabilidade 
total de dispositivos de diferentes padrões e fabricantes e o controle desses equipamentos 
através do maior número possível de tecnologias.  

1.3. Objetivos 

O objetivo geral desse trabalho é a proposta de um arcabouço para gerenciamento distribuído 
de ambientes e dispositivos eletro-eletrônicos. O arcabouço funcionará como uma central de 
controle para diferentes protocolos que, por sua vez, controlam dispositivos distintos. Esse 
controle poderá ser realizado local e/ou remotamente através de diversos tipos de tecnologias 
tais como, GPRS, Bluetooth, Wi-Fi e Comandos de Voz, dentre outras. A fim de alcançar o 
objetivo geral, os seguintes objetivos específicos deverão ser concretizados.  

1- Levantamento bibliográfico a respeito das tecnologias envolvidas na pesquisa, como por 
exemplo, domótica, automação de ambientes, tecnologias de dispositivos móveis, tecnologias 
de reconhecimento e síntese de voz, sistemas distribuídos e banco de dados. 

2- Proposta de um framework que ofereça serviços de gerenciamento e controle de um 
ambiente automatizado, permitindo assim que os usuários interajam com dispositivos eletro-
eletrônicos. Também será especificado um protocolo de comunicação para o framework. 

3- Criação de um protótipo de ambiente automatizado que possa ser controlado, gerenciado e 
monitorado por voz, e via web. 
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4- Desenvolvimento de aplicações cliente e servidor bluetooth que serão escritos 
respectivamente em JME e J2SE, e irão rodar na máquina servidora e nos dispositivos móveis 
que se conectarão por bluetooth. 

5- Desenvolvimento da aplicação web que será responsável pela comunicação de usuários 
com o framework através de dispositivos móveis ou pela Internet, permitindo, assim, o 
controle e gerenciamento a distância via GPRS ou Internet, respectivamente. 

6- Elaboração de um módulo de suporte a reconhecimento e síntese de voz. Esse módulo terá 
como principal objetivo oferecer funcionalidades de controle do ambiente através de 
comandos de voz. Analisando alguns estudos na área de reconhecimento de voz já realizados 
por cientistas e desenvolvedores [5], constatou-se que o desenvolvimento completo de um 
sistema de digitalização de voz seria inviável devido a sua complexidade, e estaria fora do 
escopo do projeto em questão. Assim será utilizado um engine de voz já desenvolvido e que 
se adapte bem às características do framework. 

7- Desenvolvimento do módulo que oferecerá suporte e recursos a utilização do protocolo 
UPnP pelo framework e também por dispositivos conectados à rede local do ambiente.  

Além disto, o trabalho tem como objetivo a contribuição para o processo de inclusão digital 
dos portadores de necessidades especiais, especificamente os portadores de necessidades 
especiais. 

1.4. Estrutura da Dissertação 

Este documento está estruturado em sete capítulos, apresentados da seguinte forma: 

Capítulo 1 – Apresenta uma introdução a respeito de conceitos sobre automação e controle de 
ambientes, citando algumas plataformas e protocolos de automação existentes no mercado. 
Descreve também a motivação para o estudo do tema proposto, a contextualização do 
problema e os objetivos da dissertação. 

Capítulo 2 – Possui uma breve definição de domótica, seguida de uma compilação de padrões 
e tecnologias de automação, procurando elucidar os pontos positivos e negativos de cada um 
deles.  

Capítulo 3 – Descreve as tecnologias de comunicação que vão ser utilizadas no framework, 
como bluetooth, GPRS, e UPnP, dentre outras.  

Capítulo 4 – Apresenta trabalhos relacionados às principais tecnologias de comunicação 
adotadas no projeto, no contexto da domótica. Além disso, este capítulo demonstra diferentes 
arquiteturas e plataformas desenvolvidas para facilitar a adoção da domótica no cotidiano. 

Capítulo 5 – Descreve a arquitetura geral do framework, seu protocolo, middleware de 
comunicação e seus módulos individualmente.  

Capítulo 6 – Apresenta os protótipos desenvolvidos com o intuito de validar a proposta do 
framework. Também relata dificuldades identificadas durante o desenvolvimento. 

Capítulo 7 – Apresenta as conclusões sobre o trabalho, enfatizando as principais contribuições 
e sugestões para projetos futuros. 
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2. Introdução a Domótica 

A palavra “domótica” tem a sua raiz na palavra latina “domus” (casa) e na “robótica” 
(controle automatizado de algo). Não é, porém, este sentido etimológico que interessa ao 
escopo deste trabalho, mas sim o sentido restrito, definindo-o como uma ciência que se dedica 
à aplicação e integração de meios tecnológicos e computacionais ao meio doméstico. O termo 
domótica foi adotado na Europa para designar o campo de aplicação tecnológica que visa à 
integração do espaço arquitetônico, da informática e das telecomunicações. Já nos Estados 
Unidos e no Japão adotou-se a expressão "intelligent building". Trata-se, de uma área recente 
(último quarto do século XX) que, está se consolidando rapidamente, e tornando-se 
seguramente, uma referência obrigatória no que diz respeito à construção de ambientes. A sua 
utilização tem por objetivo proporcionar um nível maior de conforto, comodidade e segurança 
além de um menor e mais racional consumo da energia. 

Segundo Breternitz [6], as primeiras aplicações domóticas utilizavam sensores e atuadores1, 
que numa arquitetura centralizada eram ligados a um controlador onde estava localizada a 
inteligência necessária. Quase sempre eram sistemas proprietários, pouco flexíveis, e 
principalmente caros. Entretanto, graças ao advento da Internet e da miniaturização dos 
componentes observa-se o surgimento de provedores de serviço e fabricantes de produtos que 
integram o melhor da Internet, com tecnologias padrão de redes, como protocolos e 
segurança. Dessa forma, passa-se a acreditar que a domótica atingirá um novo patamar de 
utilização e popularidade.  

Citando Breternitz [6], já há quem diga que em função dessas novidades pretende-se adotar a 
expressão "Teledomótica", por conta da sinergia entre o uso conjunto da Internet, da telefonia 
móvel e da domótica propriamente dita. Também de acordo com [6], o acesso à Internet por 
banda larga tem tido um papel importante para que o mercado de Teledomótica cresça. Além 
de garantir a recepção de comandos enviados pelos usuários quando estão ausentes (distantes 
de casa), a Internet tornará viáveis operações como alarmes médicos remotos e cuidados a 
pessoas incapacitadas a distância, entre outros.  

Em [17], a domótica tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida, aumentando a 
segurança e o bem estar de seus habitantes, reduzindo o trabalho doméstico, e visando 
também uma utilização racional e planejada dos diversos meios de consumo, procurando uma 
melhor integração através da automatização nas áreas de segurança, de comunicação e de 
controle e gestão de fluídos. Dessa forma, é possível agrupar as respostas às necessidades 
humanas em três grupos: 

a) Necessidades de conforto ambiental - representam a criação de um meio ambiente 
agradável e incluem características como, conforto visual, conforto espacial, conforto 
olfativo, conforto acústico e conforto térmico; 

b) Necessidades de conforto e de atividades - facilitam hábitos cotidianos como, descanso, 
alimentação, manutenção (dos materiais e dos locais), comunicação, diversão e trabalho; 

c) Necessidades de segurança - relacionam-se efetivamente com, qualidade do ar, prevenção 
de acidentes físicos e materiais, assistência à saúde e segurança contra intrusos.  

Nas demais seções deste capítulo serão apresentadas as principais tecnologias relacionadas à 
domótica, focando quando possível nas aplicadas ao contexto desta dissertação.  

                                                
1 Atuadores - dispositivos que alteram parâmetros em função de informações captadas por sensores. 
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2.1. Principais Tecnologias Relacionadas 

Esta seção descreve uma série de tecnologias utilizadas na área de automação de ambientes 
sendo divididas em duas categorias (tecnologias de infra-estrutura e tecnologias de 
aplicativos) descritas nas próximas subseções. 

2.1.1. Tecnologias de Infra-estrutura 

Algumas das tecnologias de infra-estrutura que poderão ser utilizadas em conjunto com o 
framework desenvolvido no contexto deste trabalho, principalmente no contexto de interface 
entre o sistema e o hardware do ambiente, serão descritas a seguir. 

2.1.1.1. Tecnologia X-10 

O X-10 PLC (Power Line Carrier) [2] é uma plataforma que permite a comunicação de 
produtos compatíveis através da estrutura de cabeamento elétrico, tendo sido desenvolvida 
originalmente na década de 70 pela empresa escocesa Pico Eletronics. Os primeiros produtos 
baseados em X-10 começaram a circular em 1979. Desde então, uma grande diversidade de 
produtos e soluções baseadas em X-10 têm sido desenvolvida. Um fato a ser destacado é que a 
patente original do X-10 expirou em dezembro de 1997, o que possibilitou a vários fabricantes 
o desenvolvimento de novos produtos sem a necessidade de pagamento de licença.  

Como características marcantes, a plataforma disponibiliza até 256 endereços de 
equipamentos e caso seja necessário que mais de um equipamento responda a um mesmo 
sinal, uma simples configuração de endereço soluciona o problema. Além disso, X-10 não 
necessita de novos e custosos cabos. A plataforma estabelece três princípios no que diz 
respeito à manufatura e comercialização de produtos: 

1. Os produtos devem possuir circuitos integrados com objetivo e desempenho específicos, 
isto é, adequados à aplicação; 

2. A manufatura desses produtos deve ser de baixo custo e feita em grande quantidade; 
3. Os produtos devem ser introduzidos no mercado a preços bastante acessíveis. 

Funcionamento 

A tecnologia X-10 transmite dados binários através da corrente elétrica utilizando um pulso de 
sinal na freqüência de 60hz, ao cruzar o ponto zero da curva de freqüência. A fim de reduzir 
erros, são usados dois "cruzamentos" no zero para transmitir opções de zero ou um. O binário 
“um”, é representado por um pulso de 120kHz no primeiro cruzamento e uma ausência de 
pulso no segundo; um zero binário é representado por uma ausência de pulso no primeiro e 
um pulso de 120kHz no segundo. Uma mensagem básica em X-10 usa 13 bits. Os primeiros 
quatro bits representam um código de entrada, os próximos quatro um código de ambiente, os 
quatro seguintes um código de função ou unidade e o último bit representa a função. Este 
último bit indica se os quatro bits anteriores devem ser interpretados como unidade ou como 
função. Para acionar um equipamento que utiliza X-10 serão necessários dois conjuntos de 13 
bits, um para transmitir o endereço e outro para transmitir o comando. Todo comando é 
transmitido duas vezes (a duplicação de comando ajuda a assegurar que o comando foi 
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recebido mesmo com a presença de ruído na transmissão), no entanto os receptores X-10 
precisam receber apenas um comando para operar.  

Integrantes de um Sistema X-10 

Todo sistema X-10 possui transmissores e receptores. Os transmissores emitem um código 
especifico (sinal de baixa voltagem) que é sobreposto aos 120 volts de tensão da rede elétrica. 
Normalmente, um transmissor é capaz de enviar sinais para até 256 endereços diferentes na 
linha AC (corrente alternada). Múltiplos transmissores podem emitir sinais para o mesmo 
módulo receptor. Exemplos de transmissores são interruptores, keypads, controles remotos, 
sensores de presença, timers, rádio relógios especiais, entre outros. 

Os receptores X-10 captam sinais emitidos pelos transmissores e, uma vez recebidos estes 
códigos, respondem ligando ou desligando o equipamento relacionado. Estes receptores 
normalmente têm 2 "dials" que são ajustados para criar um endereço específico. Num mesmo 
ambiente, podem-se ter diversos equipamentos endereçados pelo mesmo código. 

Aplicações 

Pela sua característica básica de operar pela linha elétrica existente, o sistema X-10 é 
recomendado para aplicações autônomas não integradas, como acionamento de dispositivos 
elétricos simples. A rede elétrica, por sua vez, pode ocasionar alguns comportamentos 
erráticos dos componentes, seja pela existência de ruídos, falta de energia ou descargas 
eletromagnéticas. 

Por se tratar de produtos relativamente baratos e de fácil aplicação, a tentação de adotar o X-

10 em variadas aplicações por toda a casa, é grande por parte dos usuários. Alguns exemplos 
tais como: ligar/desligar luzes remotas e acionar eletrodomésticos e portas à distância fazem 
parte deste contexto. No entanto, como sua confiabilidade é limitada, não é recomendado seu 
uso em aplicações críticas (ligadas à segurança doméstica, por exemplo) já que o 
estabelecimento de sistemas de monitoramento para avaliar o status de um equipamento X-10 
acrescenta complexidade e custos elevados ao sistema. Outro empecilho para sua utilização 
em larga escala é sua baixa integração com os demais sistemas automatizados que utilizam 
cabeamentos dedicados (áudio, vídeo, alarmes, por exemplo). Isto restringe seu uso, pois 
poderia acrescentar dificuldade de manuseio para o usuário, que estaria às voltas com 
interfaces diferentes para cada sistema de automação. A Figura 2.1 ilustra o kit Activehome 
1142, que possui uma interface para uso integrado com PCs, através de comunicação serial. 
Através desse kit é possível programar eventos como a ativação de aparelhos e lâmpadas, ou 
ativá-los com um simples pressionar de botões. 

 
Figura 2.1:  Kit X-10 com interface para PC 
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Vantagens 

Aliados ao tempo de mercado, alguns fatores têm sido decisivos para que o X-10 seja o 
padrão de automação de ambiente mais adotado atualmente, entre eles encontram-se: 

• Simplicidade 

Comparado com padrões mais recentes, o X-10 possui um princípio de funcionamento 
bastante simples, o que favorece o desenvolvimento de produtos a um preço mais 
acessível.  

• Fácil instalação 

A instalação de um equipamento baseado na tecnologia X-10, consiste apenas em 
conectar um transmissor e um receptor em pontos elétricos que compartilhem a 
mesma malha.  

• Não existe a necessidade de cabeamento específico 

O X-10 é instalado aproveitando-se a malha elétrica do ambiente, não exigindo 
qualquer tipo de cabeamento específico ou estrutura de comunicação sem fio.  

• Patente Expirada 

Com o fim da patente do X-10 (expirada no fim do ano de 1997), novos produtos 
puderam ser desenvolvidos, por outros fabricantes, o que resultou em preços mais 
acessíveis no mercado. 

Desvantagens 

• Limitação de itens controlados 

Devido à maneira como foi implementado seu protocolo de comunicação, a tecnologia 
X-10 só permite o controle de até 256 dispositivos com funcionalidades diferentes; 
esta restrição se deve ao fato do protocolo utilizar apenas 13 bits.  

• Limitação de controle 

Uma de suas limitações é operar apenas funções simples como liga/desliga e 
dimerização de luzes. 

• Falta de segurança 

Na década de 70, quando o protocolo foi desenvolvido, não havia a preocupação com 
a segurança de informações e sistemas como existe hoje em dia. Desta forma, nenhum 
esforço relacionado à segurança foi integrado ao protocolo.   

• Dependência da rede elétrica 

É necessária uma instalação elétrica livre de ruídos externos e interferências 
eletromagnéticas. Estes ruídos podem dificultar a comunicação entres os módulos 
emissores e receptores X-10, ou até mesmo, interromper permanentemente as 
funcionalidades do sistema. 

• Limite de distância entre emissores e receptores 

Segundo [2], na prática, distâncias entre os emissores e receptores superiores a 180 
metros podem causar instabilidade no sistema, ou seja, casos onde os receptores não 
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recebem os comandos enviados pelos emissores e por conseqüência não realizam as 
ações desejadas. 

• Não permite controle a distância 

Nativamente, o protocolo X-10 não permite o controle de dispositivos através de 
tecnologias como, Internet, Wap ou GPRS, por exemplo. 

Concluindo, o X-10 pode ser uma boa solução nos casos de residências já construídas, onde 
podem ser evitados transtornos com reformas custosas. De forma geral, o uso do X-10 deve 
ser dirigido para aplicações autônomas (isto é, não integradas) e não críticas. Levando-se em 
conta estas restrições, pode-se obter excelente relação custo/benefício, além de sua facilidade 
de instalação e operação. 

2.1.1.2. Tecnologia HomePlug 

HomePlug é uma tecnologia que segue a idéia de utilizar a rede elétrica existente para 
permitir a execução de uma gama maior de aplicações, que vão desde o simples controle de 
dispositivos elétricos através de emissores e receptores de sinais acoplados a malha elétrica do 
ambiente, até a formação de uma rede de computadores e transmissão de conteúdo multimídia 
com áudio e vídeo de alta definição [3]. A tecnologia pode ser facilmente descrita na seginte 
frase: 
“Imagine: Entrando em sua casa, você desempacota e pluga sua nova TV tela plana. Simples e 
rapidamente – a TV automaticamente conecta-se ao DVD player, o gravador digital, decoder de TV 

digital, Home Theather, e também à Internet” , citado em [3].  

O padrão HomePlug 1.0 foi estabelecido em julho de 2001 pela Powerline Alliance2, tendo 
seus primeiros produtos sido lançados em novembro do mesmo ano. Inicialmente, não foi 
muito aceito no mercado devido ao custo de seus aparelhos e a baixa velocidade de 
transferência de dados que possuiam (uma taxa teórica de 20Mbps e efetiva de 12Mbps), o 
que dificultava a transmissão de vídeo e funcionamento de uma rede doméstica 
simultaneamente. Em agosto de 2005, a Alliance  divulgou a especificação final do padrão 
HomePlug AV. Atualmente, já é possível alcançar até 200Mbps, mas considerando que os 
cabos elétricos não são um meio exatamente adequado para a transmissão de dados e as 
perdas com as várias camadas de modulação e protocolos necessários, a velocidade média 
efetiva de transmissão de dados é de 120Mbps. É uma marca respeitável, que supera por uma 
boa margem os 7 megabits reais das redes Ethernet de 10 megabits por segundo.  

Além disso, não existe um número máximo de dispositivos que podem ser adicionados à rede. 
Entretanto, vale ressaltar que o padrão tem sua banda compartilhada entre todos os 
dispositivos (rede de difusão), ou seja, quanto maior a quantidade de dispositivos, pior será o 
desempenho geral da rede. A Figura 2.2 apresenta exemplos de dispositivos HomePlug - Kit 
TPL-110AP, um pequeno ponto de acesso Wi-Fi 802.11g com adaptadores de tomada para 
conexão a uma rede elétrica. 

                                                
2 Powerline Alliance - Conjunto de empresas que trabalharam na criação e desenvolvimento da especificação do 
padrão HomePlug 1.0 e HomePlug AV. 
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Figura 2.2: Kit HomePlug 

Aplicações 

O sistema HomePlug funciona através do cabeamento elétrico existente, oferecendo uma boa 
largura de banda. Devido a essas características é recomendado tanto para aplicações 
associadas a dispositivos eletro-eletrônicos quanto para o tráfego de dados multimídia.  

Vantagens 

• Diversidade de Aplicações 

Através do HomePlug AV, pode-se controlar equipamentos eletro-eletrônicos 
simultaneamente ao tráfego de dados de uma rede de computadores. 

• Largura de Banda 

 A largura de banda efetiva permitida pelo HomePlug AV é de 120Mbps, velocidade 
suficiente para a transmissão de conteúdo multimídia como áudio para home theaters e 
vídeo de alta definição para TVs Digitais. 

• Confiabilidade 

Entre as vantagens da tecnologia de rede por eletricidade sobre o padrão Wi-Fi está a 
confiabilidade (já que o tráfego de informações fica restrito à rede elétrica) e à 
segurança (uma vez que o padrão inclui criptografia DES3 que trabalha no endereço 
MAC de cada nó da rede e chaves de criptografia de 56 bits). Além disso, esta 
tecnologia não é afetada por interferências de obstáculos como paredes, divisórias e 
portas de metal. 

Desvantagens 

• Propagação de sinais por toda a malha elétrica 
Um grave problema do HomePlug é a propagação de sinais da rede por toda a 
instalação elétrica até o transformador da rua. Isto é um problema, sobretudo em 
apartamentos e conjuntos residenciais, onde é bastante comum cada prédio ou bloco 
compartilhar o mesmo transformador. De acordo com [18] se um número grande de 

                                                
3 DES - Data Encryption Standard, é um algorítmo de encriptação muito utilizado. Criado por J.Orlin Grade, é o 
algoritmo de encriptação mais usado atualmente, sendo muito rápido, porém pouco seguro. 
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moradores resolvesse utilizar redes HomePlug, sem dúvida a velocidade de 
transmissão decairia bastante. 

• Dependência da rede elétrica 

É necessária uma instalação elétrica livre de ruídos externos e interferências 
eletromagnéticas, que podem atrapalhar a comunicação entres os módulos emissores e 
receptores, ou até mesmo, interromper permanentemente as funcionalidades do 
sistema em caso de interferências mais severas. 

2.1.1.3. Tecnologia Z-Wave 

Z-Wave™ é uma tecnologia de comunicação sem fio desenvolvida para controle residencial e 
comercial e para aplicações de monitoramento de estados, como chaves liga/desliga, abertura 
e fechamento de portões, sensores de detecção de movimento e alarmes de incêndio, dentre 
outros. Segundo [20], Z-Wave transforma qualquer dispositivo isolado num dispositivo de 
rede inteligente, que pode ser controlado e monitorado através de um sistema de comunicação 
sem fio.  

A Figura 2.3 apresenta um exemplo de arquitetura permitida em uma rede Z-Wave. 

 
Figura 2.3: Arquitetura de Rede Z-Wave, copiado de [92] 

A tecnologia Z-Wave é disponibilizada num chip, onde a pilha de protocolos de comunicação 
está embarcada junto com uma área de memória flash, onde podem ser gravados os 
protocolos de comunicação de fabricantes que utilizarem Z-Wave como meio de transporte 
para suas aplicações. 

O princípio de roteamento dinâmico integrado à tecnologia Z-Wave assegura uma 
escalabilidade virtualmente ilimitada em relação ao alcance do sinal. Isso acontece porque 
cada dispositivo repete o sinal recebido aos outros com os quais mantém contato. Isso facilita 
a comunicação em pontos onde o sinal é muito fraco ou imperceptível, já que os demais 
roteadores continuarão repassando as ordens através de outras rotas, assegurando uma 
transmissão robusta que cobre o perímetro inteiro. 
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Aplicações 

De acordo com [19] Z-Wave é destinado ao controle de ambientes onde não é possível ou não 
é desejável a instalação de cabeamento, e onde não há necessidade de tráfego banda larga, 
devido a sua pequena banda de apenas 9.6Kbps. Por isso, ele não é recomendado para 
utilização de tráfego de áudio e/ou vídeo. A tecnologia possui um protocolo escalonável, 
desenvolvido para incluir características adicionais e aplicações (desenvolvidas por terceiros e 
acopladas ao protocolo existente) assim como também permitir a conexão a outros protocolos. 
A empresa permite e até apóia projetos que desenvolvam aplicações que o utilizem. Dessa 
forma, qualquer empresa poderá desenvolver seu protocolo de comunicação para controle e 
automação de ambiente utilizando o Z-Wave como transporte de dados e informações. 

Vantagens 

• Robustez 

Muitas tecnologias sem fio comunicam-se através das faixas públicas. 
Conseqüentemente, essas faixas possuem muita interferência, tendo sido, assim, de 
pouca confiabilidade. Z-Wave minimiza esse problema utilizando mecanismos de 
transmissão modernos e algoritmos aleatórios de checagem, assegurando uma 
comunicação de confiança entre todos os dispositivos na rede. 

• Consumo 

O chip Z-Wave foi desenvolvido tendo como uma de suas premissas básicas o baixo 
consumo.  

• Versatilidade 

Possibilidade de desenvolvimento de aplicações que utilizam Z-Wave como camada de 
transporte, e compatibilidade com outros tipos de protocolos. 

Desvantagens 

• Proprietário 

É um padrão proprietário fechado, ou seja, somente a empresa detentora da patente 
pode produzir os chips necessários ao funcionamento da tecnologia. Os 
desenvolvedores ficam assim dependentes de um único fabricante. 

• Banda 

A tecnologia oferece uma largura de banda de apenas 9.6Kbps. Essa é uma velocidade 
extremamente reduzida para os padrões atuais, e acaba impossibilitando o tráfego 
multimídia através do Z-Wave. 

2.1.2. Tecnologias de Aplicativos 

Nessa seção serão apresentadas algumas tecnologias existentes e que possuem 
funcionalidades similares às adotadas no sistema proposto nesse documento. 
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2.1.2.1. Tecnologia Active Home Professional 

Na seção 2.1.1.1 foi realizada uma descrição do padrão de transmissão X-10. Esse padrão 
possui vários acessórios no mercado, que funcionam como emissores e receptores. O Active 
Home Professional [21] consiste num kit composto por um dispositivo X-10 que servirá de 
interface entre o computador e a rede X-10, um conjunto de aplicações e um SDK compatível 
apenas com a tecnologia X-10. A Figura 2.4 mostra um exemplar de controlador do Active 
Home Professional. 
 

 

Figura 2.4: Controlador Active Home Profissional 

Aplicações 

Existe uma gama de opções de controle para o Active Home Profissional, permitindo o 
controle dos acessórios X-10 existentes num ambiente e também monitoramento de alarmes e 
sensores espalhados pelo local, e o envio de e-mails e mensagens SMS alertando sobre alguma 
eventualidade. Além disso, o sistema possibilita a administração remota de aparelhos X-10, o 
monitoramento à distância de câmeras sem fio X-10 e o controle via aparelho celular. Assim, 
um usuário precisa apenas de acesso à Internet para poder monitorar e controlar sua casa 
através de dispositivos X-10 quando utiliza o Active Home Professional. O grande diferencial 
do Active Home, entretanto, é que um SDK é fornecido gratuitamente com o kit, 
possibilitando o desenvolvimento livre de aplicações personalizadas e totalmente compatíveis 
com o X-10. 

Vantagens 

• Acesso remoto 

Permite controle e monitoramento remoto via Internet. 

• Controle via dispositivo móvel 

Permite gerenciamento do ambiente à distância via celular. 

• SDK fornecido 

Fornece um SDK para desenvolvimento livre de aplicações para a tecnologia X-10 que 
utilizam o controlador fornecido no kit. 
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Desvantagens 

• Herança do X-10 

Por funcionar como uma plataforma de controle para dispositivos X-10 o Active Home 
Professional possui as mesmas desvantagens do X-10. 

• Compatibilidade 

O Active Home Professional não é compatível com nenhum outro padrão de transmissão e 
controle de ambientes do mercado além do X-10. 

• Dependência de plataforma do SDK 

Apesar de oferecer um SDK de desenvolvimento, o mesmo é restrito ao ambiente 
Windows e à linguagem de programação C++. 

 

2.1.2.2. Tecnologia Xanboo 

Xanboo [22] é um sistema de gerenciamento doméstico via Internet que provê uma solução 
quase completa para atender as necessidades de gerenciamento doméstico e de pequenos 
negócios. O sistema Xanboo combina câmeras, sensores, e controle de produtos de forma 
integrada, através de uma conta criada e mantida nos servidores da empresa fornecedora. 

Aplicações 

Através de um computador residencial, ou através da conta de usuário criada no site do 
fabricante, com o pagamento de uma taxa mensal, o usuário pode ter um controle total sobre 
os dispositivos Xanboo, podendo exercer funções de monitoramento individual ou em 
conjuntos, de todas as câmeras Xanboo espalhadas pelo ambiente, checar o estado de sensores 
e alarmes do mesmo fabricante, e interferir no ambiente com os dispositivos dessa tecnologia. 
O usuário pode configurar sua conta também para que o servidor Xanboo envie e-mails, 
mensagens SMS ou notificações via pager, no caso de alguma eventualidade.  

Vantagens 

• Controle via Internet 

Permite o gerenciamento e controle de seus dispositivos via Internet, pelo site do 
fabricante. 

• Envio de Notificações 

Permite o envio de notificações como e-mails, mensagens SMS, através do servidor do 
Xanboo. 
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Desvantagens 

• Custo 

Além do custo de aquisição do kit de produtos, o usuário é obrigado a pagar uma taxa 
mensal ao fabricante se quiser ter um controle via web dos dispositivos.  

• Dependência de fabricante 

A tecnologia Xanboo, assim como o software instalado no PC do local, só é compatível 
com os produtos fabricados pelo desenvolvedor da tecnologia, criando assim uma 
dependência aos dispositivos do fabricante Xanboo. 

• Diversidade de produtos 

A diversidade de produtos Xanboo ainda é bastante restrita por ser uma marca nova no 
mercado. 

• Limite de dispositivos 

A tecnologia só permite o controle de até quatro câmeras e oito dispositivos simultâneos, 
um número bastante reduzido se comparado a outras tecnologias similares. 

2.2. Considerações Finais 

Este capítulo teve como objetivo apresentar algumas tecnologias de infra-estrutura e de 
controle de ambiente. Apesar de existirem diversas tecnologias para controle e gerenciamento 
de ambientes, a maioria é incompatível entre si, além de muitas possuírem protocolo fechado 
e proprietário. O arcabouço a ser definido nessa dissertação, por outro lado, pretende superar 
esses problemas, tornando-se um ponto único para controle de dispositivos de diferentes 
tecnologias e padrões e será descrito em detalhes no capítulo Error! Reference source not 
found.. 
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3. Tecnologias de Comunicação 

Este capítulo descreve as principais tecnologias de comunicação utilizadas na elaboração da 
proposta do framework e na construção do protótipo do ambiente. 

3.1. Tecnologia GPRS 

Através do acesso GPRS (General Packet Radio Service), os usuários podem desfrutar de uma 
conexão contínua e sem fio com redes de dados e acessar serviços de informação e 
entretenimento. A tecnologia GPRS permite que os celulares sejam utilizados para enviar e 
receber dados pela rede IP (Internet Protocol). Assim, o GPRS é uma portadora de dados que 
possibilita o acesso sem fio a redes de dados como a Internet, possuindo taxas de transferência 
teóricas de até 171,2 kbps.  

Na Figura 3.1 tem-se a representação simplificada da estrutura de comunicação numa rede 
GSM

1 dotada de tecnologia GPRS, e na Tabela 3.1, a descrição resumida da funcionalidade 
das principais entidades. 

 
Figura 3.1: Rede GSM com GPRS

                                                
1 GSM - (Global System for Mobile Communications, ou Sistema Global para Comunicações Móveis) é uma 
tecnologia móvel e o padrão mais popular para celulares do mundo. Telefones GSM são utilizados por mais de 
um bilhão de pessoas em mais de 200 países. A onipresença do sistema GSM faz com que o roaming 
internacional seja muito comum através de "acordos de roaming" entre operadoras de celular. 



 

 30 

Tabela 3.1: Componentes típicos de um sistema GSM com GPRS 
Dispositivo Móvel Também conhecido como Estação Móvel, é o aparelho utilizado 

pelo assinante carregado com um cartão inteligente ou “SIM Card” 
ou Módulo de Identidade do Assinante (Subscriber Identity 
Module). 

ERB A antena que transmite ou recebe sinais eletromagnéticos de/ou 
para dispositivos numa área específica. 

Base Station System 
(BSS) 

Sistema encarregado pela comunicação com os dispositivos móveis 
de uma determinada área. Formado por várias ERBs ou Base 
Transceiver Station (BTS), que constituem uma célula, e um Base 
Station Controller (BSC), que controla as BTSs. 

Mobile-Services 
Switching Centre 
(MSC) 

Também conhecido como Central de Comutação e Controle (CCC) 
é a central responsável por funções de comutação e sinalização para 
as estações móveis localizadas em uma área geográfica designada 
como a área do MSC. 

Home Location 
Register (HLR) 

Conhecido também como Registro de Assinantes Locais, o HLR é a 
base de dados que contém informações sobre os assinantes de um 
sistema celular. 

Visitor Location 
Register (VLR) 

Ou Registro de Assinantes Visitantes, é a base de dados que 
contém informação sobre os assinantes em visita (roaming) em um 
sistema celular. 

Authentication Center 
(AUC) 

Ou Centro de Autenticação, é responsável pela autenticação dos 
assinantes para utilização do sistema. 

Equipment Identity 
Register (EIR) 

É a base de dados responsável pelo armazenamento da Identidade 
Internacional do Equipamento Móvel (IMEI) dos terminais móveis 
de um sistema GSM. 

Serving GPRS Support 
Node (SGSN) 

Tem como principal responsabilidade manter a conexão lógica dos 
usuários móveis quando eles passam da área de cobertura de uma 
célula para outra (handover). 

Gateway GPRS 
Support Node (GGSN) 

Permite a conexão com a Internet e outras redes de dados. 

Vantagens 

A utilização do acesso GPRS possui as seguintes vantagens: 

• Alcance 

Não há limite de alcance para o controle e gerenciamento do framework pelo acesso 
GPRS, o limite é a área de cobertura da empresa de telefonia móvel contratada para o 
serviço e de suas parcerias.  

• Segurança 

Segurança e criptografia são características nativas desse protocolo. 

• Tecnologia Always Connected 

A tecnologia GPRS é de baixo custo e do tipo “sempre conectado” já que usa 
comutação de pacotes ao contrario do GSM que é baseado em comutação de circuitos. 
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Desvantagens 

As principais desvantagens do GPRS são: 
• Taxa de Transferência 

Apesar da taxa de transferência GPRS ser de 171,2Kbps, a efetiva é de apenas 
64Kbps, impossibilitando assim, streaming de vídeo.  

• Dependência 

O usuário torna-se dependente da cobertura da operadora e de suas parcerias. 

• Custo 

Diferentemente do acesso Wi-Fi e bluetooth que são gratuitos, por exemplo, o acesso 
GPRS possui um custo que varia de acordo com a operadora contratada e com a 
quantidade de bytes enviados e/ou recebidos. 

3.2. Tecnologia Wi-Fi 

Wi-Fi, também é conhecida como Wireless LAN (WLAN), é marca registrada pertencente à 
Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA). É uma rede local sem fio padronizada 
pelo IEEE 802.11 [90]. As Redes WLAN têm como principais aplicações: 

• Redes locais internas de residências, empresas, lojas e escritórios, complementando ou 
até mesmo substituindo redes que utilizam cabeamento, seja por praticidade ou 
necessidade, visto que a instalação de cabos e fios pode ser dificultosa em certos 
locais; 

• Redes públicas de acesso à Internet são mais conhecidas pelo nome de Wi-Fi. 

3.2.1. Padrões 

A padronização das redes LAN e MAN, locais e metropolitanas respectivamente, é liderada 
pelo Comitê 802 do IEEE. 

Atualmente, existem algumas alternativas aperfeiçoadas do padrão 802.11 inicial, criado em 
1999. A Tabela 3.2 ilustra as principais características dos padrões Wi-Fi mais utilizados.  

Tabela 3.2: Relação de padrões Wi-Fi e suas principais características 

 802.11b 802.11g 802.11n 802.11a 
Freqüência 2400-2483,5 MHz 5150-5350 MHz 

5470-5725 MHz* 
5725-5850 MHz 

Técnica de 
Modulação 

DSSS DSSS, OFDM DSSS, OFDM OFDM 

Taxa de 
Dados 

Máximo de 
11Mbps** 

Máximo de 
54Mbps 

Superiores a 
350Mbps  

Máximo de 
54Mbps 

* O IEEE 802.11h estende este padrão. 
**Existe um aperfeiçoamento a esta norma que permite alcançar taxas de até 44 Mbps.
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O padrão 802.11n ainda está sendo definido pela IEEE, podendo atingir velocidades 
superiores a 350Mbps; o terceiro draft deste novo padrão foi lançado em novembro de 2007. 
Espera-se que poucas mudanças sejam adicionadas em sua primeira versão oficial. Desta 
forma, muitos fabricantes já lançaram equipamentos com implementações próprias do padrão 
802.11n, comprometendo-se a lançar firmwares de atualização para seus equipamentos 
quando o padrão final for lançado.  
Embora tenham um custo de produção um pouco maior se comparados aos padrões 
802.11a/b/g, os produtos 802.11n tendem a cair rapidamente de preço e a substituir os padrões 
mais antigos, por oferecem vantagens incontestáveis em relação à velocidade de transmissão e 
ao alcance máximo. O ganho de velocidade tende a variar de acordo com o modelo do 
produto e com o fabricante, mas (com exceção de alguns equipamentos baseados no draft 1.0) 
existe um ganho expressivo em relação às redes 802.11a/b/g.  

Vantagens 

Possui como principais vantagens: 

• Taxa de Transferência 

Possui taxas de transferência relativamente altas como mostrado na Tabela 2, 
principalmente se for levado em consideração o novo padrão 802.11n, que supera com 
facilidade o padrão Ethernet de 10Mbps e até mesmo o Ethernet de 100Mbps (o mais 
popular atualmente para redes cabeadas). 

• Custo 

Não há custos adicionais na utilização do padrão Wi-Fi além daqueles provenientes da 
aquisição inicial dos equipamentos necessários ao funcionamento da tecnologia. Sua 
utilização no contexto do framework destina-se ao acesso local (utilizando bandas ISM 
abertas). 

Desvantagens 

• Segurança 

Apesar de existirem sistemas de criptografia fornecidos com os sistemas operacionais 
e interfaces sem fio disponíveis no mercado, nem sempre os usuários sabem como 
utilizá-lo, e normalmente encontram-se redes Wi-Fi sem proteção alguma. Além disso, 
o protocolo WEP ainda muito utilizado por essas redes já foi quebrado, possibilitando 
que indivíduos mal intencionados tenham acesso às redes que o utilizem. 

• Alcance 

Apesar de possuírem um alcance relativamente grande, nem sempre ele é suficiente 
para atingir todo o perímetro do local que se deseja controlar (no caso de uma rede 
local); esse alcance ainda pode ser reduzido se houverem obstáculos como paredes e 
dispositivos que geram campos eletromagnéticos. 

3.3. Tecnologia Bluetooth 

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de baixo custo que começou a ser 
desenvolvida em 1994 pela Ericsson, e a partir de 1998 pelo Bluetooth Special Interest Group 
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(SIG), consórcio estabelecido inicialmente pela Ericsson, IBM, Sony, Toshiba, Intel e Nokia. 
Atualmente, esse consórcio inclui mais de 2000 empresas e tem sua maior utilização na 
comunicação entre pequenos dispositivos, telefones celulares, Pocket PCs, PDAs. Também é 
utilizado para a comunicação de periféricos, como scanners, impressoras, e qualquer 
dispositivo que possua um chip bluetooth. A tecnologia opera dentro da faixa aberta de 2,4 
GigaHertz com alcance variável dependendo da categoria e da especificação. A comunicação 
entre dispositivos bluetooth de classe 1 pode atingir até 100 metros, enquanto que a 
transmissão entre dispositivos de classe 2 dificilmente ultrapassa 10 metros.  

Segundo [23] cada dispositivo bluetooth é dotado de um número único de 48 bits utilizado na 
identificação. São possíveis conexões de até 8 dispositivos, desde que um deles seja mestre 
(dispositivo principal) e os outros escravos. A faixa de freqüência do bluetooth é dividida em 
79 portadoras espaçadas de 1 MegaHertz; dessa forma cada dispositivo pode transmitir em 79 
diferentes frequências, minimizando as interferências.  

O dispositivo principal depois de sincronizado com os demais pode mudar as freqüências de 
transmissão dos dispositivos escravos, até 1600 vezes por segundo (isso é conhecido como 
frequency hopping ou saltos de freqüência).  A tecnologia possui uma banda teórica de 2Mbps 
e efetiva de 721 Kbps. 

Vantagens 

• Segurança 

A tecnologia bluetooth oferece transmissão criptografada de seus dados utilizando o 
protocolo WEP. 

• Taxa de transferência 

Possui uma taxa de transferência razoável permitindo acesso rápido às funções do 
framework e até mesmo streaming de vídeo (de baixa qualidade). 

• Custo de aquisição 

Com a difusão cada vez maior de dispositivos bluetooth no mercado, o custo dessas 
interfaces torna-se cada vez menor. 

• Custo de utilização 

Por ser uma tecnologia ponto a ponto de curto alcance, onde os dados só trafegam 
entre o dispositivo que iniciou a conexão e o outro dispositivo onde ele está conectado, 
a utilização do bluetooth é isenta de custos. 

Desvantagens 

• Alcance 

O alcance dos dispositivos bluetooth é limitado a uma distância de 100 metros no caso 
de dispositivos de classe 1, entretanto, devido ao alto consumo de energia dos 
dispositivos que atendem a esse padrão, a maioria dos dispositivos móveis utiliza 
interfaces bluetooth de classe 2, limitando o alcance a apenas 10 metros. 

• Limite de usuários 
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A especificação do protocolo bluetooth permite apenas 7 usuários conectados a 1 
dispositivo principal, o que restringe bastante a quantidade de acessos simultâneos ao 
framework via bluetooth, isto não pode ser considerado uma deficiência grave, já que 
não é comum a comunicação simultânea de mais de sete dispositivos com um único 
servidor bluetooth. 

3.4. Tecnologia de Voz 

A possibilidade do emprego de sistemas de reconhecimento de voz na automação residencial 
tem aumentado muito em um curto período de tempo. Nas últimas décadas, os empenhos 
iniciais para utilização do reconhecimento de voz eram inovadores e interessantes, mas faltava 
confiabilidade e desempenho para ser considerado um método viável de controle. 
Recentemente, ocorreu no mercado de PCs uma substancial redução de custos associada a um 
aumento significativo da capacidade de processamento, sendo esse um importante passo para 
viabilizar o reconhecimento e síntese de voz.  

Como conseqüência, os consumidores viram crescer a quantidade de produtos ofertados e a 
melhora na qualidade dos já existentes. Boa parte destes produtos é utilizada por pessoas com 
problemas físicos, impossibilitadas de acionar interruptores ou teclados ou de se deslocar 
livremente pela casa. Além disso, podem facilitar algumas operações que necessitam ser 
executadas por crianças, ou empregados não familiarizados com controles mais elaborados. 

Analisando estudos na área de reconhecimento e síntese de voz realizados por empresas, e 
cientistas [24], [36], [47], [48], [49], [50], [51] e [52], constatou-se que o desenvolvimento 
completo de um sistema de reconhecimento e síntese de voz seria inviável devido à sua 
complexidade, o que desviaria o propósito desta dissertação. A opção mais adequada foi 
utilizar os recursos e bibliotecas de engines de síntese e reconhecimento de voz já existentes 
no mercado. 

A seguir, são descritas as principais características que um sistema com tecnologia de síntese 
e reconhecimento de voz destinado ao controle de ambientes por portadores de necessidades 
especiais deve possuir. 

1. Confiabilidade no reconhecimento dos comandos de voz, pois se não houver confiança 
na interpretação realizada pelo engine, erros graves podem ser cometidos, dependendo 
do tipo de aplicação; 

2. Eficácia no reconhecimento dos comandos de voz (mesmo com o ruído comum de um 
ambiente); 

3. O sistema deve operar completamente livre do uso das mãos; 

4. O sistema deve operar adicionalmente a outros tipos de interface, como interruptores, 
controles remotos e painéis de controle. O sistema de controle de voz deve ser um 
opcional dentro dos sistemas residenciais automatizados; 

5. O sistema deve permitir a integração com múltiplos controladores para permitir um 
tratamento de "sistema aberto"; 

6. O sistema deve permitir um retorno sonoro opcional para que seja confirmado o 
recebimento do comando de automação para o usuário; 
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7. A síntese de voz deve ser flexível a ponto de possibilitar a escolha de vários tipos de 
vozes; 

8. A voz sintetizada poderá ser configurada para atingir um ou mais locais do ambiente 
de acordo com escolhas prévias dos usuários. 

3.5. Tecnologia UPnP 

UPnP – Universal Plug and Play – é uma tecnologia baseada num conjunto de protocolos e 
criada em 1999 pela Microsoft para ser utilizada em casas inteligentes, escritórios e outros 
tipos de redes locais. Atualmente, seu desenvolvimento e especificação são regidos pelo 
fórum UPnP [12], uma organização independente com mais de 770 membros. 

Através do UPnP, dispositivos podem dinamicamente entrar em uma rede, conseguir um 
endereço IP, disseminar seus recursos/serviços pela rede e obter conhecimento da presença e 
dos recursos/serviços de outros dispositivos automaticamente, permitindo assim a criação de 
redes de configuração zero. Após a apresentação e reconhecimento mútuo de serviços entre os 
dispositivos, pode ser criada uma conexão de rede ponto a ponto entre dispositivos. 

O UPnP é baseado em IP e utiliza protocolos padrões como o HTTP, XML e SOAP, o que lhe 
permite adequar-se de forma transparente às redes existentes e transformar a 
interoperabilidade em um recurso praticamente nativo de sua arquitetura. Seu escopo de 
atuação é tão diversificado que pode abranger cenários tão distintos quanto automação 
doméstica, redes de automóveis, entretenimento digital e robótica. 

A inspiração técnica que antecedeu o desenvolvimento do UPnP buscou a criação de um 
framework computacionalmente distribuído baseado em tecnologias Web e focado em 
pequenas redes, especialmente redes domésticas. Nesse contexto foram criados protocolos 
como o SSDP (Simples Service Discovery Protocol) e o GENA (General Event Notification 
Architecture).  

O protocolo de descoberta, SSDP, reutiliza cabeçalhos HTPP. GENA, por sua vez, é um 
protocolo "publique e assine" baseado no HTTP. Apesar dos tipos de dados UPnP serem 
derivados do esquema de tipos XML, as descrições UPnP não foram baseadas no padrão 
WSDL descrito na seção 5.4.2.2 pois essa especificação ainda não existia quando o UPnP foi 
criado. Atualmente existem esforços para uma futura convergência dos dois protocolos. 

A arquitetura de dispositivos UPnP é o núcleo a partir do qual os dispositivos e a 
especificação de serviços são construídos. A arquitetura UPnP define dois tipos de hosts: 
"Control Points" (Pontos de Controle) que são os clientes, e "Devices" (Dispositivos). 
Dispositivos podem incluir serviços e podem ser embarcados em outros dispositivos. A 
arquitetura do UPnP tem cinco características principais: 

• Endereçamento: protocolos de autoconfiguração IPv4 e IPv6; 

• Descoberta: SSDP (Simple Service Discovery Protocol); 

• Controle: SOAP (Simple Object Access Protocol); 

• Eventos: GENA (General Event Notification Architecture); 
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• Apresentação: HTML e extensões de fabricantes. 

Vantagens 

Possui como principais vantagens: 

• Independente de Linguagem 

O protocolo UPnP é independente de linguagem de programação podendo ser escrito 
em qualquer linguagem desde que siga as especificações do padrão. 

• Multiplataforma 

O UPnP não está limitado a uma única plataforma ou sistema operacional. Pode ser 
executado em qualquer sistema operacional e principalmente em dispositivos 
embarcados. 

• Configuração zero 

UPnP é baseado no mecanismo de configuração zero. De acordo com [13] esse tipo de 
tecnologia não necessita de uma configuração prévia para entrar em funcionamento, 
bastando ser conectado a uma rede local para executar suas atividades.  

Desvantagens 

• Escalabilidade 

O UPnP não especifica um serviço de registro de dispositivos e a comunicação para 
endereçamento e descoberta de novos dispositivos/serviços é baseada em mensagens 
enviadas por broadcast. Dessa forma, se existirem muitos dispositivos UPnP numa 
sub-rede, uma grande parte da largura de banda será ocupada apenas por mensagens 
em broadcast dos dispositivos. 

• Segurança 

A especificação original do UPnP não inclui mecanismos de segurança de dados. Ele 
assume que a segurança necessária será provida por outros meios como, 802.11 WEP, 
WPA, NAT, firewalls e VPNs. Essa falta de padrão de autenticação, autorização e 
comunicação segura de dados é talvez o maior problema da arquitetura UPnP. A 
ausência da especificação de requisitos de segurança fez com que a primeira geração 
de produtos compatíveis com o protocolo tivessem o UPnP desabilitado por usuários 
mais cautelosos. Em alguns casos, os próprios fabricantes desabilitavam a 
funcionalidade UPnP, deixando a cargo dos usuários habilitá-la ou não. 

3.6. Considerações Finais 

Este capítulo teve como objetivo descrever as tecnologias de comunicação bluetooth, GPRS, 
Wi-Fi, Reconhecimento/Síntese de voz e UPnP, pois elas estão diretamente envolvidas na 
proposta do framework especificado na seção Error! Reference source not found.. 
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4. Automação de Ambientes 

Apesar do controle de ambientes já ser um assunto explorado a algumas décadas, após 
pesquisas bibliográficas e consultas a organizações e associações da área imobiliária como a 
ADEMI1 e especializadas em automação de ambientes residenciais, comercias e industriais 
como a AURESIDE2, foi constatado uma lacuna na existência de projetos funcionais que 
envolvam de forma integrada todas as tecnologias utilizadas no contexto desta dissertação. 
Dessa forma, no que se refere à prospecção tecnológica, optou-se pela divisão das referências 
pesquisadas em tecnologias de comunicação e arquiteturas, e plataformas de automação. 

4.1. Tecnologias de Comunicação 

Esta seção tem o objetivo de descrever as principais referências bibliográficas pesquisadas em 
relação às tecnologias de comunicação para automação de ambientes. É importante definir 
que no contexto desse trabalho o termo “tecnologias de comunicação” é utilizado para 
designar padrões de comunicação sem fio e/ou tecnologias que facilitem a integração e 
expansão da domótica e áreas afins. 

4.1.1. Baseadas em Bluetooth 

Uma das tecnologias utilizadas no projeto abordado por essa dissertação é a bluetooth, que 
possui sua descrição formal de protocolos em [25] e especificação de implementações Java 
em [26]. A seguir os projetos mais relevantes sobre a tecnologia bluetooth serão descritos. 

4.1.1.1. Interface Humana para Casas Inteligentes 

O trabalho em [27] apresenta um projeto que descreve uma interface para simular a gestão 
inteligente de um sistema de controle interno de dispositivos. O sistema desenvolvido 
considera as necessidades humanas e fatores de usabilidade pesquisados através de entrevistas 
com usuários. A comunicação da interface desenvolvida com a casa é feita por um PDA, que 
interage com os dispositivos eletrônicos através de bluetooth. Como exemplo de dispositivos 
a serem controlados pela aplicação desenvolvida, os autores citam o TVXreach, um set-top 
Box3 desenvolvido pela empresa NDS [28].  

4.1.1.2. Veículo Controlado por Bluetooth 

O projeto desenvolvido em [29], aborda aplicações interessantes para a tecnologia, como 
controle remoto de robôs e máquinas utilizando bluetooth e smartphones. Ele define uma 
arquitetura cliente servidor composta por um celular (cliente), um PDA (servidor), um mini- 
veículo motorizado e uma câmera wireless. A partir do celular dotado de bluetooth é possível 
controlar a trajetória e o percurso do veículo. Além disso, com o auxílio de um PC é possível 

                                                
1 ADEMI - Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. 

2 AURESIDE - Associação Brasileira de Automação Residencial. 
3 Set-top Box - termo que descreve um equipamento que se conecta a um televisor e a uma fonte externa de 
sinal, e transforma este sinal em um formato que possa ser apresentado em uma televisão convencional. 
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transmitir localmente para o celular (através de bluetooth) ou pela Internet as imagens e/ou 
vídeos capturados pela câmera. 

4.1.1.3. Gateway Bluetooth-GPRS/X-10  

A pesquisa realizada em [30] descreve um projeto de gateway Bluetooth-GPRS/X-10 
desenvolvido para permitir que dispositivos móveis dotados de bluetooth e/ou GPRS possam 
controlar atuadores X-10. Independente da tecnologia de acesso, os dispositivos móveis 
devem se comunicar com o gateway que serve de interface entre os celulares e o protocolo X-

10. A Figura 4.1 ilustra a arquitetura da solução proposta. 

 

 
Figura 4.1: Arquitetura do Gateway Bluetooth-GPRS/X-10 

4.1.2. Baseadas em GPRS 

Outra tecnologia utilizada nesta dissertação foi a GPRS que possui especificação formal em 
[31]. A seguir são apresentadas, as referências que mais se destacaram nesta área, tanto pelo 
caráter inovador quanto pelo comercial. 

4.1.2.1. Solução de controle de dispositivos 

A solução “An architecture for the personalized control of Domotic resources” proposta em 
[33] define uma arquitetura para controle de dispositivos domóticos controlados de forma 
centralizada. A arquitetura é dotada de um servidor Web que serve de interface entre os 
dispositivos móveis e as entidades a serem gerenciadas e/ou controladas. A adoção de um 
servidor Web pela arquitetura oferece o benefício de uma interface de acesso genérica através 
de GPRS e outros padrões de comunicação sem fio como EDGE, UMTS e Wi-Fi, dentre 
outros. Entretanto, por adotar como servidor Web e tecnologia de páginas HTML dinâmicas, 
respectivamente, o Apache Tomcat4 e a linguagem JSP5, essa solução possui a limitação de 
                                                
4 Servidor de aplicações Java para Web, é gratuito, tem código fonte aberto e possui versões para diversos 
sistemas operacionais. 
5 JSP – Java Server Pages, tecnologia baseada em Java para desenvolvimento de aplicações Web. 



 

 39 

ter uma única definição de interface com o usuário independente do tipo de dispositivo que a 
esteja acessando. A abordagem adotada pode causar diferenças e até problemas de 
visualização das telas da interface dependendo da resolução e tamanho de display dos 
aparelhos que estejam efetuando o acesso. 

4.1.2.2. Solução de Vigilância e Controle 

Na referência [32] é apresentado um projeto comercial que se destaca pela inovação no 
gerenciamento domiciliar à distância. Ele consiste no controle de alguns dispositivos elétricos 
através de um celular por acesso remoto. O projeto possui a limitação de controlar apenas 
dispositivos dotados da tecnologia X-10, e somente através da Internet e no caso de 
dispositivos móveis através do acesso GPRS. 

Além disso, o controle e gerenciamento dos dispositivos são mantidos centralizados pelo 
servidor da empresa e não no ambiente de utilização, acarretando custos mensais de assinatura 
do serviço e necessidade de uma conexão de banda larga. A Figura 4.2 exibe um exemplo de 
utilização do sistema VisãoWeb. 

 
Figura 4.2: Exemplo de utilização do VisãoWeb 

4.1.3. Reconhecimento e Síntese de Voz 

A tecnologia de reconhecimento e síntese de voz também será explorada no contexto desta 
dissertação. Segundo [34], as próximas gerações de interfaces serão de fácil aprendizado e de 
alta acessibilidade, destacando o uso das interfaces de voz. Dois motivos justificam este 
ponto: facilidade no aprendizado do ambiente através do uso de voz conforme [35], e pelo 
poder de liberdade do usuário, conforme [36], que descreve que a síntese e reconhecimento da 
voz humana permitem que os olhos ou mãos estejam livres para a realização de outras tarefas. 
Os subtópicos a seguir descrevem alguns trabalhos relevantes no contexto de tecnologias de 
síntese e reconhecimento de voz. 
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4.1.3.1. Reconhecimento de Voz para Automação 
Residencial 

Na referência [37] é apresentada a definição da arquitetura de um ambiente baseado em 
agentes inteligentes que executam ações simples, propostas através de comandos de voz que 
são reconhecidos e processados de acordo com uma base de dados previamente criada. O 
sistema funciona comparando características tais como timbre, altura, tonalidade e amplitude 
do áudio recebido com as propriedades de arquivos wav

6 previamente armazenados e 
associados a determinadas ações como, por exemplo, abrir um portão ou acender uma 
lâmpada. Após efetuar a comparação do áudio recebido em tempo real com os arquivos 
armazenados no banco de dados serão retornados valores lógicos. Caso o resultado seja um 
valor verdadeiro, será executado aquele comando que teve as mesmas características da voz 
gravada, por exemplo, acender a luz da sala; caso contrário, o sistema emite uma mensagem 
de comando inexistente, e retorna ao modo de espera do próximo comando.  

Esse tipo de abordagem baseada em comandos de voz previamente gravados possui 
limitações que inviabilizam sua utilização em larga escala ou em ambientes com muitos 
usuários como, por exemplo: 

• Comandos previamente cadastrados com uma determinada voz possuirão 
características como timbre, altura, tonalidade, amplitude e regionalidade específicos 
do indivíduo que efetuou a configuração do sistema, impedindo que outras pessoas 
possam utilizá-lo com a mesma eficiência; 

• A opção de armazenar vozes em arquivos wav num banco de dados para realização de 
comparações em tempo real pode tornar-se ineficiente e custosa do ponto de vista 
computacional, à medida que a base de dados com novos comandos e/ou operações 
forem adicionados. 

4.1.3.2. Robô Controlado por Voz 

O projeto definido em [45] visa o desenvolvimento de um sistema controlado por comandos 
de voz, utilizando Java. Durante os testes, um dispositivo robótico remoto, dotado de uma 
JVM, é controlado através de tecnologia sem fios, a partir de um Pocket PC ou um PC 
comum. A pesquisa considera três diferentes cenários de configurações que são apresentados 
na Figura 4.3. O cenário 1 propõe o desenvolvimento de uma aplicação de reconhecimento de 
voz em Java utilizando-se a implementação da Java Speech API Cloudgarden [46]. Neste 
cenário, um PC captura os comandos de voz do usuário e efetua o processamento do áudio 
através do conjunto Cloudgarden - Java Speech API - Engine de Reconhecimento; o retorno 
do processo (uma ou mais palavras) é enviado a um servidor Linux através de conexão Wi-Fi. 
O servidor por sua vez é responsável por analisar se a(s) palavra(s) enviada(s) pelo PC 
representam algum comando a ser executado pelo robô. Se algum comando for confirmado, 
uma ordem é enviada pelo servidor Linux através de comunicação sem fio para o robô e este 
será responsável pela sua execução. O cenário 2, por sua vez, tem num Pocket PC a 
responsabilidade de capturar o comando de voz. A solução escolhida pelos autores foi a de 
enviar um arquivo de áudio para o servidor Linux para que esse possa efetuar o 

                                                
6 wav - forma curta de Wave Form Audio Format; é um formato-padrão de arquivo de áudio da Microsoft e IBM 
para armazenamento de áudio em PCs. 
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reconhecimento do comando de voz. Como engine de reconhecimento de voz do ambiente 
Linux foi adotado o Sphinx [51] e [52]. Após o processamento do comando de voz enviado 
previamente pelo Pocket PC, o servidor Linux retoma a mesma seqüência de atividades do 
cenário 1. 

Finalmente, o cenário 3 propõe o mesmo que o cenário 1 exceto pela utilização de um Pocket 
PC rodando o Sphinx, ao invés de um PC comum com o Cloudgarden e um engine

7 qualquer. 

 
Figura 4.3: Cenários de utilização da Arquitetura, copiado de [45] 

4.1.3.3. Genius Instituto de Tecnologia 

O Genius Instituto de Tecnologia [38] desenvolveu um sistema comercial brasileiro de 
reconhecimento automático de fala (ASR), que permite a comunicação através de voz com 
computadores. 

Para tal, foram coletadas várias horas de fala com cerca de 2.000 pessoas de diferentes idades, 
sexo, classes sociais, níveis de escolaridade, raças e sotaques, em mais de 16 regiões 
metropolitanas brasileiras. Essa abordagem permite que os programas desenvolvidos com as 
ASR do Genius dispensem o treinamento prévio do usuário, exigido por outros sistemas 
existentes no mercado. Dessa forma, o sistema torna-se “independente do locutor”, passando 
a entender comandos emitidos por qualquer pessoa que fale o português brasileiro, não 
importando seu sotaque regional e sem a necessidade de Gravações. A empresa oferece 
soluções para reconhecimento de voz em dispositivos embarcados [39], computadores 
comuns [40] e um sistema para autenticação e reconhecimento de pessoas por voz [41]. 

4.1.3.4. Dosvox 

O Dosvox [42] é um sistema de síntese de voz, em língua portuguesa, desenvolvido pelo 
Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que facilita o 
acesso de deficientes visuais a computadores, garantindo a independência e motivando 
                                                
7  Engine – Software que disponibiliza bibliotecas e funções para reconhecimento e/ou síntese de voz 
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aqueles que necessitam estudar e trabalhar com o computador ou, simplesmente, interagir 
com outras pessoas sem depender de alguém. Atualmente o Dosvox conta com mais de dez 
mil usuários espalhados pelo Brasil, Portugal e América Latina. 
A versão mais atual do Dosvox é composta por: 
• Sistema operacional que contém os elementos de interface com o usuário; 
• Sistema de síntese de fala, incorporando um sintetizador simples para português e 

conexão para sistemas profissionais de síntese de voz; 
• Editor, leitor e impressor/formatador de textos; 
• Impressor/formatador para Braille; 
• Diversos programas de uso geral para portadores de deficiência visual, como caderno de 

telefones, agenda de compromissos, calculadora, preenchimento automático de cheques, 
cronômetro, etc. 

• Jogos de caráter didático e lúdico; 
• Ampliador de telas para pessoas com visão reduzida; 
• Programas para ajuda à educação de crianças com deficiência visual; 
• Programas sonoros para acesso à Internet, como Correio Eletrônico, Telnet, FTP e 

browser; 
• Leitor de telas/janelas para a plataforma Windows. 

4.1.3.5. MOTRIX 

O projeto MOTRIX [43], é um projeto em desenvolvimento no Núcleo de Computação 
Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desde março de 2002. O projeto 
possibilita que pessoas com deficiências motoras graves, em especial tetraplegia e distrofia 
muscular, possam ter acesso a microcomputadores, permitindo assim, em especial com a 
intermediação da Internet, um acesso amplo à escrita, leitura e comunicação. O acionamento 
do sistema é feito através de comandos de voz num microfone. O uso do Motrix torna viável a 
execução pelo tetraplégico de diversas operações realizadas por pessoas não portadoras de 
deficiência, mesmo as que possuem acionamento físico complexo, tais como jogos, através de 
um mecanismo inteligente, em que o computador realiza a parte motora mais difícil destas 
tarefas. O sistema pode ser acoplado a dispositivos externos de automação de ambientes 
(ainda em desenvolvimento) para facilitar em especial a interação do tetraplégico com o 
ambiente de sua própria casa. O projeto na verdade, é uma interface de acesso a outros 
programas como browsers, gerenciadores de e-mail e editores de texto, dentre outros.  

O MOTRIX pode ser interpretado como o resultado de um programa de desenvolvimento de 
software que surgiu com o nascimento do Dosvox descrito no item 4.1.3.4. É um 
conhecimento acumulado, que faz uso das mesmas rotinas utilizadas na criação do Dosvox. O 
projeto teve como motivação o alto custo dos programas baseados em comando de voz já 
existentes do mercado, além do fato de não poderem ser acionados em português. Com o 
MOTRIX aberto, o ponteiro do mouse e o teclado são acionados através de comandos de voz 
do usuário, embora possam continuar sendo utilizados da forma convencional por outra 
pessoa. Cada comando é acionado através de palavras cuidadosamente selecionadas, de modo 
que o programa possa reconhecer a diferença fonética entre elas. Para digitar um texto, o 
método escolhido para estabelecer uma diferença entre o som de cada letra foi utilizar o 
alfabeto fonético de aviação (Alfa, Bravo, Charlie, Delta), que é mostrado pelo programa. De 
acordo com os pesquisadores do Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro [44], este é um dos métodos mais eficazes para reconhecimento em 
ambientes onde há barulho intenso. 
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4.1.4. Baseadas em UPnP 

Outra tecnologia abordada nessa dissertação é a UPnP, descrita na seção 3.5, e que possui sua 
especificação padrão em [12]. A seguir, projetos relevantes envolvendo a utilização de UPnP 
serão descritos. 

4.1.4.1. Controle Domótico Utilizando UPnP 

A arquitetura do sistema “An architecture for the personalized control of Domotic resources” 
proposta em [33] é baseada em um módulo para controle de dispositivos (UPnP Control 
Point) e um serviço de páginas dinâmicas. Enquanto o primeiro é responsável pela descoberta 
e registro de novos dispositivos, o segundo cuida das formas de interações através de 
dispositivos móveis incluindo acesso via GPRS (descrito em 4.1.2.1) e as seguintes 
funcionalidades: 

• Device Manager: Módulo Java responsável pela descoberta e registro de dispositivos 
domóticos em um banco de dados. Também tem a função de interagir com os dispositivos de 
acordo com as ações invocadas pelos usuários através de páginas Web dinâmicas em JSP. 

• Profile Manager: Módulo Java que permite a definição de perfis de usuários associados a 
dispositivos registrados na base de dados. Suporta o cadastro e remoção de usuários, e oferece 
a funcionalidade de identificação e autenticação de usuários. 

• Web Server: Servidor Web Apache Tomcat, que serve páginas Web dinâmicas através das 
quais os dispositivos são controlados. 

Os módulos que compõem o servidor e as interações entre ele e os dispositivos móveis 
(operados pelo usuário ou pelo administrador do sistema), bem como as interações com os 
dispositivos virtuais UpnP estão representados na Figura 4.4. 

 
Figura 4.4: Arquitetura e integração dos componentes no ambiente 

domótico, copiado de [33] 
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4.1.4.2. Media Center através de UPnP 

O trabalho proposto em [53] apresenta um home media center e clientes para consumir seus 
serviços de áudio e vídeo em ambientes distintos. Através dos clientes, usuários em ambientes 
diferentes podem ter acesso a conteúdos de áudio e/ou vídeo situados num servidor local ou 
remoto. Tanto o media center quanto os clientes utilizam-se do UpnP, sendo portanto 
compatíveis com os dispositivos multimídia do mercado que implementam o padrão, como 
por exemplo, TVs, Computadores e até consoles de vídeo game como é o caso do X-Box 360. 

4.2. Arquiteturas e Plataformas de Automação 

A maioria dos desenvolvedores ao criarem seus middlewares não levou em conta o problema 
de interoperabilidade entre sistemas distintos. A utilização de diferentes middlewares por 
eletrodomésticos em um mesmo ambiente torna suas respectivas funções e/ou serviços 
incompatíveis entre si. Esse problema vem levando empresas e pesquisadores a procurarem 
soluções para que diferentes middlewares e plataformas se relacionem de forma transparente e 
imperceptível aos usuários. 

Esta seção tem o objetivo de descrever as principais referências bibliográficas pesquisadas em 
relação a gateways, arquiteturas e frameworks para integração de tecnologias existentes e/ou 
criação de novas. Esta seção foi dividida em dois subtópicos; o primeiro representa os 
middlewares M2M (middleware to middleware), e o segundo trata das arquiteturas 
compatíveis com mais de duas tecnologias distintas. 

4.2.1. Middlewares M2M 

Uma solução para permitir a interoperabilidade entre tecnologias heterogêneas de middleware 
é a adoção de “pontes” Middleware-to-Middleware (M2M). A maioria das pontes é formada 
por conversores funcionais ponto-a-ponto entre dois middlewares específicos. Alguns 
fabricantes fornecem tradutores para garantir a compatibilidade de seu middleware com 
algum outro, como definido em [59]. Grandes multinacionais como Sony, Sun e Philips 
também pesquisam e desenvolvem middlewares para intercomunicação de diferentes padrões, 
como pode ser observado no projeto proposto em [63], que visa a criação de uma arquitetura 
para a comunicação entre as tecnologias Havi e Jini. 

Em [58] descreve-se um trabalho para tornar dispositivos LonWorks [56] compatíveis com a 
tecnologia UPnP. O projeto foi desenvolvido por especialistas da Echelon [57] e consiste em 
um gateway  [58] para a plataforma Lonworks e a tecnologia UPnP. Os autores descrevem 
um software experimental que exibe dispositivos LonWorks para os pontos de controle da 
arquitetura UPnP. Habilitando equipamentos LonWorks a funcionarem na tecnologia UPnP, 
o gateway amplia o alcance dessa tecnologia ao mundo dos dispositivos que não se 
comunicam através do protocolo IP.  

O projeto foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação C# e a plataforma .NET. 
Na linguagem C# são implementados tanto o protocolo LonWorks quanto a pilha de 
protocolos do UPnP. Através de um módulo tradutor, o sistema realiza dinamicamente o 
mapeamento de equipamentos do domínio LonWorks em dispositivos do domínio UPnP. O 
gateway pode ser estendido para simular qualquer objeto Lonmark como um tipo de 
dispositivo UPnP, através da adição de novos módulos tradutores. A fim de ilustrar o 
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funcionamento do gateway desenvolvido, os autores mapearam uma lâmpada LonWorks 
dotada de dimmer em um dispositivo UPnP. Dessa forma, a lâmpada pôde ser controlada 
através de um ponto de controle UPnP como se fosse um dispositivo nativo dessa tecnologia. 

A solução proposta em [60] especifica a criação de uma ponte entre o protocolo X-10 e o 
padrão UPnP, permitindo que pontos de controle UPnP possam visualizar e controlar 
dispositivos X-10. A ponte X-10/UPnP é executada num PC comum e é responsável pelo 
gerenciamento e manutenção atualizada do estado de todos os dispositivos X-10 conectados à 
rede elétrica da residência. A comunicação do software com os dispositivos X-10 ocorre 
através de um módulo X-10 conectado à porta serial do PC. Uma vez que o software está 
ativo, todo e qualquer dispositivo conectado à rede local que ofereça suporte a tecnologia 
UPnP poderá ter acesso ao controle de dispositivos UPnP, como impressoras, aparelhos de 
DVD e servidores de mídia. Também podem ser estendidas essas funcionalidades para os 
aparelhos X-10 como lâmpadas, portões e cortinas, dentre outros. A Figura 4.5 representa um 
cenário de utilização para a solução descrita. 

 

Figura 4.5: Cenários de utilização da Arquitetura, copiado de [60] 

O trabalho em [61], por sua vez, visa à intercomunicação entre sub-redes Havi e UPnP. Para 
disponibilizar dispositivos UPnP a sub-redes Havi e equipamentos Havi à plataformas UPnP, 
os seguintes passos foram definidos: 

• UPnP para Havi: descoberta de dispositivos e/ou serviços UPnP na sub-rede UPnP. 
Após a fase de descoberta invocada sob a sub-rede UPnP um dispositivo tradutor 
realiza a declaração dos elementos descobertos como sendo módulos controladores de 
dispositivo Havi no caso de dispositivos UPnP e módulos funcionais no caso dos 
serviços UPnP.  

• Havi para UPnP: descoberta de elementos Havi na sub-rede. Após a fase de 
descoberta invocada sob a sub-rede Havi, um dispositivo tradutor realiza a anunciação 
de dispositivos e serviços na sub-rede UPnP tomando como base, respectivamente, os 
módulos controladores de dispositivo e módulos funcionais Havi. 

Na referência [62] é apresentado um trabalho desenvolvido pela Universidade de New 
Orleans que visa à criação de um arcabouço para interoperabilidade dos padrões Jini e UPnP. 
Ele permite que clientes Jini utilizem serviços UPnP e que clientes UPnP utilizem serviços 
Jini, sem modificações nos serviços ou novas implementações nos clientes. As especificações 
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de serviços foram desenvolvidas de forma independente para cada protocolo, introduzindo 
proxies específicos para comunicação Jini e UPnP. A arquitetura do trabalho proposto 
introduziu serviços virtuais que permitem a clientes Jini e UPnP se comunicarem livremente. 

As soluções apresentadas em [58],[61] e [62] funcionam satisfatoriamente para os pares de 
protocolos apresentados em cada projeto e suas respectivas sub-redes. Entretanto, esse tipo de 
solução M2M possui problemas de escalabilidade, já que o número de gateways necessários 
para a comunicação de diferentes sub-redes cresce de acordo com a expressão: n = q(q-1)/2, 
onde n representa o número de gateways necessários e q a quantidade de sub-redes. Se 
existirem no ambiente apenas dois middlewares comunicando-se, precisar-se-ia de apenas um 
gateway, mas se houver um conjunto de quatro middlewares, seriam necessários seis 
gateways para que todos pudessem se comunicar simultaneamente. 

4.2.2. Soluções multi-middleware 

Além das soluções M2M apresentadas anteriormente, existem pesquisas de arquiteturas multi-
middleware, ou seja, sistemas que permitem a comunicação e interoperabilidade simultânea 
de diversos middlewares.  

Na referência [64] é apresentada a proposta de um arcabouço para conexão de diferentes 
middlewares. Assim como nos projetos [58], [61] e [62], é necessário a criação de gateways 
para cada middleware. Entretanto, esses gateways são acoplados a módulos chamados de 
“Virtual Service Gateways”. Esses módulos têm o objetivo de garantir que todos os 
middlewares possam se comunicar utilizando o protocolo próprio do projeto. A Figura 4.6 
ilustra o conceito básico do framework proposto, onde as sub-redes de cada middleware 
possuem seu próprio Virtual Service Gateway (VSG) o qual é responsável pela conexão de 
um middleware com outro, utilizando o protocolo definido.  

O componente denominado Protocol Conversion Manager (PCM) converte o protocolo do 
middleware local para o protocolo do Virtual Service Gateway (VSG). O “Virtual Service 
Repository” (VSR) é uma base de dados virtual que contém informações sobre serviços 
heterogêneos e sua localização. O VSG e o PCM utilizam o VSR para detectar os serviços 
associados a cada contexto. 

 

Figura 4.6: Conexão de Middlewares 
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Por utilizar o HTTP, a solução apresentada não consegue gerenciar tráfego multimídia, já que 
o mesmo necessita de notificações assíncronas; além disso, ele roda sobre o TCP/IP, o que 
contribui para diminuição do desempenho, que é um requisito essencial em aplicações que 
envolvem tráfego multimídia. 

O trabalho proposto em [65] consiste num sistema escrito em Java, e que adotou o gateway de 
serviços OSGi8 [66] como componente do framework responsável pela integração dos 
diferentes padrões e protocolos a serem utilizados. A idéia principal do trabalho consiste na 
utilização de um dispositivo móvel denominado Personal Home Servers (PHS) por cada 
usuário. O PHS individual de cada usuário deverá ser o responsável pela detecção e controle 
dos dispositivos do ambiente, armazenando informações de preferências pessoais de seus 
usuários e permissões de controle para cada dispositivo. Os autores ainda definem que o PHS 
pode ser um PDA, um smartphone, ou até mesmo um relógio de pulso no futuro, desde que 
dotados de comunicação sem fio.  

Na implementação atual do sistema, os autores desenvolveram componentes para representar 
diversos protocolos e padrões, como por exemplo, SOAP, UPnP, servidor HTTP e clientes 
HTTP, dentre outros. O componente de banco de dados é responsável pelo armazenamento de 
informações de dispositivos próximos ao usuário e suas preferências pessoais. O In-Forwarder 
é o componente encarregado de receber comandos encapsulados em uma URL9 e convertê-los 
para SOAP, enquanto que o componente Jini/Soap é utilizado para enviar comandos para 
dispositivos Jini através da conversão de comandos SOAP em invocações RMI

10. O 
componente UI por sua vez trata da geração de documentos HTML com informações sobre os 
dispositivos a serem controlados e que serão visualizados num navegador web comum. 

O trabalho proposto em [65] restringe-se somente à utilização da plataforma Java e derivações 
como o OSGi e RMI, excluindo outras tecnologias promissoras como a plataforma .NET e a 
linguagem C#, por exemplo. Além disso, o sistema concentra todo o gerenciamento do 
ambiente e dos serviços nos dispositivos móveis chamados PHS. Contudo, serão apresentadas 
na seção 6.5 diversas restrições desses aparelhos como baixo poder de processamento e/ou 
pouca memória, dentre outras. Essas limitações impossibilitam, a curto e médio prazo, que a 
solução proposta torne-se realidade. Levando isso em conta a arquitetura proposta nesta 
dissertação pertence ao grupo de soluções Multimiddleware e considera os dispositivos 
móveis como uma simples interface com o usuário e todo o controle e tarefas são feitos pelos 
módulos localizados no servidor, requerendo dos dispositivos móveis apenas interações 
simples através de navegadores de páginas HTML, como será visto na seção 5.9.1. 

Em [67] os autores apresentam um gateway residencial domótico capaz de interagir com 
eletrodomésticos ou dispositivos de diferentes middlewares. Através de um engine baseado 
em regras previamente configuradas, esse gateway também é capaz de automatizar alguns 
processos do ambiente. O sistema é denominado Domotic House Gateway (DHG) e consiste 
basicamente num módulo controlador e device drivers específicos para cada dispositivo a ser 
controlado. A utilização de device drivers tem como finalidade traduzir o padrão ou protocolo 

                                                
8 OSGI –Open Service Gateway Initiative - Plataforma de serviços baseada em Java, que pode ser gerenciada 
remotamente. Implementa um modelo de componentes dinâmicos e é utilizada em áreas distintas como 
automação industrial, computação distribuída, entretenimento, dentre outras. 
9 URL - Uniform Resource Locator – consiste no endereço de um recurso (um arquivo, uma impressora etc.), 
disponível em uma rede; seja a Internet, ou uma rede intranet corporativa. 
10 RMI - Remote Method Invocation - é uma interface de programação que permite a execução de chamadas 
remotas no estilo RPC em aplicações desenvolvidas em Java. É uma forma de implementar um sistema 
distribuído em plataforma Java. 
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do eletrodoméstico ou dispositivo para o protocolo do DHG. Toda comunicação interna entre 
os diferentes componentes do sistema baseia-se no protocolo SOAP.  

Com o intuito de testar a adaptabilidade e eficiência da solução proposta em diferentes 
dispositivos, foram desenvolvidos três device drivers para o gateway. O primeiro driver foi 
responsável pelo controle de oito LEDs11 conectados às linhas da porta paralela (padrão IEEE 
1284) de um PC; o segundo teve a função de gerenciar uma aplicação multimídia (servidor de 
músicas) e o terceiro driver controla um sistema de iluminação MyHome BTicino12 [68]. Os 
autores construíram um modelo de casa virtual para o sistema através de um arquivo XML, 
onde foram especificados os dispositivos associados a cada device driver. Cada LED foi 
identificado por um número de 0 a 7, já que os mesmos deverão representar lâmpadas comuns 
em um ambiente.  

Algumas regras básicas foram adicionadas ao DHG, principalmente para testar o sistema de 
regras e monitorar possíveis erros inesperados. Durante o teste foram realizadas simulações 
(via software) de abertura e fechamento de portas, o que ativava as regras previamente 
cadastradas no DHG que acionava os respectivos LEDs através do device driver associado à 
porta paralela. O primeiro teste teve como objetivo a verificação do sistema de regras da 
solução e a demonstração da flexibilidade da arquitetura proposta, já que inúmeros 
dispositivos ainda são baseados nesse tipo de comunicação. O segundo teste teve como 
objetivo controlar remotamente com o DHG a execução de áudio por uma aplicação externa 
ao sistema. O DHG encaminhava as solicitações para o device driver desenvolvido 
especificamente para a aplicação de áudio que recebia os comandos dele via TCP/IP. 

Tanto a solução proposta em [65] quanto à apresentada em [67] restringem seu universo de 
atuação e possivelmente seu sucesso de mercado, por não utilizarem soluções mais genéricas 
de comunicação. É certo que ambas utilizam o protocolo SOAP, que é um padrão de mercado 
e independe de linguagem e plataforma. Mas, entre os diferentes middlewares a que oferecem 
suporte, e até mesmo entre seus módulos internos, ambos os trabalhos definiram formas de 
comunicação fechadas e proprietárias, o que restringe o desenvolvimento de novas aplicações. 

4.3. Considerações Finais 

Este capítulo teve como objetivo descrever de forma resumida os trabalhos mais relevantes 
em relação a tecnologias de comunicação para o controle de ambientes e arquiteturas ou 
plataformas relacionadas à domótica em geral. Em relação às tecnologias de comunicação, foi 
dada um maior destaque àquelas que apresentam um baixo custo e que já estão bastante 
difundidas como, Wi-Fi, bluetooth e GPRS. Contudo, nada impede que outras tecnologias de 
comunicação como ZigBee [94], WiMax [95] e xMax [96], dentre outras, sejam acrescentadas 
no futuro ao trabalho desenvolvido nesta dissertação, visto que, o arcabouço descrito na seção 
5 possui um middleware genérico e adaptável a praticamente qualquer tecnologia de 
comunicação. 

                                                
11 LED - Light Emitting Diode – trata-se de um diodo semicondutor que quando energizado emite luz visível. 
12 BTicino MyHome - sistema de automação residencial para controle de dispositivos elétricos. 
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5. O Framework 

Ficou constatado, no capítulo 4, que a maioria das tecnologias de controle de ambientes é 
proprietária e dependente do sistema para a qual foi desenvolvida. Tendo isso em vista, 
durante o desenvolvimento da arquitetura do sistema proposto nesta dissertação, foi realizado 
um esforço no intuito de obter um produto final independente de soluções e protocolos 
proprietários. Um diferencial desse projeto em relação aos demais é a utilização de padrões 
abertos e já consolidados no mercado como SOAP, WSDL, Web Services, dentre outros, além 
da facilidade de adaptação do mesmo à utilização de diversos padrões. 

Segundo [69], tipicamente, um framework pode incluir programas de apoio, bibliotecas de 
código, linguagens de script e outros softwares para ajudar a desenvolver e integrar diferentes 
componentes de um projeto. Especificamente em orientação a objeto, framework é um 
conjunto de classes com objetivo de reutilização de um padrão, provendo um guia para uma 
solução de arquitetura em um domínio específico de software, diferenciando-se de uma 
simples biblioteca (toolkit), pois esta se concentra apenas em oferecer implementação de 
funcionalidades, sem definir a reutilização de uma solução de arquitetura (projeto) . A 
proposta do framework desta dissertação foi desenvolvida de acordo com esta definição. 

5.1. Tecnologias utilizadas no Framework 

O escopo do trabalho visa o controle de um ambiente a partir de diversos dispositivos e 
através de vários cenários de comunicação, tais como, bluetooth, GPRS, Wi-Fi, voz. Este fato 
gerou a necessidade de utilização de uma arquitetura mista, onde diversas tecnologias 
trabalham simultaneamente, com o objetivo de maximizar a quantidade de dispositivos 
atendidos pelo framework, já que apenas uma tecnologia não poderia atender a todos os 
equipamentos necessários no âmbito do projeto. A Tabela 5.1 exibe os dispositivos e as 
respectivas tecnologias utilizadas no framework proposto. 

Tabela 5.1: Relação dos dispositivos x tecnologias adotadas 

Dispositivos .NET JAVA 

 
Smartphones 

GPRS 
Wi-Fi 

Bluetooth 

 
Pocket / Palm 

GPRS 
Wi-Fi 

Bluetooth 

 
PC Desktop 

Wi-Fi 
Voz 
UPnP 

Bluetooth 
Voz 
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5.2. Protocolo do Framework 

Segundo [70], protocolo é um padrão que especifica o formato de dados e as regras a serem 
seguidas por qualquer entidade que o utilize. Em outras palavras, sem protocolos uma rede 
não teria como funcionar. Um protocolo especifica como um programa deve preparar os 
dados para serem enviados ao estágio seguinte do processo de comunicação. 

Levando em conta que dependendo do meio de transmissão a largura de banda disponível à 
comunicação do framework será bastante reduzida, foi desenvolvido um protocolo simples, 
robusto e seguro desde que seja utilizado o padrão Web Services Security [93]. As próximas 
subseções descrevem os componentes do protocolo.  

5.2.1. Arquivo XML 

Uma das principais características do framework proposto é ser independente tanto em relação 
aos protocolos de automação, quanto aos dispositivos com os quais pode interagir. Qualquer 
comunicação entre os diversos módulos do framework acontece por meio de web services que 
são naturalmente independentes de linguagens de programação, tecnologia ou sistema 
operacional; mais detalhes encontram-se na seção 5.4. Entretanto, a utilização dos mesmos 
não assegura a compatibilidade entre diferentes protocolos e/ou dispositivos. Para isso, foi 
desenvolvido nessa dissertação um formato de arquivo XML denominado Linguagem de 
Especificação de Dispositivos Genéricos ou LEDG. Através dos arquivos LEDG são listados 
todos os serviços oferecidos por um determinado dispositivo, assim como seus parâmetros de 
entrada e saída. 
 
Tem-se, dessa forma, um protocolo genérico que deve ser seguido por todos os padrões a 
serem integrados ao framework. Caso um fabricante de dispositivos UPnP resolva fabricar 
uma lâmpada dimerizável no padrão UPnP, ele deverá criar também o arquivo LEDG que 
especifica os serviços oferecidos por essa lâmpada; isso tornaria a lâmpada compatível com o 
framework proposto nesse trabalho e permitiria que ela fosse controlada através de qualquer 
módulo acoplado ao framework, não restringindo o seu funcionamento apenas ao protocolo 
UPnP de seu fabricante. A Figura 5.1 exibe um exemplo de arquivo XML LEDG de 
especificação de uma lâmpada dimerizável. 
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Figura 5.1: Arquivo XML LEDG 

A linha 1 da figura acima representa a versão do XML utilizada no arquivo assim como o 
repertório de caracteres (ISO-8859-1) do mesmo. A definição do dispositivo tem início na 
linha 2 com a palavra reservada <device>, a linha 3 define o grupo ao qual o dispositivo 
pertence. A linha 4 representa o tipo ou modelo do equipamento. A linha 5 por sua vez possui 
uma breve descrição do dispositivo e a linha 6 o caminho para uma possível imagem de 
demonstração. O caminho definido na linha 6 pode apontar para um arquivo da máquina 
local, um caminho na intranet ou até um endereço da Internet. Na linha 7, inicia-se a lista de 
serviços oferecidos pelo dispositivo. Na linha 8 tem-se a declaração do primeiro serviço cujo 
nome é informado na linha 9. A linha 10 inicia a lista de parâmetros do primeiro serviço. O 
primeiro parâmetro é declarado na linha 11 e cujo nome é revelado na linha 12. A linha 13 por 
sua vez define que esse é um parâmetro de entrada. Na linha 14 tem-se o nome da propriedade 
do dispositivo que será referenciada. Na linha 15, sinaliza-se o fim das propriedades do 
primeiro argumento e na linha 16 o fim da lista de argumentos do primeiro serviço, assim 
como na linha 17 informa-se o fim do primeiro serviço. Na linha 18, inicia-se outro serviço 
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oferecido pelo dispositivo. Na linha 23, pode-se perceber que diferentemente do primeiro 
serviço, o atual possui um parâmetro de saída e não de entrada. Na linha 24 fica evidente que 
os dois serviços referenciam a mesma variável do dispositivo; a diferença é que enquanto o 
primeiro serviço age alterando o valor dessa variável, o segundo apenas requisita esse valor 
em caráter informativo. Na linha 29, inicia-se a descrição da variável de estado do dispositivo 
que cujo nome é especificado na linha 31, seu tipo na linha 32, seu valor padrão na linha 33 e 
seu valor mínimo e máximo respectivamente nas linhas 35 e 36. As próximas linhas encerram 
sucessivamente a definição dos valores permitidos, a definição da variável de estado e a tabela 
que contém a lista de variáveis (no exemplo existe apenas uma variável). Finalmente, na linha 
40 tem-se a sinalização da descrição do dispositivo concluída. 

5.2.2. Comunicação entre Módulos 

Como descrito anteriormente, a comunicação entre os módulos do framework ocorre através 
de Web Services a serem detalhados na seção 5.4. Essa comunicação ocorre basicamente 
através da troca de objetos entre os módulos. A Figura 5.2 representa a criação dos objetos e a 
requisição dos serviços que são passados como parâmetro. 

Na etapa 1 o Módulo A cria um objeto que possui uma referência ao serviço do dispositivo 
controlado pelo Módulo B e os parâmetros necessários para a chamada do serviço. Tanto a 
referência ao serviço do dispositivo, quanto seus respectivos parâmetros, foram obtidos 
através dos arquivos LEDG. No passo 2 o Módulo A se conecta ao Módulo B através de web 
services e envia o objeto gerado no passo 1. Na etapa 3 o Módulo B processa o objeto 
recebido, realiza a operação solicitada e encapsula um objeto de resposta, o qual será enviado 
ao Módulo A no passo 4. 

 

Figura 5.2: Comunicação entre módulos 



 

 53 

5.2.3. Segurança 

A comunicação entre a maioria dos módulos do framework ocorre por meio de Web Services. 
Essa tecnologia por si só apresenta diversas especificações a fim de garantir a segurança e 
confiabilidade dos dados transmitidos, como WS-Security, WS-Addressing e WS-Policy. O 
WS-Security define como garantir a integridade, a confidencialidade e a autenticação das 
mensagens com o sistema de transmissão de mensagens SOAP. A autenticação está 
relacionada à identificação do requisitor. A integridade da mensagem é obtida com assinaturas 
digitais XML. Isso garante que partes da mensagem não tenham sido adulteradas após a 
assinatura da entidade que a gerou. A confidencialidade da mensagem é baseada na 
especificação de criptografia XML e garante que partes correspondentes da mensagem possam 
ser compreendidas apenas pelos destinatários desejados. 

5.3. Arquitetura Geral do Framework 

O framework foi desenvolvido em módulos independentes; sendo esse padrão de projeto 
escolhido por oferecer vantagens, tais como: 

• Lidar com a complexidade do sistema, aplicando-se o princípio “dividir para 
conquistar”, facilitando o design, o entendimento, e os testes, através de 
encapsulamento e abstração; 

• Manter a coesão de cada subsistema; 

• Diminuir o acoplamento geral do sistema de forma que módulos possam ser 
adicionados ou removidos sem prejudicar o funcionamento do sistema; 

• Permitir o desenvolvimento de vários módulos em paralelo; 

• Facilitar a reutilização dos módulos em outras soluções; 

• Permitir a construção de sistemas distribuídos, nos quais os subsistemas podem estar 
espalhados fisicamente; isso ajuda a distribuir a necessidade de processamento do 
sistema para máquinas subutilizadas, diminuindo o overhead no servidor principal. 

A Figura 5.3 ilustra a arquitetura geral do framework proposto, ilustrando os relacionamentos 
e comunicação entre seus diversos módulos.  
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Figura 5.3: Arquitetura Geral do Framework 

A Tabela 5.2 por sua vez descreve resumidamente as principais funções dos componentes da 
arquitetura ilustrada na Figura 5.3. Os mesmos serão detalhados no decorrer deste capítulo. 
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Tabela 5.2: Resumo das funções dos componentes da arquitetura 

Componente Descrição 

 
Web Service 

Tecnologia responsável pela comunicação entre diferentes módulos 
do framework. Permite comunicação e troca de informações 
independente da linguagem de programação e/ou sistema operacional 
dos módulos envolvidos. 

 
Módulo 

Controlador 

Módulo responsável pela coordenação dos diversos componentes do 
framework. É o centralizador de informações, comunica-se com os 
demais componentes através de Web Services. 

 
Banco de Dados 

Componente responsável pelo armazenamento de todas as 
informações relativas ao framework. Por questões de segurança e 
desempenho, suas informações são acessadas única e exclusivamente 
pelo Módulo Controlador. 

 
Gerenciador de 

Políticas 

Módulo responsável pela tomada de decisões, baseadas em políticas 
pré-definidas. Como exemplos de decisões que podem ser tomadas 
por esse módulo, podem ser citados, o desligamento ou acionamento 
automático de alarmes e dispositivos existentes no ambiente 
gerenciado. 

Módulo de 
Notificação 

Módulo responsável pelo envio de notificações a usuários do sistema. 
As notificações podem ser um e-mail ou uma mensagem do tipo 
SMS

1, enviada diretamente para os dispositivos móveis dos usuários 
cadastrados. 

 
Ponto de Controle 

Componentes que funcionam como gateways entre o Módulo 
Controlador e diferentes protocolos e/ou tecnologias. A comunicação 
entre esses componentes e o Módulo Controlador acontece por meio 
de Web Services, enquanto que a comunicação com os dispositivos 
associados ocorre por meio do protocolo específico de cada padrão. 
Não há um limite de escalabilidade em relação à quantidade de 
Pontos de Controle que podem ser conectados ao framework.  

 
Dispositivos 

Representam de forma genérica alguns dos diversos tipos de 
dispositivos que podem ser monitorados e/ou controlados pelo 
framework. 

 
 
                                                
1 SMS - Short Message Service 
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Como se pode perceber no modelo de arquitetura da Figura 5.3, Web Services foram 
utilizados para conectar os diversos módulos do sistema; então, antes do início da descrição 
individual de cada módulo, será feita uma explanação a respeito dos Web Services utilizados 
como middleware, e que possuem uma participação importante no projeto desse framework. 

5.4. Middleware - Web Services 

Antes de se definir e descrever a utilização de Web Services no trabalho, é necessário deixar 
claro o conceito de middleware. Segundo [71], middleware pode ser definido como: 

• Camada de software que permite a comunicação entre aplicações (distribuídas); 

• Um conjunto de serviços que fornece comunicação e distribuição de forma 
transparente à aplicação. 

A Figura 5.4 representa de forma abstrata a comunicação entre duas aplicações distintas, 
feitas em linguagens diferentes, comunicando-se através de Web Services que funcionam 
como um middleware entre elas. 

 
Figura 5.4: Comunicação através de Web Services 

Pode-se definir um Web Service como um componente, ou uma unidade lógica de aplicação, 
que é acessível através de protocolos padrões de Internet. Como componentes, esses serviços 
têm uma funcionalidade que pode ser utilizada sem a preocupação de como será 
implementada e qual a linguagem utilizada. Assim, os Web Services podem ser escritos em 
qualquer linguagem e executar em qualquer plataforma. Um cliente de um Web Service pode 
também ser escrito em qualquer linguagem e ser executado em qualquer plataforma. Por 
exemplo, pode-se ter um cliente escrito em Delphi e executando na plataforma Windows, 
comunicando-se com um Web Service escrito em Java e funcionando num sistema Linux. Esta 
transparência para sistemas operacionais, hardware, linguagens de programação e software é 
um requisito importante no design do framework proposto. 

5.4.1. Arquitetura de um Web Service 

A arquitetura de um Web Service permite o desenvolvimento de serviços que encapsulam 
todos os níveis de funcionalidades de negócios. Pode-se ter Web Services tão simples que sua 
única funcionalidade seria retornar o horário local; ou tão complexos como calcular dados 
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estatísticos de uma determinada população. A arquitetura também permite a combinação de 
múltiplos Web Services na criação de uma nova funcionalidade. 

A arquitetura de um Web Service possui três regras distintas: provider ou provedor de 
serviços, um requester ou requisitor de serviços, e um broker ou registro de serviços. O 
provedor cria o Web Service e disponibiliza seus serviços aos clientes que queiram utilizá-lo. 
O requisitor é uma aplicação cliente que consome o Web Service. O broker provê um serviço 
de registro de Web Services, servindo como uma forma de interação entre o provedor e o 
requisitor. Essas três regras interagem entre si através de operações de publicação, encontro e 
conexão.  

Um provedor informa ao broker sobre a existência do Web Service utilizando a interface de 
publicação do broker a fim de tornar o serviço acessível aos clientes. A informação publicada 
descreve o serviço e especifica onde o serviço está localizado. O requisitor consulta o broker 
sobre os Web Services, e então o requisitor ou cliente está apto a se conectar e consumir o 
Web Service. 

O diagrama da Figura 5.5 demonstra como o provedor, o requisitor e o broker interagem entre 
si. 

 

Figura 5.5: Interação entre o Provedor de Serviço, o Requisitor e o Registro de Serviço 

5.4.2. Padrões utilizados num Web Service 

O modelo de acesso aos Web Services é diferente de modelos de tecnologias anteriores, onde 
os componentes eram acessados através de protocolos muito específicos, como exemplo no 
caso dos IIOP, RMI e DCOM. Os Web Services combinam aspectos de desenvolvimento 
baseado em componentes com a Web. O padrão nos quais é baseado o desenvolvimento dos 
Web Services utiliza como principais tecnologias: 

� SOAP (Simple Object Access Protocol) 
� WSDL (Web Services Description Language) 
� UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 
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5.4.2.1. Simple Object Access Protocol (SOAP) 

De acordo com [72], SOAP é um protocolo de transporte de mensagens independente, e cada 
mensagem SOAP é um documento XML. A especificação SOAP define o formato da 
mensagem XML, mas não seu conteúdo e nem como deve ser enviada. O SOAP, entretanto, 
descreve como as mensagens são distribuídas sobre o HTTP. A ligação com o HTTP é 
opcional, mas quase todas as implementações SOAP a suportam. Por essa razão, há uma 
concepção errada de que o SOAP requer o HTTP, mas isso não é correto. Algumas 
implementações suportam MSMQ, MQ Series, SMTP ou TCP/IP, mas quase todos os Web 

Services utilizam (por padrão) HTTP, por ser largamente difundido, já que é o protocolo 
central da Web e muitas organizações possuem uma infra-estrutura de rede que suporta HTTP 
e usuários que sabem gerenciá-lo. 

O diagrama representado pela Figura 5.6 demonstra como SOAP é usado para enviar 
mensagens entre o provedor de serviço, o requisitor e o broker. 

 

Figura 5.6: Utilização de SOAP 

5.4.2.2. WSDL (Web Services Description Language) 

Um Web Service não tem valor algum se não for possível encontrá-lo, ou poder se comunicar 
com o mesmo. Os desenvolvedores devem ter informações suficientes sobre o Web Service 
para poder escrever aplicações clientes que o utilizem. De acordo com [73] WSDL é uma 
linguagem baseada em XML, com a função de documentar as mensagens que o Web Service 
aceita e gera. Esse mecanismo padrão facilita a interpretação dos contratos pelos 
desenvolvedores e ferramentas de desenvolvimento. Examinando um documento WSDL os 
desenvolvedores sabem que métodos estão disponíveis e como chamá-los usando os 
parâmetros corretos. 

A Figura 5.7 mostra como arquivos WSDL, residentes no fornecedor e no registro de serviços 
(broker), são alcançados pelo requisitor do serviço (cliente) que deseja utilizar o serviço. 
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Figura 5.7: Como arquivos WSDL são alcançadas pelo requisitor do serviço 

5.4.2.3. Universal Description, Discovery and Integration 
(UDDI) 

Segundo [74], UDDI é um padrão em desenvolvimento para descrever, publicar, e descobrir 
Web Services fornecidos por alguma entidade. É uma especificação para registro distribuído 
de informação de Web Services. Uma vez que um Web Service é desenvolvido e um 
documento WSDL que o descreve é criado, existe a necessidade de difundir a informação 
WSDL entre os usuários que desejem utilizar o Web Service descrito pelo WSDL. Quando um 
Web Service é publicado em um registro UDDI, os usuários em potencial têm uma maneira de 
analisar e aprender o funcionamento do Web Service em questão. Resumindo, um Web 

Service é um serviço de software publicado na Web através do SOAP, descrito por um 
arquivo WSDL e registrado em UDDI. 

A Figura 5.8 demonstra como UDDI é usado pelo provedor de serviço para anunciar o serviço 
e como ele é usado também pelo requisitor de serviço para encontrar um serviço. 

 
Figura 5.8: Utilização de UDDI no anúncio do serviço 
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5.5. Módulo controlador 

O módulo controlador é o responsável pelo gerenciamento, monitoramento e controle dos 
outros módulos do framework. Esse módulo, em conjunto com o Gerenciador de Políticas, 
pode ser considerado como o cérebro do sistema, já que é seu papel tomar decisões a respeito 
das ações que serão realizadas, com base em comandos ou informações provenientes de 
outros módulos.  

5.5.1. Camadas do Módulo controlador 

O módulo controlador foi dividido em quatro camadas: Interface Gráfica, Controle, Acesso a 
Dados e Web Services, como é exibido na Figura 5.9. Esta disposição em camadas tem por 
objetivo separar interface com o usuário do modelo de negócios e estes do acesso aos dados e 
da comunicação com outros módulos. Assim, é possível alterar as regras de negócio, a 
interface de acesso a dados ou o protocolo de comunicação independentemente em cada 
camada. 
 

 
Figura 5.9: Divisão em camadas do Módulo Controlador 
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1. Interface Gráfica 

A camada de Interface Gráfica é responsável pela apresentação visual das funcionalidades e 
serviços oferecidos pelo Módulo Controlador, o que a torna parte essencial do mesmo, pois se 
projetada de forma inadequada, pode tornar sua utilização complexa demais, resultando em 
uma experiência ineficiente e frustrante aos usuários. 

2. Controle 

É a camada responsável pela lógica de controle do módulo. Todas as ações realizadas e 
monitoradas pelo módulo são da responsabilidade desse componente. Dentre as funções dessa 
camada têm-se: 

• Validação de campos 

Todos os campos de entrada de dados que fazem parte da interface gráfica, sofrem uma 
validação antes de terem seu conteúdo associado a alguma ação. Dessa forma, o Módulo 
Controlador evita que parâmetros inválidos ou incorretos possam gerar erros inesperados no 
sistema. 

• Parser XML 

O controle das tarefas e serviços fornecidos por diferentes protocolos e dispositivos ao 
framework é padronizado em arquivos XML que seguem o protocolo definido no projeto. A 
leitura e validação desses arquivos é uma das funções da camada de controle.  

• Autenticação de usuários 

Sempre que um usuário solicita a realização de alguma ação, antes dessa ação ser 
encaminhada pelo módulo controlador ao módulo responsável, ele verifica se esse usuário 
tem permissão de acesso ao sistema e mais especificamente se ele tem autorização para 
realizar a ação a qual está requisitando. 

• Tomada de decisões 

O módulo controlador também é responsável pela tomada de decisões simples, na ocorrência 
de eventos não naturais, como por exemplo, no caso de dois usuários estarem tentando 
realizar ações antagônicas como abrir e fechar um portão simultaneamente. Nesse caso, o 
módulo iria verificar o nível de permissão de cada um e dar prioridade à realização da ação 
solicitada pelo usuário de maior hierarquia no sistema. 

• Gerenciamento de ações requisitadas 

Sempre que uma ação é requisitada por outro módulo, é de responsabilidade do módulo 
controlador encaminhar a ordem ao componente responsável e verificar se a ação foi realizada 
com sucesso. 

• Log de eventos 

O módulo em questão também tem o papel de registrar todas as requisições efetuadas, assim 
como a identificação do usuário que a executou, o horário e se ela foi realizada com sucesso 
ou não. Os alarmes e alertas também são registrados através da função de log de eventos. 

3. Acesso a Dados 

Camada responsável pelas requisições efetuadas ao banco de dados utilizado, sejam elas de 
inserção, atualização, remoção ou busca. 
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4. Web Services 

Os Web Services são os responsáveis pela maior parte do fluxo de dados do framework; 
através deles o módulo controlador envia ordens aos demais módulos. Como, por exemplo, 
enviar um comando ao módulo de síntese e reconhecimento de voz para que ele emita um 
determinado som ou enviar ao módulo bluetooth uma mensagem que deve ser exibida a todos 
os clientes conectados a ele. Web Services também são responsáveis por encaminhar ao 
controlador as requisições efetuadas por outros módulos, como por exemplo, o pedido de 
fechamento de todas as portas do sistema que foi efetuado por um usuário via GPRS. 

5.5.2. Seqüência de Utilização 

A Figura 5.10 representa um exemplo de seqüência de utilização do módulo controlador e a 
seguir serão detalhados os passos dessa utilização. 

 

Figura 5.10: Seqüência de Utilização do Módulo Controlador 

1. Um sensor de movimento é ativado no ambiente monitorado, comunicando-se com 
seu respectivo Ponto de Controle. 

2. O Ponto de Controle 1, por sua vez, informa via Web Services ao Módulo Controlador 
o ocorrido. 
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3. O Módulo Controlador repassa a informação ao Gerenciador de Políticas para que o 
mesmo tome uma decisão. 

4. O Gerenciador de Políticas repassa a ordem ao Controlador para que ele crie uma 
simulação de vozes no ambiente, e envie e-mails e mensagens SMS para os 
responsáveis pelo gerenciamento do ambiente. 

5. O Controlador então envia uma ordem ao Módulo de Síntese de Voz para que o 
mesmo realize a simulação de vozes no ambiente e possibilite afastar possíveis 
intrusos. 

6. Simultaneamente, o Controlador faz uma requisição ao Banco de Dados sobre as 
informações de contato dos usuários da casa. 

7. O Banco de Dados retorna o e-mail e telefone móvel de cada usuário. 
8. O Controlador envia essas informações ao Módulo de Notificação, que por sua vez 

envia e-mails e mensagens SMS aos responsáveis relatando o ocorrido. 
9. Outro módulo como o bluetooth ou o GPRS conecta-se ao Web Service do Módulo 

Controlador e faz uma requisição para que ele rotacione uma das câmeras do ambiente 
e retorne a imagem capturada por ela. 

10. O controlador verifica junto ao banco de dados qual o dispositivo que deve ser 
acionado para realizar a requisição, aproveitando também para verificar se o usuário 
que requisitou essa ação tem permissão para realizá-la. 

11. O Banco de Dados retorna os campos requisitados pelo controlador informando que o 
usuário em questão tem permissão de acesso às câmeras. 

12. O Módulo Controlador valida o usuário e envia a ordem ao Ponto de Controle 
responsável pela câmera. 

13. O Ponto de Controle 2 por sua vez realiza a rotação da câmera e solicita sua imagem. 
14. A câmera envia a imagem capturada ao seu respectivo Ponto de Controle. 
15. O Ponto de Controle 2 então encaminha a imagem através do Web Service ao 

Controlador. 
16. O Módulo Controlador finalmente retorna ao solicitante a imagem capturada pela 

câmera previamente rotacionada. 

5.6. Banco de Dados 

O módulo controlador utiliza um banco de dados para guardar informações relativas aos 
usuários do sistema e também informações sobre os dispositivos gerenciados em cada 
ambiente. Em relação aos usuários, o banco de dados guarda informações como identificação, 
hierarquia e permissões de acesso. Quanto aos dispositivos, o banco de dados é responsável 
por armazenar informações de identificação, localização, e características associadas a cada 
dispositivo. As Figuras 5.11 e 5.12 representam o modelo relacional do banco de dados 
proposto, exibindo suas tabelas, atributos e relacionamentos. A Tabela 5.3 por sua vez exibe 
uma breve descrição das entidades envolvidas. 
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Figura 5.11: Diagrama relacional do banco dados 
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Figura 5.12: Continuação do diagrama relacional do banco de dados
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Tabela 5.3: Descrição das tabelas do Banco de Dados 

Tabela Descrição da Tabela 
USUARIO Responsável pelo armazenamento de informações relativas 

aos usuários do sistema. 
DISPOSITIVO Responsável pela consistência de informações sobre os 

dispositivos associados a cada ambiente. 
AMBIENTE Mantém as informações a respeito dos ambientes 

gerenciados pelo framework. 
ENDERECO Guarda dados relativos a endereços 
TELEFONE Responsável pelo armazenamento de telefones 
CASA Mantém informações sobre a casa gerenciada pelo 

framework. 
TIPO Armazena informações relativas ao tipo de um determinado 

dispositivo gerenciado e/ou monitorado pelo framework 
POSICAO Responsável por informações relativas à posição de 

determinado usuário, dispositivo e/ou ambiente. 
PROTOCOLO Tem a função de determinar o protocolo associado a um 

determinado dispositivo. 
LOG Armazena informações sobre ações desempenhadas por 

usuários, pelo próprio framework e/ou eventos levantados 
por algum dispositivo. 

USUARIO_DISPOSITIVO Tabela de relacionamento entre a tabela USUARIO e a 
tabela DISPOSITIVO 

USUARIO_ENDERECO Tabela de relacionamento entre a tabela USUARIO e a 
tabela ENDERECO 

USUARIO_TELEFONE Tabela de relacionamento entre a tabela USUARIO e a 
tabela TELEFONE 

CASA_TELEFONE Tabela de relacionamento entre a tabela CASA e a tabela 
TELEFONE 

CASA_ENDERECO Tabela de relacionamento entre a tabela CASA e a tabela 
ENDERECO 

USUARIO_AMBIENTE Tabela de relacionamento entre a tabela USUARIO e a 
tabela AMBIENTE 

USUARIO_POSICAO Tabela de relacionamento entre a tabela USUARIO e a 
tabela POSICAO 

DISPOSITIVO_POSICAO Tabela de relacionamento entre a tabela DISPOSITIVO e a 
tabela POSICAO 

DISPOSITIVO_PROTOCOLO Tabela de relacionamento entre a tabela DISPOSITIVO e a 
tabela PROTOCOLO 

AMBIENTE_DISPOSITIVO Tabela de relacionamento entre a tabela AMBIENTE e a 
tabela DISPOSITIVO 

DISPOSITIVO_TIPO Tabela de relacionamento entre a tabela DISPOSITIVO e a 
tabela TIPO 

 



 

 67 

5.7. Gerenciador de Políticas 

Módulo da arquitetura responsável pelo processamento de decisões sofisticadas, as quais são 
classificadas em: 

• Proativas: Compreende ações processadas pelo Gerenciador de políticas com base em 
políticas pré-agendadas. Podem ser citados como exemplos de ações proativas do 
Gerenciador de políticas os seguintes casos: 

� Determinado usuário agenda para que o framework ligue a iluminação 
do jardim a partir de determinada hora; 

� Usuário configura o framework para que no verão o ar condicionado de 
um determinado quarto seja ligado alguns minutos antes do horário 
habitual. 

• Reativas: Decisões que serão tomadas com base em eventos detectados por 
dispositivos distribuídos por um determinado ambiente. Podem ser citados como 
exemplos de ações reativas do Gerenciador de políticas os seguintes casos: 

� Um sensor de presença instalado no jardim detecta uma movimentação 
suspeita. O Módulo Controlador encaminha o fato ao Gerenciador de 
Políticas; esse por sua vez informa ao Módulo Controlador para que 
solicite ao Módulo de Notificação o envio de mensagens de alerta aos 
usuários responsáveis e que requisite ao Módulo de voz a simulação de 
vozes no interior da residência com o objetivo de intimidar o possível 
invasor; 

� Um sensor detecta o aumento repentino da temperatura de um 
determinado ambiente. O Módulo Controlador encaminha os dados ao 
Gerenciador de Políticas, que por sua vez informa ao Módulo 
Controlador para solicitar ao Módulo de Notificação o envio de 
mensagens de alerta aos usuários responsáveis. 

5.8. Módulo de Notificação 

Módulo do framework responsável pela comunicação com entidades externas. É através desse 
módulo que o framework envia informações aos seus usuários. Essas informações podem ser 
de dois tipos: 
• E-mails: O Módulo de Notificação envia e-mails através de um servidor de emails 

qualquer; 
• SMS: O módulo comunica-se através de um modem GPRS, a fim de enviar mensagens 

SMS aos usuários indicados pelo módulo controlador. 

5.8.1. Seqüência de Utilização 

A Figura 5.13 representa um exemplo de seqüência de utilização do Módulo de Notificação e, 
a seguir, serão detalhados os passos dessa utilização. 
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Figura 5.13: Seqüência de Utilização do Módulo de Notificação 

1. O Módulo de Notificação recebe, através de Web Services, uma requisição para envio 
de informações a determinados usuários. 

2. O Módulo de Notificação processa a requisição e envia as informações aos 
destinatários. 

3. O Módulo de Notificação solicita ao Modem GPRS que envie um SMS para um 
determinado usuário contendo as informações que recebeu através de Web Services. 

4. Simultaneamente o Módulo de Notificação se conecta ao servidor de e-mails para que 
o mesmo envie a mensagem encaminhada anteriormente para outros usuários. 

5.9. Módulos Adicionais 

Esta seção tem como objetivo descrever alguns módulos adicionais que foram incorporados 
ao framework. Apesar de agregar valor e serviço à solução proposta, esses módulos são 
opcionais. Em relação à arquitetura geral definida na seção 5.3, e mais especificamente na 
Figura 5.3, esses módulos se comportam como Pontos de Controle. 
Os seguintes módulos adicionais serão descritos: 

• Módulo GPRS / Wi-Fi / Browser Internet 

Devido à similaridade das tecnologias ao nível de aplicação, o módulo acima é 
responsável pelo acesso GPRS, Wi-Fi e pela Internet. 

• Módulo Bluetooth 

Responsável pelo gerenciamento do acesso bluetooth de dispositivos móveis ao 
sistema. 
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• Módulo de Voz 

É dividido internamente em dois submódulos, o de reconhecimento e o de síntese de 
voz. 

• Módulo UPnP 

Módulo responsável pelo controle de dispositivos compatíveis com a tecnologia 
UPnP. 

5.9.1. Módulo GPRS / Wi-Fi / Internet 

O módulo GPRS / Wi-Fi / Internet é responsável pela possibilidade de controlar o ambiente 
no qual o framework está instalado à distância, além de poder exibir na tela do dispositivo 
móvel imagens capturadas por câmeras instaladas no ambiente. A decisão de integrar essas 
três tecnologias num único módulo foi tomada devido à similaridade de características e 
funcionamento das mesmas ao nível de aplicação, evitando assim replicação desnecessária de 
código durante a implementação e a simplificação da arquitetura de forma geral.  
Na Figura 5.14 encontra-se um modelo geral da arquitetura desse módulo. 
 

 
Figura 5.14: Módulo GPRS / Wi-Fi / Internet 

Apesar das três formas de acesso serem similares no contexto de aplicação, elas possuem 
características distintas ao nível de rede. Com exceção do acesso via Internet, as demais 
tecnologias necessitam de uma breve descrição, antes da discussão do funcionamento do 
módulo. 
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5.9.1.1. Acesso GPRS 

Através do acesso da rede de pacotes GPRS o framework possibilita aos usuários o controle 
de qualquer equipamento e respectivas funções, desde que o equipamento e seus 
procedimentos estejam previamente armazenados nas estruturas de dados do sistema. O 
controle GPRS consiste na comunicação do usuário via um dispositivo móvel com o 
controlador do sistema. Esse acesso acontece por meio de uma aplicação do tipo “ASP.NET 
Mobile Web Application”. A seguir, tem-se uma descrição dos requisitos e funcionamento de 
uma aplicação desse tipo. 

Inicialmente, para desenvolver uma Mobile Web Application são necessários os seguintes 
requisitos: 

• Um dos seguintes Sistemas Operacionais: Windows 2000 (SP4), Windows XP 
Professional, Windows 2003 Server, Windows Vista Business, Windows Vista 
Ultimate. 

• Servidor Web IIS(Internet Information Service) 

• .Net Framework 

De acordo com [75], uma ASP.NET Mobile WEB Application é uma aplicação Server-Side, 
armazenada em um servidor IIS que possui o .NET Framework, e que permite aos celulares e 
outros dispositivos acessá-la através de um navegador (browser). A aplicação fica no 
Servidor, tornando desnecessária a instalação dela no dispositivo móvel, o que é uma 
vantagem aos dispositivos móveis com pequeno poder de processamento.  

No momento em que um usuário acessa a página através do navegador web de seu aparelho, o 
servidor WEB reconhece o modelo de aparelho e a versão do navegador que ele está 
utilizando para acessar e, se necessário, compila uma página específica para o aparelho que 
fez o acesso ao site. Essa foi a característica que mais contribuiu para que o ASP.NET fosse 
adotado como tecnologia padrão desse módulo do sistema. Pois, se esse módulo adotasse a 
tecnologia Java, ficaria a cargo dos desenvolvedores a produção de sites compatíveis com 
cada tipo e modelo de dispositivo que pudesse acessar o sistema via Wi-Fi ou GPRS. Esse 
processo seria muito custoso em termos de produção. Segundo [46], o .NET Framework 
possui suporte a mais de 200 dispositivos móveis. 

O funcionamento de uma ASP.NET Mobile Web Application segue os seguintes passos: 

• Um cliente Web móvel solicita uma página web; 

• Sendo um acesso via GPRS pelo Celular, a informação passa pela operadora de 
celular, mesmo que as páginas estejam em sua própria empresa; 

• O IIS recebe a requisição; 

• Logo depois repassa ao .NET Framework;. 

• O ASP.NET compila a página padrão e desenvolve uma página no formato suportado 
pelo dispositivo que a solicitou; 

• A página é enviada de volta ao dispositivo que fez a solicitação. 

A Figura 5.15 demonstra o funcionamento de uma ASP.NET Mobile Web Application: 
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Figura 5.15: Funcionamento de uma ASP.NET Mobile Web Applicatio, adaptada de [75] 

 

5.9.1.2. Acesso Wi-Fi / Navegador Internet 

O acesso Wi-Fi / Navegador Internet ao framework pode acontecer de três formas: 

• Dispositivo móvel (celular, Pocket PC, PDA, smartphone); 

• Notebook ou Computador com acesso Wi-Fi;  
• Notebook ou Computador com acesso a Internet. 

No primeiro caso, o acesso é semelhante ao do tipo GPRS, exceto pela inexistência da 
operadora como ator intermediário, ou seja, o dispositivo móvel se comunicaria diretamente 
com o servidor IIS e com o .NET Framework instalado. No segundo e terceiro tipos de 
acesso, acontece um acesso a uma página ASP.NET num navegador comum; a diferença entre 
o acesso Wi-Fi e pela Internet com PCs e notebooks é que no primeiro eles estariam 
acessando uma rede local, enquanto que no segundo a comunicação seria através da Internet. 
Assim não há diferenças na implementação desses dois tipos de acesso. 

5.9.1.3. Seqüência de Utilização 

A Figura 5.16 representa um exemplo de seqüência de utilização do módulo, sendo 
detalhados os passos dessa utilização. 
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Figura 5.16: Seqüência de utilização do Módulo GPRS / Wi-Fi / Browser Internet 

1. Dispositivo móvel usando conexão GPRS acessa o site referente à ASP.NET Mobile 
Web Application; 

2. A ERB encaminha o pedido GPRS pela Internet no formato HTTP ao endereço IP 
correspondente ao site, encontrando o servidor IIS com o .NET Framework; 

3. O IIS encaminha a requisição ao ASP.NET que processa o pedido; 

4. O ASP.NET faz uma requisição através de um cliente Web Service ao módulo 
controlador; 

5. O módulo controlador retorna uma resposta à requisição solicitada; 

6. O ASP.NET recebe a resposta e cria uma página com a mesma; 

7. O IIS retorna à ERB, via HTTP, uma página com a resposta; 

8. A ERB transmite de volta ao dispositivo móvel via GPRS a resposta a sua solicitação; 

9. Um dispositivo com rede Wi-Fi faz uma solicitação HTTP qualquer ao site, repetindo 
os passos 3 a 6; 

10. A resposta à solicitação é devolvida via HTTP ao dispositivo Wi-Fi; 

11. Um navegador Web solicita pela Internet a captura de imagem de uma das câmeras do 
sistema; 

12. A requisição é mandada pela Web por HTTP ao servidor IIS, que repete a seqüência de 
passos 3 e 4; no passo 5 o módulo controlador retorna a imagem da câmera solicitada, 
repetindo o passo 6; 
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13. O IIS publica a página e manda o “response” pela Web via HTTP para o navegador 
que fez a requisição. 

5.9.2. Módulo Bluetooth 

O módulo bluetooth permite ao usuário o controle e gerenciamento do ambiente através de 
comunicação bluetooth, exibição de imagens capturadas por câmeras e recebimento de 
alarmes mandados pelo módulo controlador.  

No desenvolvimento desse módulo optou-se pela utilização da linguagem Java por ser a que 
atingiria o maior número de usuários, pois quase todos os modelos de telefones celulares que 
possuem bluetooth são compatíveis com o JME. Além disso, outros dispositivos móveis como 
Pocket PCs, Palms e Smartphones também são compatíveis, enquanto que a tecnologia .NET 
só possui compatibilidade apenas com Pockets e Palms, o que restringiria demais a utilização 
dessa tecnologia.  

5.9.2.1. Arquitetura do Módulo Bluetooth 

A Figura 5.17 representa um exemplo da arquitetura do módulo bluetooth. 

 
Figura 5.17: Arquitetura do Módulo Bluetooth 

A Aplicação Bluetooth é responsável pela autenticação dos dispositivos bluetooth conectados 
ao framework e pela gerência das requisições feitas tanto pelos dispositivos móveis clientes, 
quanto pelo módulo controlador. Assim, quando um usuário faz uma consulta sobre o estado 
de uma lâmpada, por exemplo, a aplicação bluetooth é a que encaminha esse pedido ao Web 

Service, que por sua vez requisita a informação ao Módulo Controlador. 

A aplicação bluetooth é responsável pelo encaminhamento de requisições de dois tipos: 
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• Módulo Controlador -> Módulo Bluetooth: encaminha requisições ao Módulo Bluetooth 
provenientes do Módulo Controlador; 

• Módulo Bluetooth -> Módulo Controlador: encaminha ao controlador as requisições feitas 
por dispositivos móveis conectados ao módulo bluetooth. 

Alguma vezes, o módulo controlador necessita enviar alguma informação aos dispositivos 
bluetooth conectados ao sistema, sem a necessidade de uma requisição prévia por parte dos 
mesmos. Geralmente, quando algum acontecimento identificado como um alarme ocorre, o 
módulo controlador encaminha mensagens aos dispositivos bluetooth dentro da área de 
cobertura, informando o ocorrido. Essas mensagens são encaminhadas à aplicação bluetooth 
como uma requisição do módulo controlador através do Web Service. 

5.9.2.2. Seqüência de Utilização 

A Figura 5.18 representa um exemplo de seqüência de utilização do módulo, sendo 
detalhados os passos dessa utilização. 

 

 
Figura 5.18: Seqüência de utilização do Módulo Bluetooth 

1. Um dispositivo móvel dotado de tecnologia bluetooth encontra a interface bluetooth 
do PC onde reside a Aplicação Bluetooth e tenta se conectar; 

2. O PC repassa os dados da interface bluetooth à aplicação responsável; 

3. A aplicação processa o pedido; 

4. A aplicação encaminha ao Módulo Controlador, via Web Services, os dados de 
autenticação do usuário do dispositivo móvel; 

5. O Módulo Controlador valida o usuário e retorna o resultado à aplicação bluetooth; 

6. A aplicação processa o resultado; 
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7. A aplicação encaminha a resposta da requisição do dispositivo à interface bluetooth do 
computador; 

8. A interface bluetooth, por sua vez, transmite a informação ao dispositivo que a 
requisitou. A partir desse momento o dispositivo está autorizado a trocar mensagens 
com o framework;   

9. Em um determinado momento, um alarme de presença acionou o Módulo 
Controlador, que por sua vez comunicou-se com o Módulo Gerenciador de Políticas, 
recebendo a indicação de procurar usuários conectados via bluetooth, a fim de enviar 
um alerta aos mesmos. Em seguida o Módulo Controlador envia a requisição de alerta 
ao módulo bluetooth através de Web Services; 

10. A aplicação bluetooth recebe e processa a requisição; 

11. A requisição é enviada à interface bluetooth; 

12. A interface bluetooth do PC servidor transmite o alerta ao usuário pré-determinado. 

5.9.3. Módulo Reconhecimento / Síntese de Voz 

 O módulo de reconhecimento e síntese de voz é sem dúvida o que contribui de forma mais 
significativa para a inclusão digital e melhoria da qualidade de vida dos portadores de 
necessidades especiais que não precisarão andar nem utilizar as mãos, pois somente munidos 
de um microfone sem fio de boa qualidade serão capazes de controlar e obter informação de 
dispositivos controlados pelo framework. 

O engine de reconhecimento utilizado nesse módulo possui duas funções principais: a de 
reconhecimento de voz e a de síntese de voz. A primeira é responsável pela tradução dos 
comandos de voz enviados por pessoas através de dispositivos de entrada de áudio em dados e 
parâmetros que poderão ser utilizados por uma aplicação. A segunda cuida do caminho 
oposto, ou seja, transformar parâmetros enviados por alguma aplicação em sinais de voz que 
serão emitidos por dispositivos de som. 

5.9.3.1. Arquitetura do Módulo 

A Figura 5.19 demonstra o modelo em camadas da arquitetura do módulo de síntese e 
reconhecimento de voz. 

 
Figura 5.19: Arquitetura simplificada do Módulo de voz 
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A arquitetura do módulo é formada pelos seguintes componentes: 

• Aplicação 

Aplicação que utiliza os recursos de reconhecimento e/ou síntese de voz de um engine. 
Nesse pacote encontram-se os Web Services responsáveis pelas requisições de 
sintetização e reconhecimento de voz. Na síntese, parâmetros são enviados a 
aplicação, através Web Services. No reconhecimento, um comando de voz passado 
para a aplicação é interpretado e uma ação é requisitada pelo cliente Web Service do 
módulo. 

• Speech API 

Fornece padrões e guidelines sobre como aplicações de síntese e reconhecimento de 
voz podem ser construídas para interoperar entre si. As duas APIs de voz mais 
consolidadas no mercado são a Microsoft Speech API  [47] e a JSAPI (Java Speech 
API) [76]. De acordo com [77], a SUN não desenvolveu a JSAPI, ela apenas definiu as 
interfaces que a API deve implementar e disponibiliza em seu site uma lista de 
fabricantes que possuem implementações oficiais da Java Speech API. 

• Engine / Sistema Operacional / Hardware de Som 

Em um nível mais baixo, o engine acessa os recursos de hardware da máquina, através 
do sistema operacional. Assim, os eventos de entrada e saída, como o áudio captado 
por microfones ou emitido por alto-falantes, são tratados pelo sistema operacional e 
redirecionado para o engine ou o hardware de som, de acordo com o fluxo de eventos. 

5.9.3.2. Seqüência de Utilização 

A Figura 5.20 representa um exemplo de seqüência que utiliza o módulo de voz. Nesta 
ilustração, primeiramente é demonstrado um exemplo de reconhecimento de voz e logo após 
um exemplo de síntese.  

 
Figura 5.20: Seqüência de utilização do Módulo de Voz 
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1. Um dispositivo de entrada de áudio envia comandos de voz ao Módulo de Voz (mais 
especificamente ao componente de reconhecimento de voz); 

2. Utilizando bibliotecas e funções da Engine de Voz, o componente de reconhecimento 
transforma o áudio em texto; 

3. As informações interpretadas no passo anterior são enviadas através de Web Services 
ao Módulo Controlador, que analisa a requisição e pode ou não atendê-la. Um 
exemplo de requisição seria o pedido para abrir uma porta de um ambiente qualquer 
ou acender/apagar as luzes de um determinado ambiente; 

4. O Módulo Controlador envia, através de Web Services, uma requisição ao Módulo de 
voz para que esse simule um diálogo num determinado cômodo; 

5. A Engine de voz reconhece a solicitação e a encaminha ao componente de síntese, que 
transforma o texto enviado pelo Controlador em áudio, repassando-o ao engine; 

6. Com base nas informações enviadas pelo Módulo Controlador o engine determina em 
qual ambiente será gerado o som processado anteriormente pelo componente de 
síntese, executando-o no cômodo pré-determinado. 

5.9.4. Módulo UPnP 

É o módulo que age como ponto de controle para os dispositivos UPnP, gerenciando e 
monitorando todos os dispositivos da rede local que são compatíveis com o padrão UPnP. A 
Figura 5.21 demonstra uma seqüência de utilização desse ponto de controle no contexto do 
framework. 

 
Figura 5.21: Seqüência de utilização do Módulo UPnP 

 
1. O Módulo de Controle, através de web services, comunica-se com o Ponto de Controle 

UPnP, solicitando que ele realize uma determinada ação; 
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2. Após processar a requisição feita em 1, o módulo UPnP envia uma ordem para que a 
porta seja aberta; 

3. O dispositivo recebe a ordem e realiza a ação; 

4. Os passos 1 e 2 se repetem, porém, dessa vez o dispositivo requisitado a realizar uma 
ação foi a lâmpada e a ordem enviada foi de desligamento; 

5. Após algumas horas sem energia, o nobreak em 5 envia uma mensagem de alerta ao 
Ponto de Controle UPnP; 

6. O Ponto de Controle processa a informação e notifica o Módulo Controlador que as 
baterias do nobreak encontram-se em seu nível mínimo de carga; 

7. O Módulo Controlador recebe a informação através de Web Services e consulta o 
Gerenciador de políticas para que esse tome uma decisão. 

5.10. Considerações Finais 

Este capítulo teve como objetivo especificar a arquitetura geral do arcabouço proposto e 
também de seus módulos individuais. Além disso, também foram especificados alguns pontos 
de controles que, apesar de serem módulos opcionais, contribuem de forma significativa para 
a integração do framework com tecnologias e padrões distintos. 
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6. Estudos de Caso 

Com o intuito de validar a proposta do framework descrita nesta dissertação de mestrado, 
foram desenvolvidas diversas aplicações, algumas para testar a arquitetura de forma mais 
abrangente, outras para testar alguns módulos específicos. As próximas seções irão discorrer 
sobre as ferramentas utilizadas e os aplicativos desenvolvidos, ilustrando os principais 
resultados obtidos. 

6.1. Ferramentas Utilizadas 

Durante o desenvolvimento dos protótipos foram utilizados como ambientes e ferramentas de 
desenvolvimento os seguintes softwares: 

Borland JBuilder 2006: Ambiente de desenvolvimento Java desenvolvido pela Borland. O 
JBuilder [84] é uma das IDEs mais utilizadas no mercado. Oferece ferramentas para acelerar o 
desenvolvimento de aplicações JME, J2SE, J2EE, Web Services e Struts. No contexto desta 
dissertação foi utilizado para desenvolver os módulos Java bluetooth e de reconhecimento e 
síntese de voz. 

Microsoft Visual Studio .NET 2005: O Visual Studio .NET 2005 [85] foi desenvolvido para 
atender as necessidades mais complexas do desenvolvimento de software. Possuindo suporte 
integrado ao .NET Framework e Compact Framework, ele pode abranger além de PCs, 
dispositivos móveis, tais como Pocket PCs e smartphones, dentre outros. Foi utilizado para 
desenvolver as demais aplicações/módulos do projeto. 

Microsoft SQL Server 2005: Sistema de gerenciamento de banco de dados desenvolvido pela 
Microsoft, possuindo ótimo desempenho, escalabilidade e robustez. É utilizado em projetos 
de todos os portes. No contexto desse framework, é utilizado para armazenar sua base de 
dados, tendo como responsabilidade a manutenção e consistência de informações essenciais 
sobre usuários, ambientes e dispositivos, dentre outros.  

WSE 3 - Web Services Enhancements 3.0: Web Services Enhancements 3.0 [83] consiste 
num plugin para o .NET Framework, que permite aos desenvolvedores construírem Web 
Services baseados nas últimas especificações do protocolo lançadas pela W3C [87]. Foi 
utilizado na concepção dos Web Services do framework. 

IIS – Internet Information Service: IIS [88] é um servidor de páginas web criado pela 
Microsoft para seus sistemas operacionais. Depois do lançamento da plataforma .NET em 
2002, o IIS ganhou também a função de gerenciar as aplicações desenvolvidas em ASP.NET 
[89], com estas mesmas características foi utilizado neste framework. 

Eagle Layout Editor: Editor de layout desenvolvido pela Cadsoft [86] para confecção de 
placas de circuito impresso. Foi utilizado para confeccionar o layout da placa de circuito 
impresso fabricada durante o desenvolvimento do protótipo. 
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6.2. Aplicativos 

Essa seção tem como objetivo explicar resumidamente o funcionamento das aplicações 
desenvolvidas, exemplificando, sempre que possível, a funcionalidade através de capturas de 
telas das mesmas. 

6.2.1. Gerenciador de Ambientes 

Aplicação responsável pelo gerenciamento unificado de ambientes e dispositivos 
independente de seus padrões e/ou tecnologias. Pode-se fazer uma associação discreta entre o 
gerenciador de ambientes e o módulo controlador da arquitetura proposta. A Tabela 6.1 exibe 
características do desenvolvimento da aplicação. 

Tabela 6.1: Características do Gerenciador de Ambientes 
Ambiente de 

desenvolvimento 
Linguagem de programação Tecnologias utilizadas 

Microsoft Visual Studio 
.NET 2005, Microsoft SQL 
Server 2005 

C# Web Services, XML, 
ADO.NET [79] 

A principal função do Gerenciador de Ambientes é permitir o controle de dispositivos de 
diferentes protocolos e ambientes a partir de uma interface única e genérica. Ao ser iniciado, o 
Gerenciador de Ambientes carrega em memória as informações sobre os dispositivos a serem 
controlados. Essas informações são obtidas através de um parser XML desenvolvido 
especificamente para o protocolo do framework. Através do Gerenciador de Ambientes o 
usuário pode realizar inúmeras interações com o banco de dados, como o cadastro de usuários 
ilustrado através da Figura 6.1. 

 
Figura 6.1: Tela de cadastro de usuário 
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A Figura 6.2, por sua vez, mostra o cadastro da impressão digital de um usuário para que seja 
realizada sua autenticação ao entrar em determinado ambiente. A Figura 6.3 ilustra o cadastro 
de equipamentos (outras capturas de telas encontram-se no Apêndice A).  

x  
Figura 6.2: Tela de cadastro de Digital 

 

Figura 6.3: Tela de cadastro de equipamento 
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Para realizar o controle de dispositivos o usuário precisa selecionar um tipo de dispositivo no 
menu lateral esquerdo da janela principal da aplicação. Após a seleção do tipo de dispositivo, 
a aplicação carregará, em tempo real, as propriedades associadas ao tipo de dispositivo 
escolhido.  

É possível que numa residência ou até mesmo em um ambiente existam vários dispositivos do 
mesmo tipo (lâmpadas, por exemplo); o usuário deve então selecionar o dispositivo específico 
o qual ele deseja controlar. Em seguida, deve escolher que tipo de propriedade ele deseja 
invocar. As Figuras 6.4 e 6.5 exibem, respectivament,e a seleção de uma propriedade do tipo 
get e do tipo set e estão relacionadas a um dispositivo do tipo “Ventilador Não Dimerizável” 
de nome “Ventilador Móvel [1]”.  

Propriedades do tipo get e set são utilizadas no contexto do framework da mesma forma que 
na programação orientada a objetos, ou seja, enquanto propriedades do tipo get servem para 
obter o valor de um determinado atributo, as propriedades do tipo set servem para alterar o 
valor de um determinado atributo. 

 
Figura 6.4: Gerenciador de Ambiente com um método do tipo “get” selecionado 
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Figura 6.5: Gerenciador de Ambiente com um método do tipo “set” selecionado 

O Gerenciador de Ambientes também permite que o usuário carregue um modelo genérico de 
planta de uma residência e delimite as áreas relativas a cada ambiente, especificando suas 
dimensões e graficamente demarca a área de cada cômodo diretamente na planta. As 
especificações dos ambientes cadastrados são salvos em arquivos XML em um padrão criado 
especificamente para o arcabouço. A Figura 6.6 exibe a tela de configuração de ambientes 
dessa aplicação.  
Com o objetivo de armazenar informações utilizadas pelo Gerenciador de Ambientes, foi 
implementado um banco de dados utilizando o SQL Server 2005. Esse banco de dados foi 
criado de acordo com o modelo proposto na seção 5.6. Questões de segurança ao acesso às 
informações armazenadas no banco de dados foram levadas em consideração durante a 
implementação do Gerenciador de Ambientes, tendo-se optado pela realização de consultas ao 
banco de dados, utilizando apenas stored procedures, em detrimento de comandos SQL 
simples. De acordo com [91] o uso de stored procedures oferece diversas vantagens em 
relação ao desempenho, segurança e redução do tráfego de rede, além de diminuir o overhead 
no servidor de gerenciamento de banco de dados. Ao todo, foram criadas vinte e seis stored 
procedures para auxiliar o Gerenciador de Ambientes (para ilustrar o uso de stored 
procedures três exemplos encontram-se no Apêndice B). 
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Figura 6.6: Modo de configuração de ambientes 

6.2.2. Controlador UPnP 

Aplicação responsável pelo controle de dispositivos compatíveis com o protocolo UPnP, 
disponibiliza Web Services que podem ser requisitados por entidades externas à aplicação 
para controlar os dispositivos associados à mesma. Pode-se fazer uma associação discreta 
entre o Controlador UPnP e um módulo “Ponto de Controle” da especificação da arquitetura 
proposta. A Tabela 6.2 exibe características do desenvolvimento do Controlador UPnP. 
 

Tabela 6.2: Características do Controlador UPnP 
Ambiente de 

desenvolvimento 
Linguagem de programação Tecnologias utilizadas 

Microsoft Visual Studio 
.NET 2005 

C# Web Services, UPnP 

 
A principal função do Controlador UPnP é permitir o controle de dispositivos UPnP 
conectados à mesma rede local. O Controlador foi desenvolvido para reconhecer e controlar 
os dispositivos especificados na seção 6.2.3. Ao mesmo tempo em que pode servir como uma 
interface de controle para os dispositivos UPnP, essa aplicação disponibiliza Web Services 
que podem ser consumidos por qualquer aplicação que requisite algum serviço comunicando-
se no mesmo protocolo do framework. Com a finalidade de testar essa funcionalidade, foi 
desenvolvida uma aplicação que será descrita na seção 6.2.4. A Figura 6.7 exibe a interface 
gráfica do Controlador UPnP, ilustrando os dispositivos que estão ativos na rede local e suas 
respectivas opções de controle. 
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Figura 6.7: Interface Gráfica do Controlador UPnP 

6.2.3. Dispositivos UPnP 

Os dispositivos UPnP representam uma emulação em software de um dispositivo real. Apesar 
desses dispositivos funcionarem como uma aplicação, os mesmos incorporam a lógica de 
funcionamento de um dispositivo UPnP real. Esse tipo de abordagem que utiliza emuladores 
é amplamente utilizada durante a fase de especificação de um equipamento, pois contribui 
para a redução dos custos, já que o modelo real só será colocado em produção quando todos 
os testes forem bem sucedidos no emulador. Pode-se fazer uma associação entre os 
dispositivos UPnP dessa seção com os dispositivos listados na especificação da arquitetura 
proposta. A Tabela 6.3 exibe características do desenvolvimento dos Dispositivos UPnP. 

Tabela 6.3: Características dos Dispositivos UPnP 
Ambiente de 
desenvolvimento 

Linguagem de programação Tecnologias utilizadas 

Microsoft Visual Studio 
.NET 2005 

C# UPnP 

 
Foram desenvolvidos, ao todo, cinco aplicativos distintos, cada um representando um tipo de 
dispositivo específico. Não há restrições ao número de instâncias simultâneas de um mesmo 
aplicativo. Dessa forma, se forem executadas cinco instâncias diferentes do mesmo aplicativo, 
o Controlador UPnP (6.2.2) reconhecerá cada instância como um dispositivo distinto. Os 
diversos dispositivos serão descritos nas próximas subseções. 
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6.2.3.1. Lâmpada Dimerizável 

Aplicação que emula o funcionamento de uma lâmpada dimerizável comum. Uma lâmpada 
dimerizável é aquela que pode ter sua intensidade de iluminação regulada livremente. A 
Figura 6.8 representa quatro diferentes níveis de luminosidade da aplicação que emula uma 
lâmpada dimerizável. 
 

 
Figura 6.8: Níveis de iluminação de uma lâmpada dimerizável 

6.2.3.2. Lâmpada Não Dimerizável 

Aplicação que emula o funcionamento de uma lâmpada não dimerizável comum. Uma 
lâmpada não dimerizável é aquela que não pode ter sua intensidade de iluminação regulada 
livremente, só admitindo apenas dois estados, ligada e desligada. São exemplos de lâmpadas 
não dimerizáveis as lâmpadas fluorescentes. A Figura 6.9 representa os dois estados 
permitidos pela aplicação, ou seja, o estado desligado (0% de iluminação) e o ligado (100% 
de iluminação). 



 

 87 

 
Figura 6.9: Possíveis estados de uma lâmpada não dimerizável 

6.2.3.3. Ventilador Dimerizável 

Aplicação que emula o funcionamento de um ventilador dimerizável, mais especificamente 
um ventilador de teto. Um ventilador dimerizável é aquele que permite que sua velocidade de 
rotação seja regulada livremente. A Figura 6.10 representa o estado inicial da aplicação 
desenvolvida. 
 

 
Figura 6.10: Estado inicial do ventilador dimerizável 

6.2.3.4. Ventilador Não Dimerizável 

Aplicação que emula o funcionamento de um ventilador não dimerizável. Um ventilador não 
dimerizável é aquele que não permite a regulação livre de sua velocidade de rotação, 
aceitando, no máximo, alguns níveis pré-definidos. A Figura 6.11 representa o estado inicial 
da aplicação desenvolvida. 
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Figura 6.11: Estado inicial do ventilador não dimerizável 

6.2.3.5. Porta Elétrica 

Aplicação que emula o funcionamento de uma porta elétrica. Portas elétricas são dispositivos 
dotados de motores que podem proporcionar a abertura ou fechamento automático das 
mesmas; algumas podem admitir diferentes ângulos de abertura enquanto outras aceitam 
apenas o estado aberto ou fechado. A Figura 6.12 representa a aplicação que emula uma porta 
elétrica em dois diferentes ângulos de abertura. 
 

 
Figura 6.12: Porta elétrica em diferentes ângulos de abertura 
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6.2.4. Cliente UPnP Web Service 

Aplicação responsável por controlar remotamente, através de Web Services, o Controlador 
UPnP (6.2.2), que por sua vez envia as ordens via UPnP aos dispositivos descritos na seção 
6.2.3. A Tabela 6.4 exibe características do desenvolvimento do Cliente UPnP Web Service, 
enquanto que a Figura 6.13 mostra a interface gráfica de controle do mesmo. 

Tabela 6.4: Características do Cliente UPnP Web Service 
Ambiente de 

desenvolvimento 
Linguagem de programação Tecnologias utilizadas 

Microsoft Visual Studio 
.NET 2005 

C# Web Services 

 
A principal função do Controlador UPnP é permitir o controle de dispositivos UPnP 
conectados à mesma rede local. O Controlador foi desenvolvido para reconhecer e controlar 
os dispositivos especificados na seção 6.2.3. 

 
Figura 6.13: Interface gráfica do Cliente UPnP Web Service 

6.2.5. Dispositivo Proprietário 

Com o objetivo de provar que o controle de dispositivos, através de Web Services, pode ser 
estendido a qualquer tipo de protocolo e/ou dispositivo de automação, foi desenvolvido um 
protocolo e um dispositivo de controle próprio. Para o controle desse dispositivo foram 
desenvolvidos os seguintes componentes: 

• Placa de circuito impresso proprietária: Hardware capaz de controlar o estado de duas 
lâmpadas distintas; 
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• Interface de Controle proprietária: Interface gráfica que demonstra o estado atual das 
lâmpadas controladas. Também é responsável pela comunicação através de interface 
paralela LPT1 com a placa de circuito impresso fabricada; 

• Cliente Controlador Web Service: Aplicativo responsável pelo gerenciamento remoto 
da Interface de controle através de Web Services. 

A Tabela 6.5 exibe características do desenvolvimento dos três itens acima.  

Tabela 6.5: Características do Dispositivo Proprietário 
Ambiente de 

desenvolvimento 
Linguagem de programação Tecnologias utilizadas 

Microsoft Visual Studio 
.NET 2005, Eagle Layout 
Editor 

C# Web Services, Controle 
LPT1, Prototipação de 
circuitos 

6.2.5.1. Placa de Circuito Impresso 

Com o objetivo de controlar duas lâmpadas comuns simultaneamente, foi fabricada uma placa 
de circuito impresso cujos layouts são demonstrados na Figura 6.14. 
 

 
Figura 6.14: Layouts da placa de circuito impresso confeccionada 

A seguir encontra-se a legenda de cada componente da placa. 

1. Layout de desenvolvimento da placa de circuito. 
2. Conector LPT1 macho. 
3. Conector J4 fêmea. 
4. Circuito integrado ULN2003 
5. Diodo Zener 12v 
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6. Diodo 1N4148 
7. Relé 110/220v 
8. Terminal elétrico 
9. Layout de impressão da placa de circuito impresso. 

6.2.5.2. Interface de Controle Proprietária 

Foi desenvolvida uma interface gráfica com o objetivo de demonstrar o estado atual das 
lâmpadas controladas pelo circuito definido em 6.2.5.1. A comunicação dessa aplicação com 
a placa de circuito impresso é realizada através da porta de comunicação LPT1 (mais 
conhecida como porta paralela). A interface de controle coordena os Web Services que 
permitem o controle remoto do circuito. A Figura 6.15 mostra a interface gráfica da aplicação 
em seu estado inicial. 
 

 

Figura 6.15: Estado inicial da Interface de Controle Proprietária 

6.2.5.3. Cliente Controlador Web Service 

Essa aplicação é responsável por controlar, remotamente, através de Web Services, a Interface 
de Controle Proprietária (6.2.5.2), que por sua vez envia as ordens pela porta de comunicação 
paralela à placa de circuito impresso descrita na seção 6.2.5.1. A Figura 6.16 exibe a interface 
gráfica de controle remoto da aplicação. 
 



 

 92 

 

Figura 6.16: Estado inicial Cliente Controlador Web Service 

6.2.6. Aplicação de Notificação 

Essa aplicação é responsável pelo envio de notificações via e-mail ou SMS. Pode-se fazer uma 
associação discreta entre a Aplicação de Notificação e o Módulo de Notificação definido na 
especificação da arquitetura proposta. A Tabela 6.6 exibe características do desenvolvimento 
da Aplicação de Notificação. 

Tabela 6.6: Características da Aplicação de Notificação 
Ambiente de 

desenvolvimento 
Linguagem de programação Tecnologias utilizadas 

Microsoft Visual Studio 
.NET 2005 

C# Web Services, Comunicação 
Serial, GPRS, IIS 

A aplicação disponibiliza Web Services através dos quais uma aplicação externa pode 
consumir os serviços de envio de e-mail e de mensagens SMS da Aplicação de Notificação.  

6.2.6.1. Interface Gráfica da Aplicação de Notificação 

Foi desenvolvida uma interface gráfica para: configurar os parâmetros iniciais necessários, 
para efetuar a autenticação junto ao servidor de e-mails, e permitir a comunicação serial com 
o Modem GSM/GPRS. A interface gráfica se comunica com um servidor web (IIS) para o 
envio de e-mails e com um dispositivo de hardware responsável pelo envio de mensagens 
SMS, mais especificamente, um modem GSM/GPRS. A Figura 6.17 ilustra a interface gráfica 
da aplicação em seu estado inicial. 
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Figura 6.17: Estado inicial da interface gráfica da Aplicação de Notificação 

6.2.6.2. Modem GSM/GPRS 

Consiste num dispositivo embarcado dotado de um módulo GSM/GPRS TC65 da Siemens, 
capaz de enviar/receber mensagens SMS e de se comunicar via GPRS. A Figura 6.18 
apresenta o modem utilizado. 

 
Figura 6.18: Modem GSM/GPRS 

A seguir encontra-se a legenda de cada componente do Modem acima. 

1. Vista superior Frontal. 
2. Vista superior traseira. 
3. Conector de força (12v DC). 
4. Socket para Simcard (chip GSM). 

5. Porta de comunicação serial COM0. 
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6. Conector de antena GSM. 

7. Porta de comunicação serial COM1. 

8. Porta de comunicação USB. 

6.2.7. Aplicações Bluetooth 

Foram desenvolvidas aplicações para serem responsáveis pelo controle de dispositivos usando 
a tecnologia bluetooth. Pode-se fazer uma analogia entre a Aplicação bluetooth e um “Ponto 
de Controle” definido na especificação da arquitetura proposta. A Tabela 6.7 exibe as 
características do desenvolvimento das Aplicações Bluetooth. 

Tabela 6.7: Características das Aplicações Bluetooth 
Ambiente de 

desenvolvimento 
Linguagem de programação Tecnologias utilizadas 

Borland JBuilder 2006 Java, JME Bluetooth 

Foram desenvolvidas duas aplicações: 

• Servidor Bluetooth 
Aplicação escrita em Java executada num PC servidor responsável pela conexão de 
dispositivos bluetooth externos que necessitam enviar ou receber dados. 

• Cliente Bluetooth 
Aplicação embarcada escrita em JME a ser instalada nos dispositivos móveis dotados de 
bluetooth que se conectarão ao servidor. 
 
A Figura 6.19 exibe a aplicação JME bluetooth sendo executada num celular Nokia 6600. 
 

 
Figura 6.19: Aplicação JME bluetooth sendo executada 
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6.2.8. Aplicação ASP.NET Mobile 

Aplicação responsável pelo controle de dispositivos através de GPRS, Wi-Fi e via Internet. 
Pode-se fazer uma analogia entre a Aplicação ASP.NET Mobile e um “Ponto de Controle” 
definido na especificação da arquitetura proposta. A Tabela 6.8 exibe características do 
desenvolvimento da Aplicação ASP.NET Mobile. 
 

Tabela 6.8: Características da Aplicação ASP.NET Mobile 
Ambiente de 

desenvolvimento 
Linguagem de programação Tecnologias utilizadas 

Microsoft Visual Studio 
.NET 2005 

C#, ASP.NET GPRS, .NET Compact 
Framework 

 

A Figura 6.20 mostra a tela inicial de autenticação da aplicação ASP.NET Mobile. 

 
Figura 6.20: Tela de autenticação da aplicação ASP.NET Mobile 

6.2.9. Aplicações de Voz 

Foram desenvolvidas aplicações para serem responsáveis pelo controle de dispositivos através 
de comandos de voz. As aplicações também podem interagir com os usuários de um ambiente 
sintetizando uma voz artificial. A Tabela 6.9 exibe características do desenvolvimento das 
Aplicações de Voz. 

 



 

 96 

Tabela 6.9: Características das Aplicações de Voz 
Ambiente de 

desenvolvimento 
Linguagem de programação Tecnologias utilizadas 

Microsoft Visual Studio 
.NET 2005, Borland JBuilder 
2006 

C#, Java Microsoft Speech API, Java 
Speech API, CloudGarden 
[46]  , IBM Via Voice [49] 

6.2.9.1. Aplicação de Voz Java  

Aplicação escrita em Java responsável por funcionalidades de voz, servindo também como 
interface entre o engine de reconhecimento e síntese de voz, e a implementação da Java 
Speech API. O engine de reconhecimento e síntese de voz utilizado foi o IBM Via Voice 
versão 9, por ser o único engine de eficácia comprovada em idioma português compatível 
com a Java Speech API. Também foi necessária a utilização de uma implementação da Java 
Speech API, pois diferentemente do definido em outras APIs, a SUN apenas definiu os 
métodos de interface, deixando a implementação a cargo dos desenvolvedores. Foi utilizado o 
Cloud Garden [46]  como implementação da Java Speech API. 

6.2.9.2. Aplicação de Voz C# 

Aplicação escrita em C# responsável por funcionalidades de voz. Utiliza a Microsoft Speech 
API como biblioteca de síntese e reconhecimento de voz e é compatível com o padrão SAPI 5 
[80], padrão de voz mais recente. Para a sintetização de vozes foram utilizadas duas vozes 
diferentes, uma da própria Microsoft (ainda beta) e outra do fabricante de ferramentas de voz 
Loquendo [81]. 

6.2.9.3.  Comparativo das Aplicações de Voz 

A aplicação de voz escrita em C# utilizando a Microsoft Speech API apresentou ser mais 
eficiente que a aplicação desenvolvida em Java utilizando o IBM Via Voice, pois reconheceu 
muito mais fonemas sem precisar de treinamento prévio, como foi necessário no caso do IBM 
Via Voice 9. 

6.2.10. Aplicações de Controle Lego 

Com o intuito de demonstrar o funcionamento prático de algumas das aplicações 
desenvolvidas nesse trabalho, foi construído um protótipo de ambiente utilizando o Lego 
Mind Storms. A Tabela 6.10 lista as principais características de desenvolvimento das 
aplicações envolvendo o Lego. 

Tabela 6.10: Características das Aplicações de Controle Lego 
Ambiente de 

desenvolvimento 
Linguagem de programação Tecnologias utilizadas 

Borland JBuilder 2006 Java API Lejos 
 
Foram desenvolvidas duas aplicações específicas para o controle do protótipo Lego, são elas: 
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• Aplicação Controle Lego 
Aplicação desenvolvida em Java responsável pelo envio de comandos para a aplicação 
residente na CPU do Lego Mind Storms. As demais aplicações, como a de reconhecimento e 
síntese de voz, bluetooth e ASP.NET, enviam suas ordens à aplicação, para que seus 
comandos sejam repassados ao protótipo do ambiente. 
• Aplicação Lego Embarcado 
Aplicação escrita em Java e compilada para funcionar numa máquina virtual desenvolvida 
especialmente para a CPU do Lego Mind Storms, recebe e envia sinais para a aplicação 
Controle Lego. É responsável pelo controle do hardware do protótipo físico, como 
movimentação dos motores e reações a eventos levantados por sensores. 

O Mind Storms consiste num conjunto de peças como motores de passo, sensores de luz, 
calor e toque, peças estruturais (tijolos), uma torre de transmissão infravermelho e uma CPU 
denomida RCX que recebe os dados do PC via infravermelho. A Figura 6.21 exibe os 
componentes principais de um Lego Mind Storms. 

 

 

Figura 6.21: Componentes principais de um Lego Mind Storms 
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O Lego Mind Storms originalmente foi desenvolvido para operar através de um protocolo 
proprietário e através de uma linguagem de programação própria. Entretanto, desenvolvedores 
autônomos do projeto Lejos, descrito com detalhes em [54], desenvolveram uma máquina 
virtual Java para rodar na CPU Lego (RCX). Através de um compilador desenvolvido 
especificamente para essa máquina virtual, é possível escrever código Java para comandar os 
componentes Lego. Os passos necessários para desenvolver uma aplicação Java que controla 
os componentes do Lego Minds Storms são, resumidamente: 

1. Substituir o firmware original do RCX pelo desenvolvido no projeto Lejos; 

2. Criar o código Java desejado que irá rodar no RCX utilizando a API do projeto Lejos. 

3. Compilar esse código utilizando o compilador Lejos. 

4. Enviar o código compilado para o RCX através da torre infravermelho. 

5. Criar o código que irá rodar no PC e enviar ordens ao programa Java que já se encontra no 
RCX. 

6. Executar o programa que roda no PC. 

 

A Figura 6.22 mostra vários ângulos do protótipo e os seguintes componentes: 

1. Câmera para capturar imagens. 

2. Motor de passo - engrenagem responsável pelo movimento da câmera. 

3. Torre infravermelha responsável pelo envio de comandos do PC para a CPU Lego. 

4. Portão com movimento controlado por um motor de passos. 

5. CPU Lego, também chamado de RCX. 

6. Sensor de toque responsável por parar o motor do portão quando este está completamente 
aberto. 
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Figura 6.22: Protótipo visto de vários ângulos 
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6.3. Dificuldades Encontradas 

Essa seção discutirá as principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento da 
proposta do framework como também dos protótipos de software e hardware. As dificuldades 
encontram-se divididas em dois subtópicos: dificuldades de implementação e restrições dos 
dispositivos móveis, os quais serão detalhadas a seguir. 

6.4. Dificuldades de implementação 

Durante o desenvolvimento das aplicações de protótipo foram encontradas algumas 
dificuldades que não foram um empecilho à finalização dos mesmos, mas merecem ser 
relatadas: 

1. Tradicionalmente, Web Services são utilizados através de aplicações Web executadas em 
servidores como o Apache Tomcat ou o IIS do Windows. Entretanto, esse modelo de 
arquitetura restringe o campo de atuação dessas aplicações para a forma “passiva”, ou 
seja, somente reagem quando são requisitadas. Alguns módulos do framework, como o 
Módulo Controlador e o Gerenciador de Políticas, deveriam atuar na forma “ativa”, ou 
seja, serem capazes de receber e processar eventos disparados a qualquer momento, além 
de gerar seus próprios eventos. Para solucionar esse problema, optou-se pela utilização da 
tecnologia WSE3 [83], através da qual é possível integrar Web Services a aplicações de 
qualquer tipo e não somente aplicações Web. A tecnologia WSE3 ainda é recente, 
possuindo uma documentação restrita, o que acarretou um consumo maior de tempo 
durante o desenvolvimento dos módulos que a utilizavam. 

2. Antes do início do desenvolvimento das aplicações, foi necessário um estudo prévio do 
funcionamento da API Lejos, e do funcionamento do controle de componentes do Lego. O 
controle da torre foi um dos passos mais custosos, pois necessitava da instalação de um 
driver específico. Além disso, deveria ser adicionada na pasta do sistema uma DLL, 
responsável pelo controle da API Lejos sobre a torre. Esses detalhes só foram percebidos 
depois de um longo período de prototipação.  

3. Durante o desenvolvimento da aplicação bluetooth, enquanto era utilizado um emulador 
de dispositivo móvel, algumas vezes foi necessária a utilização do modo de debug, para 
descobrir onde haviam erros de codificação que impossibilitavam o funcionamento 
correto do sistema. Após uma pesquisa, foi descoberto que a API bluetooth definida na 
JSR82 era compatível no modo debug apenas com interfaces bluetooth de barramento 
PCI. Estas interfaces não foram utilizadas no escopo desta dissertação, pois têm um custo 
muito alto, sendo durante os testes utilizadas interfaces bluetooth USB aumentando um 
pouco o tempo gasto à procura de erros. 

4. Ainda durante o desenvolvimento das aplicações bluetooth em J2SE e JME, foi 
constatado que nem todas as interfaces bluetooth USB existentes no mercado são 
compatíveis com o driver bluetooth nativo do Windows XP e requerido pela API de 
programação utilizada, acarretando desperdício de tempo em busca de interfaces 
compatíveis. 

5. Durante o desenvolvimento da ASP.NET Mobile Web Application houve dificuldades para 
efetuar os testes, pois o acesso GPRS das operadoras locais, além de possuir uma 
velocidade muito abaixo da especificada, muitas vezes estava indisponível. 
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6. Durante o desenvolvimento da aplicação de reconhecimento e síntese de voz em Java, um 
tempo considerável foi consumido no treinamento do engine. Além disso, não é possível 
exportar o perfil treinado. Dessa forma, sempre que a aplicação era testada numa nova 
máquina, tornava-se necessário treinar novamente o engine. Esse processo levava em 
torno de uma hora quando somado ao tempo de instalação do engine, neste caso, 
especificamente o IBM Via Voice versão 9. 

6.5. Restrições dos Dispositivos Móveis 

Segundo [78] “A computação móvel continua a ser um negócio diferenciador para empresas. 
De forma geral, as empresas com menos de 35% de força de trabalho utilizando notebooks 
talvez não estejam a receber total capacidade de seus trabalhadores”. 

Apesar da popularização e dos grandes avanços tecnológicos da área, os dispositivos móveis 
se comparados a computadores comuns, ainda possuem uma série de restrições. O poder de 
processamento, o tamanho da memória, a vida útil da bateria e a largura de banda dos 
possíveis meios de comunicação sem fio dos dispositivos móveis são fatores que ainda devem 
ser levados em conta, durante o plano de desenvolvimento de qualquer aplicação destinada 
aos mesmos. Além de todas essas restrições descritas, acrescenta-se o tamanho das telas que 
na maioria das vezes não ultrapassam a resolução de 240x320 pixels (largura x altura). 

O poder de processamento vem crescendo, mas devido à capacidade das baterias, este poder 
acaba sendo menor do que o desejado, já que o aumento do clock corresponde quase 
diretamente ao aumento do consumo de energia, exceto em situações onde são criadas novas 
tecnologias ou inovações no processo de montagem e funcionamento dos processadores, 
como no caso da miniaturização da distância entre os transistores de um processador. 

A capacidade de armazenamento já não é mais um problema grande à medida que chega ao 
mercado uma nova geração de cartões de memória com capacidades similares às dos hard 
drives. 

Em relação aos padrões de comunicação sem fio, alguns celulares possuem comunicação via 
infravermelho, outros via bluetooth, e alguns modelos mais novos já implementam Wi-Fi, 
mesmo com limitações de utilização impostas pela baixa capacidade das baterias. As 
tecnologias 3G prometem um ganho considerável de banda, mas ainda não se tornaram uma 
realidade. 

Um desenvolvedor deve levar em conta todas essas restrições, ou seja, memória (RAM), 
capacidade de armazenamento (memória flash), tamanho de tela, poder de processamento e 
capacidade de bateria, a fim de tornar suas aplicações compatíveis com o maior número 
possível de dispositivos. O framework desenvolvido nesta dissertação utiliza em seus 
módulos, para dispositivos móveis, duas tecnologias adotadas pela maioria dos 
desenvolvedores, são elas o JME e o .NET Framework. A utilização delas, no âmbito do 
framework, foi abordada com detalhes no capítulo 6. 
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7. Conclusões e Recomendações para Trabalhos Futuros 

Neste capítulo, serão apresentadas as considerações finais, as principais contribuições e os 
possíveis trabalhos futuros relacionados ao tema tratado nessa dissertação. 

7.1. Considerações Finais 

O principal objetivo desta dissertação foi a especificação de um framework para 
gerenciamento distribuído de ambientes e dispositivos eletro-eletrônicos. O arcabouço 
proposto foi concebido para ser compatível com qualquer padrão de automação existente, 
necessitando apenas do desenvolvimento de uma interface entre o padrão escolhido e o 
framework. Essa interface, por sua vez, deverá adotar o protocolo proposto nesse trabalho, e 
toda a comunicação entre ela e o arcabouço ocorrerá por meio do middleware também 
especificado nesta dissertação. 
Como resultados da pesquisa foram apresentados os conceitos de automação de ambientes e 
domótica, e também as vantagens e desvantagens de diversos padrões existentes no mercado. 
A fim de validar a arquitetura baseada em módulos e as tecnologias propostas para o 
framework foram desenvolvidas diversas aplicações e hardwares para serem utilizados como 
protótipos.  

7.2. Principais Contribuições 

Dentre as principais contribuições dessa dissertação destacam-se: 
 
- Proposta da arquitetura de um framework para controle de ambientes e dispositivos 
distribuídos. O framework permite a integração de vários padrões de automação em um único 
ponto de controle que pode ser gerenciado distribuidamente e através de diversas tecnologias. 
- O desenvolvimento do protocolo de comunicação baseado na linguagem criada e definida 
pelos arquivos LEDG. 
- Proposta de um middleware de comunicação baseado em tecnologias abertas, seguro e 
independente de plataforma e/ou sistema operacional. 
- Desenvolvimento de vários protótipos de hardware e software que objetivaram validar e 
comprovar a viabilidade das soluções propostas. 
- Contribuição para o processo de inclusão digital dos portadores de necessidades especiais, 
no caso deste trabalho, especificamente, a priori, os portadores de necessidades especiais. 

7.3. Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros recomenda-se os seguintes: 
 
- Desenvolvimento do Módulo Gerenciador de Políticas utilizando-se ontologias. Através do 
uso de ontologias o Gerenciador de Políticas poderia realizar o cruzamento de informações de 
diferentes módulos e buscar informações por conta própria sem a necessidade de uma 
requisição, através de um tipo de “poder de compreensão”. 
 
- Estudo e pesquisa sobre técnicas de inteligência artificial como redes bayesianas e ou redes 
neurais, para que seja possível o desenvolvimento de um módulo de inteligência artificial que 



 

 103 

atuaria acoplado ao Gerenciador de Políticas. Esse novo módulo seria responsável pela 
aprendizagem do sistema e auxiliaria na tomada de decisões. 
 
- Desenvolvimento de um módulo de detecção de contexto. Esse módulo seria responsável 
por identificar em tempo real a localização de cada usuário. Para isso, ele deveria funcionar de 
forma integrada com componentes de reconhecimento de imagens e de voz. A partir desse 
módulo, o sistema seria capaz de detectar onde os usuários estão e localizar seus respectivos 
perfis adaptando características como iluminação, temperatura e som do ambiente às 
preferências de cada usuário, criando um ambiente automaticamente customizável. 
 
- Desenvolvimento do modelo 3D de um humanóide que representaria o módulo controlador, 
e atuaria em parceria com o Módulo de Voz para interagir com os usuários do ambiente. 
 
- Estender o framework, permitindo a integração de várias redes residenciais na forma de uma 
rede mesh [82] de vizinhança. Os desafios são muitos, desde controle de acesso, segurança e 
privacidade, até descoberta de serviços distribuídos e compartilhamento de informações. 
 
- Realização de testes com o framework proposto, em cenários de utilização reais, compostos 
por vários dispositivos gerenciados simultaneamente. Estes testes terão como objetivo a 
realização de medições de processamento, consumo de memória e tempo de resposta do 
framework e servirão para mensurar a escalabilidade e robustez do mesmo.  
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Apêndice A 

 
 
Nesta seção encontram-se imagens de algumas telas relativas ao Gerenciador de Ambientes 
descrito em 6.2.1 
 

 

Figura A.1: Tela de Edição e Remoção de Usuários 
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Figura A.2: Tela de Edição e Remoção de Equipamentos 

 

Figura A.3: Tela de Cadastro de Tipos de Dispositivos 

 

Figura A.4: Tela de Cadastro de Protocolos de Automação 
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Apêndice B 

 
Nesta seção são listadas alguns exemplos de stored procedures utilizadas pelo Gerenciador de 
Ambientes para realizar consultas, cadastros e remoções no banco de dados. 
 

 
Figura B.1: Stored Procedure para cadastro de dispositivos 
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Figura B.2: Stored Procedure para cadastro de usuários 

 
 

 
Figura B.3: Stored Procedure para criação de relacionamento entre usuários e 

dispositivos 

 


