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ResumoResumoResumoResumo    

    

Desde o fim do século XX, a televisão vem sendo alvo constante de discussões. A busca 

incessante por melhoria na qualidade de imagem e de som levou ao surgimento de uma nova 

mídia mais completa, complexa e abrangente, a chamada TV Digital Interativa. Neste novo 

cenário, um telespectador tem acesso a diversos conteúdos através de vários dispositivos 

utilizando meios distintos. São tantas as possibilidades de interação que o usuário pode se sentir 

perdido em meio às configurações dos aparelhos e dos serviços, e simplesmente não usufruir de 

todas as benesses disponíveis. A fim de evitar este problema e facilitar o uso dos aparelhos, faz-se 

necessário o uso de técnicas de Interface Usuário-Máquina (IUM) e Ciência de Contexto, que 

permitam uma captura natural das informações relevantes de uma interação entre telespectador e 

o dispositivo digital interativo. Esta dissertação propõe o ProfileTV, uma infra-estrutura que 

permita a criação de serviços de personalização com foco na interação entre telespectadores e 

dispositivos ou serviços interativos. 

 Os conceitos de TV Digital Interativa são apresentados e discutidos ao longo desta 

dissertação, atendo-se sempre aos problemas personalização da interação do telespectador com 

dispositivos ou serviços interativos já evidenciados em trabalhos similares. O ProfileTV une 

estes conceitos aos de Ciência de Contexto a fim de apresentar uma solução plausível para os 

problemas já citados. 

 
Palavras-chave: televisão digital interativa, interação homem máquina, computação ubíqua, 
ciência de contexto. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

    

Since the end of the twentieth century, television has been subject of constant discussion. The 

incessant search for improvement in quality of picture and sound led to the emergence of a new 

medium more complete, comprehensive and complex, called the Interactive Digital TV. In this 

new scenario, a viewer has access to several contents through several devices using different 

means. There are so many opportunities for interaction that the user feels lost in the midst of 

configuration of devices and services, preventing him simply enjoy all the benefits available. To 

avoid this problem and simplify the use of devices, it is necessary to use techniques of HCI and 

Context-Awareness Computing, allowing a natural capture of relevant information for each 

interaction between viewer and interactive digital devices. This master´s dissertation proposes the 

ProfileTV, an infrastructure to enable the creation of customized services focused on the 

interaction between viewers and interactive devices/services of TVDi. 

The concepts of Interactive Digital TV are presented and discussed throughout this 

dissertation, focussed in the problems of customization of the viewer´s interaction with 

interactive devices or services, evidenced in similar works. The ProfileTV unites these concepts 

with the Context-Aware computing to present a solution to the problems already cited. 

 
Keywords: interactive digital television, human computer interaction, ubiquitous computing, 
context-awareness. 



 xiv

  



 xv

 
SumárioSumárioSumárioSumário    

 
 

1.Introdução ....................................................................................................................................... 1 
1.1. Tema...................................................................................................................................... 1 
1.2. Motivação ....................................................................................................................... 3 
1.3. Problemas e Desafios............................................................................................ 5 
1.4. Solução ............................................................................................................................ 6 
1.5. Estrutura do Documento .................................................................................. 7 

2.Estado da Arte .............................................................................................................................. 9 
2.1. Introdução ..................................................................................................................... 9 
2.2. Televisão Digital Interativa ............................................................................ 10 
2.2.1. Cenário de TV Digital Aberta Brasileiro..................................... 11 

2.3. Computação Pervasiva ....................................................................................... 13 
2.3.1. Ciência de Contexto .................................................................................... 14 

2.4. Trabalhos Relacionados ................................................................................. 15 
2.4.1. MyTV .......................................................................................................................... 15 
2.4.2. Dispersando a Interatividade ............................................................... 17 
2.4.3. Metodologia para Anúncios Personalizados ......................... 17 
2.4.4. Inserção Personalizada de Anúncios ............................................ 18 
2.4.5. Sistemas de Recomendação ................................................................... 20 

2.5. Considerações.......................................................................................................... 21 
3.ProfileTV ......................................................................................................................................... 23 
3.1. Introdução ................................................................................................................... 23 
3.2. Cenários de Uso ....................................................................................................... 25 
3.2.1. Primeiro acesso ............................................................................................... 25 
3.2.2. N-ésimo Acesso ................................................................................................. 27 

3.3. Funcionalidades ...................................................................................................... 28 
3.3.1. Configuração do ProfileTV ................................................................. 28 
3.3.2. Atualização do ProfileTV ....................................................................... 31 
3.3.3. Criação/Atualização de Perfis ......................................................... 31 
3.3.4. Importação e Exportação de Perfis ................................................ 32 
3.3.5. Sincronização de Perfis ........................................................................... 32 
3.3.6. Publicação de Perfis................................................................................... 32 
3.3.7. Agregação de Perfis ................................................................................... 33 
3.3.8. Busca de Dados ............................................................................................... 34 
3.3.9. Relatórios ........................................................................................................... 34 

3.4. Arquitetura ................................................................................................................. 34 
3.4.1. Visão Lógica ....................................................................................................... 35 
3.4.1.1. Camada de Front-End (Clientes) .................................................... 36 
3.4.1.2. Camada de Negócio .................................................................................. 37 
3.4.1.3. Camada Gestora de Dados ................................................................. 40 

3.4.2. Cenários ................................................................................................................ 40 
3.5. Distribuição ................................................................................................................. 43 
3.5.1. Protocolo de Interação entre Cliente-Servidor ............... 44 

3.6. Considerações.......................................................................................................... 45 



 xvi

4.Implementação ............................................................................................................................. 47 
4.1. Camada de Front-End ........................................................................................... 47 
4.1.1. ProfileTV Embedded Client Side Middleware ......................... 47 
4.1.1.1. Visão de Implementação ....................................................................... 48 
4.1.1.2. Comunicação ................................................................................................ 49 
4.1.1.3. E/S ........................................................................................................................ 50 
4.1.1.4. Logging .............................................................................................................. 50 
4.1.1.5. Captura de Perfis ...................................................................................... 51 
4.1.1.6. Persistência ................................................................................................... 52 

4.2. Camada de Negócios ............................................................................................. 53 
4.2.1. Gerenciador de Telas ................................................................................. 54 
4.2.2. Comunicação ..................................................................................................... 55 
4.2.3. Gerenciador de Serviços do ProfileTV ...................................... 57 
4.2.4. Parsing ................................................................................................................... 58 
4.2.5. Sistema de Segurança ................................................................................ 58 
4.2.6. Controle de Acesso .................................................................................... 60 
4.2.6.1. Controlador de Acesso ..................................................................... 60 
4.2.6.2. Controlador de Sessão ...................................................................... 61 

4.2.7. Logging .................................................................................................................. 61 
4.2.8. Persitência .......................................................................................................... 63 
4.2.8.1. Dispositivo ...................................................................................................... 64 
4.2.8.2. Papel .................................................................................................................... 64 
4.2.8.3. Serviço .............................................................................................................. 64 
4.2.8.4. Usuário .............................................................................................................. 64 
4.2.8.5. Categoria ......................................................................................................... 64 
4.2.8.6. Perfil ................................................................................................................... 65 
4.2.8.7. Utilidades ........................................................................................................ 66 

4.2.9. Relatório .............................................................................................................. 67 
4.3. Camada Gestora de Dados ............................................................................... 68 
4.3.1. Mapeamento O-R .............................................................................................. 69 

4.4. Padrões/Modelos Arquiteturais .............................................................. 69 
4.4.1. Cadeia de Responsabilidade .................................................................. 70 
4.4.2. Controlador .................................................................................................... 71 
4.4.3. Model-View-Controller (MVC) ............................................................ 71 
4.4.4. Observador ........................................................................................................ 72 
4.4.5. Role-Based Access Control (RBAC) .............................................. 72 
4.4.6. Visitante ................................................................................................................ 72 

4.5. Bibliotecas e Frameworks ............................................................................... 73 
4.6. Interfaces e Integrações ................................................................................. 74 
4.7. Dificuldades ................................................................................................................ 75 
4.7.1. Adição do Cliente Embarcado no MHP-IRT ................................ 75 
4.7.1.1. Adição ao Boot do MHP-IRT ............................................................... 75 
4.7.1.2. Permissões ...................................................................................................... 75 

4.7.2. Comunicação Cliente-Servidor .......................................................... 76 
4.8. Considerações.......................................................................................................... 76 

5.Experimentos ................................................................................................................................ 79 
5.1. Ambiente dos Experimentos ............................................................................ 79 
5.2. Configuração do ProfileTV .......................................................................... 80 
5.3. Criação de Perfis .................................................................................................... 82 
5.4. Aplicações de Teste .............................................................................................. 84 



 xvii

5.4.1. Pan Americano .................................................................................................. 85 
5.4.2. Demais Aplicações ......................................................................................... 87 

5.5. Exportação de Perfis .......................................................................................... 88 
5.6. Escalabilidade ........................................................................................................... 90 
5.7. Considerações.......................................................................................................... 91 

6.Conclusões ................................................................................................................................... 93 
6.1. Contribuições ........................................................................................................... 93 
6.2. Trabalhos Futuros ............................................................................................... 94 

Referências ........................................................................................................................................ 97 
Apêndice A – Definição do Contexto ........................................................................... 109 
Apêndice B – Protocolo do ProfileTV ...................................................................... 113 
Apêndice C – Casos de Uso .................................................................................................. 117 
Apêndice D – API ............................................................................................................................ 129 

 
 



 xviii

  



 xix

 
Lista de Lista de Lista de Lista de QuadrosQuadrosQuadrosQuadros    

 
 

Quadro 1-1 - Desafios para Infra-estrutura de Personalização em TVDi ........................................... 6 
Quadro 3-1 - Comparação entre soluções de TVDi ............................................................................. 44 
Quadro 4-1 - Adaptações dos Dados no Communication .................................................................. 55 
Quadro 4-2 - Alguns Códigos do protocolo ProfileTV ......................................................................... 56 
Quadro 4-3 - Padrões Arquiteturais do ProfileTV ................................................................................. 69 
Quadro 4-4 - Interfaces do ProfileTV ...................................................................................................... 74 
Quadro 5-1 - Ambiente de Desenvolvimento e Testes do ProfileTV ................................................. 79 
Quadro B-1 – Todos os Códigos do protocolo ProfileTV ................................................................. 113 
Quadro C-1 - Atores do ProfileTV ......................................................................................................... 117 



 xx

    



 xxi

 
Lista de FigurasLista de FigurasLista de FigurasLista de Figuras    

 
 

Figura 2-1 - Planejamento da ANATEL ................................................................................................ 12 
Figura 2-2 - Evolução dos cenários para formação do conceito de Computação Ubíqua ............. 13 
Figura 2-3 - Tela de Configuração do MyTV ........................................................................................ 16 
Figura 2-4 - Ciclo de adaptação do User Model ....................................................................................... 18 
Figura 2-5 - Informação contextual relevante para o experimento de Thavani ............................... 19 
Figura 2-6 - Arquitetura proposta por Thavani ..................................................................................... 20 
Figura 3-1 - Visão Geral do ProfileTV ..................................................................................................... 24 
Figura 3-2 - Gramática do ProfileTV ....................................................................................................... 29 
Figura 3-3 - Exemplo de configuração do ProfileTV ............................................................................ 30 
Figura 3-4 - Relacionamento entre Agregador de Perfis e ProfileTV .................................................. 33 
Figura 3-5 - Visões do framework “4+1” ................................................................................................. 35 
Figura 3-6 - Camadas do ProfileTV .......................................................................................................... 35 
Figura 3-7 - Cliente embarcado do ProfileTV ......................................................................................... 36 
Figura 3-8 - Componentes do ProfileTV Server....................................................................................... 38 
Figura 3-9 - Visão Geral do Modelo E-R do ProfileTV ........................................................................ 40 
Figura 3-10 - Cenários Arquiteturais Relevantes ................................................................................... 41 
Figura 3-11 - Diagrama de Sequências para a criação de um Perfil no ProfileTV ........................... 42 
Figura 3-12 - Exemplo do Protocolo do ProfileTV ............................................................................... 45 
Figura 4-1 - Arquitetura básica do MHP ................................................................................................ 48 
Figura 4-2 - Visão de Implementação do ProfileTV Embedded Client Side Middleware ........................ 49 
Figura 4-3 - Diagrama de classes do ProfileTV Embedded Client Side Middleware Communication ....... 49 
Figura 4-4 - Diagrama de classes do ProfileTV Embedded Client Side Middleware I/O ........................ 50 
Figura 4-5 - Diagrama de classes do ProfileTV Embedded Client Side Middleware Logging ................... 51 
Figura 4-6 - Adição do Profile Capture como Observer de áreas do MHP ............................................. 52 
Figura 4-7 - Diagrama de classes do ProfileTV Embedded Client Side Middleware Persistence ............... 53 
Figura 4-8 - Visão de Implementação do ProfileTV Server .................................................................... 53 
Figura 4-9 - Excerto do struts-config.xml do ProfileTV Server .................................................................. 54 
Figura 4-10 - Método de acesso a recursos do ProfileTV Server ........................................................... 57 
Figura 4-11 - Diagrama de Classes do Parsing ........................................................................................ 58 
Figura 4-12 - Diagrama de Classes do ProfileTV Security System ........................................................... 59 
Figura 4-13 - Adição do elemento Role na gramática do ProfileTV ..................................................... 60 
Figura 4-14 - Exemplo de uso de um Role .............................................................................................. 61 
Figura 4-15 - Configuração do commons-logging.properties ........................................................................ 62 
Figura 4-16 - Configuração do log4j .properties ........................................................................................ 62 
Figura 4-17 - Macro diagrama de classes de Persistence .......................................................................... 63 
Figura 4-18 - Assinaturas dos métodos createProperty ............................................................................ 65 
Figura 4-19 – Assinatura dos métodos para criação de Profiles ............................................................ 66 
Figura 4-20 - Diagrama de Classes do pacote Util de Persistence .......................................................... 66 
Figura 4-21 - Exemplo de índices de Category ........................................................................................ 67 
Figura 4-22 - Diagrama de classes de Report ........................................................................................... 68 
Figura 4-23 - Diagrama E-R Refinado do ProfileTV Server .................................................................. 68 
Figura 4-24 - Modelo MVC ...................................................................................................................... 72 
Figura 4-25 - Alterações na política de segurança do MHP-IRT ........................................................ 76 
Figura 4-26 - Elementos Tombstone de tradução .................................................................................... 76 
Figura 5-1 - Ambiente Cliente .................................................................................................................. 80 



 xxii

Figura 5-2 - Definição Contextual dos Serviços Interativos Testados ............................................... 80 
Figura 5-3 - Definição do Contexto para os Experimentos ................................................................ 81 
Figura 5-4 - Estatísticas das Tabelas do Banco ..................................................................................... 83 
Figura 5-5 - Configuração de Aplicações do MHP-IRT ...................................................................... 84 
Figura 5-6 - Método initXlet...................................................................................................................... 85 
Figura 5-7 - Métodos Inseridos na classe PanMain ............................................................................... 86 
Figura 5-8 - Aplicação do Pan-Americano ............................................................................................. 87 
Figura 5-9 - Aplicações de Teste do ProfileTV ....................................................................................... 88 
Figura 5-10 - Arquivo de propriedades io.properties ........................................................................... 88 
Figura 5-11 - BlueSoleil com Dispositivo Bluetooth Encontrado ........................................................... 89 
Figura B-1 - Criação de um Profile ......................................................................................................... 115 
Figura B-2 - Sincronização de Profile ..................................................................................................... 115 
Figura C-1 - Casos de Uso disponíveis para um Device....................................................................... 118 
Figura C-2 - Casos de Uso disponíveis para um Service ...................................................................... 118 
Figura C-3 - Casos de Uso disponíveis para um User ......................................................................... 119 
Figura C-4 - Casos de Uso disponíveis para um Third Party .............................................................. 120 

 



 xxiii 

 
Termos e AbreviatTermos e AbreviatTermos e AbreviatTermos e Abreviaturasurasurasuras    

 
 

ADO ActiveX Data Objects 

API Abstract Programming Interface 

ARIB Association of Radio Industries and Businesses 

ATSC Advanced Television System Committee 

CRUD Create, Retrieve, Update e Delete 

CSV Comma-separated values 

DOM Document Object Model 

DRM Digital Rights Management 

DTD Document Type Definition 

DVB Digital Video Broadcasting 

EJB Enterprise Java Beans 

EPG Electronic Program Guide 

ESG Electronic Service Guide 

GRASP General Responsibility Assignment Software Patterns 

HCI Human Computer Interaction 

HDTV High-definition Television 

HQL Hibernate Query Language 

HTML Hyper Text Markup Language 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol 

IDE Integrated Development Environment 

IPTV Internet Protocol Television 

IRT Institut für Rundfunktechnik 

ISDB Integrated Services Digital Broadcasting 

ISDTV International System for Digital Tlevision 

IUM Interface Usuário-Máquina 

JAR Java Archive 

JDO Java Data Objects 

JSF Java Server Faces 

JSP Java Server Pages 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol 



 xxiv

MACA Middleware de Autenticação e Controle de Acesso 

MHP Multimedia Home Platform 

MOM Message Oriented Middleware 

MPEG Moving Picture Experts Group 

MSO Multiple System Operator 

MVC Model-View-Control 

OO Orientação a Objetos 

ORM Object Relational Mapping 

OSGI Open Service Gateway Initiative 

P2P Peer-to-peer 

PBTVD Plano Básico de Distribuição de Canais de Televisão Digital  

PDA Personal Digital Assistent  

PVR Personal Video Recorder 

RBAC Role-Based Access Control 

RMI Remote Method Invocation 

RPC Remote Procedure Call 

SAX Simple API for XML 

SGBD Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 

SOAP Simple Object Access Protocol 

STB Set-top Box 

TVDi Televisão Digital Interativa 

URL Uniform Resource Locator 

USB Universal Serial Bus 

VoD Video on Demand 

W3C World Wide Web Consortium 

WS Web Services 

XML Extensible Markup Language 

 
 



 1

1.1.1.1. CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    

IntroIntroIntroIntroduçãoduçãoduçãodução    

“Um bom começo é a metade.” 

-Aristóteles  

 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. TemaTemaTemaTema    

Desde o fim do século XX, a televisão vem sendo alvo constante de discussões [Juca_04]. A 

busca incessante por melhoria na qualidade de imagem e de som levou à digitalização, também 

adotada em outros meios de comunicação em massa como o rádio. Esta mudança, denominada 

de TV Digital, representa não apenas a substituição das plataformas analógicas para as digitais, 

mas também o rompimento com os moldes tradicionais de criação e manipulação de conteúdo. É 

o surgimento de uma nova mídia mais completa, complexa e abrangente que sua antecessora 

analógica. 

A Televisão Digital une o tradicional áudio e vídeo com processamento computacional de 

dados, permitindo aos telespectadores usufruírem de comodidades como multi-programação, 

guia eletrônico de programas e serviços interativos. O antigo usuário passivo, que apenas recebe 

conteúdo, perderá gradativamente espaço para os ativos, que podem interagir diretamente com a 

programação através de enquetes, votações e jogos. Tudo isto através do receptor digital, sem que 

o telespectador precise mudar seu contexto, seu ambiente comunitário (normalmente a sala de 

estar) pela interação pessoal e solitária através de páginas Web ou ligações telefônicas. 

Esta nova mídia surge no momento em que a mobilidade e a portabilidade estão 

revolucionando o cotidiano das pessoas. Com a confiabilidade da digitalização do sinal é possível 

transmitir para dispositivos móveis, como televisores em ônibus e trens. Aliando esta capacidade 

de transmissão com o poder de processamento e armazenamento que os atuais celulares e 

smartphones possuem, permite-se também a transmissão de televisão para dispositivos portáteis. 

Afinal, atualmente é praticamente impossível pensar a vida sem celulares, notebooks e diversos 

dispositivos portáteis, como pen-drives, mp3 e mp4 players. Para que tudo isto funcione 

corretamente é necessário padronizar. 
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Entretanto, padronização é algo ainda não alcançado em termos de TV Digital, até 

porque existem duas vertentes, a TV Digital aberta e a fechada ou por assinatura [ANATEL_06]1. 

O mercado de TV Digital por assinatura tende a continuar sem padronização, já que cada solução 

é proprietária, o que torna o modelo vertical: o emissor que adotar o modelo OpenTV 

[OpenTV_08], por exemplo, compra toda a infra-estrutura de transmissão (moduladores e 

transmissores) e recepção (set-top boxes e middleware) em conformidade com as normas do modelo. 

Além desta característica, a não padronização é utilizada como diferencial competitivo. 

No mercado aberto de TV Digital existem diversos esforços de padronização, contudo o 

que vem acontecendo é a formação de blocos (grupos de países) que aderem a um ou a outro 

modelo, sem haver uma harmonização global. Destes “padrões” os mais conhecidos são o 

americano (Advanced Television System Committee – ATSC [ATSC_08]), o europeu (Digital Vídeo 

Broadcasting – DVB [DVB_08]) e o japonês (Integrated Services Digital Broadcasting – ISDB 

[ISDB_00]). Recentemente, o Brasil passou por um processo decisório de qual modelo adotar. 

Levou-se em consideração a adequação das normas do modelo às necessidades brasileiras de 

relevo físico, transmissão direta para dispositivos, público alvo e políticas sociais e de mercado. O 

modelo japonês foi adotado com algumas adaptações em seu sistema de informação de serviços, 

modulação e transmissão para dispositivos móveis e portáteis. Além disso, trocou-se a 

transmissão de vídeo do [MPEG2_00] para o [MPEG4_98] e o middleware para o nacional Ginga 

[ABNT01_07, ABNT02_07, ABNT03_07, ABNT04_06, ABNT05_08] em detrimento do 

japonês Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) [ARIB_08]. 

A TV Digital aberta tem na gratuitidade sua maior vantagem, mas em contrapartida perde 

para a homóloga por assinatura na acessibilidade e transparência aos telespectadores e, 

normalmente, na quantidade de conteúdo. Independentemente, ambas sofrem cada vez mais a 

concorrência da Internet, primeiramente através da WebTV [WWITV_07, MSNTV_07, 

LineTV_07], que não chegou a vingar e, atualmente através de concorridos clientes peer-to-peer. 

Contudo, um ambiente democrático como a Internet também tem suas desvantagens, onde a falta 

de controle e ambiente não-dedicado são as principais. Pode-se dizer que o presente é da Internet, 

mas o futuro pertence ao Internet Protocol Television (IPTV) [IPTV_07]. 

Assim como as TV por assinatura, IPTV são redes privadas, controladas, baseadas em IP 

e dedicadas à entrega de conteúdo digital [ALCATEL_07, MSTV_07]. Ainda são pouco 

accessíveis, no Brasil nem sequer há legislação sobre a tecnologia, mas a tendência internacional é 

a popularização do serviço. O principal meio desta disseminação são as redes 3G [3G_08] de 

                                                 
1 Ambas as soluções, aberta ou fechada, podem ser desenvolvidas para transmissão via satélite, rádio-difusão, cabo 
ou IP. 
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telefonia celular, as quais disponibilizam, via IP, serviços de vídeo sob demanda (VoD) [VoD_01] 

e tele-chamadas. Para as operadoras, a tecnologia de IPTV permite o lançamento de pacotes de 

serviços como o triple ou quad-play, onde estão juntos a telefonia (fixa e móvel), o acesso à Internet 

e ao conteúdo multimídia digital. 

Neste cenário, um telespectador tem acesso a diversos conteúdos através de vários 

dispositivos utilizando meios distintos. São tantas as possibilidades de interação que o usuário 

pode se sentir perdido em meio às configurações dos aparelhos e dos serviços, e simplesmente 

não usufruir de todas as benesses disponíveis. A fim de evitar este problema e facilitar o uso dos 

aparelhos, faz-se necessário o uso de técnicas de Interface Usuário-Máquina (IUM) [Hewett_96], 

como a ciência de contexto [Schilit_94]. 

Para tanto, é preciso definir o que é relevante para o usuário durante uma interação com 

um dispositivo/serviço de TV Digital, capturar estes dados de forma transparente e não intrusiva, 

e, finalmente, utilizar estas informações em prol do próprio usuário. Esta variação de meios de 

acesso e a diversidade de conteúdo disponibilizado têm sido alvo de estudos constantes 

[Turner_06, Vanni_07] no meio acadêmico e empresarial internacional.  

Baseado neste cenário, esta dissertação propõe como tema uma infra-estrutura que 

permita a personalização da interação de um telespectador com dispositivos e serviços de TV 

Digital Interativa. 

1.2.1.2.1.2.1.2. MotivaçãoMotivaçãoMotivaçãoMotivação    

Os cenários descritos na seção anterior demonstram como a Televisão Digital oferece diversos 

serviços de formatos distintos, acessíveis das mais variadas formas, desde a tradicional TV por 

rádio-difusão até as transmissões via IP para dispositivos portáteis como celulares e smartphones. 

Alie a este fato a existência de bilhões de televisores (ex. no Brasil existem mais lares com 

aparelhos de televisão que geladeiras [Silva_06, Veja_08]) espalhados mundialmente e do 

crescente número de celulares, e podemos assumir que a transmissão de televisão é um dos mais 

ubíquos meios de entrega de conteúdo informativo. 

Todavia, a entrega deste conteúdo ainda é feita sem maiores preocupações com o 

telespectador, desconsiderando, por exemplo, contextualização de regionalização, classes sociais e 

preferências individuais de cada telespectador. Assim, pode-se assumir que o usuário de TV é 

refém tanto dos interesses dos provedores de conteúdos como dos emissores. Além disso, o 

formato imperativo e seqüencial dos programas, bem como a forma pobre de interação atual, não 

permite ao telespectador assistir o que quer e quando quer. O máximo de controle que um 



 4

telespectador dispõe atualmente é descobrir o que está passando em outros canais em paralelo 

com o programa que está assistindo (what´s on) ou os próximos programas deste ou de outros 

canais (what´s next), e, mesmo esta ação, só é possível se e somente se um Electronic Program Guide 

(EPG) estiver disponível. Estudos, como o de Turner [Turner_06], apontam melhorias (ex. 

extensão da interação para dispositivos portáteis) que podem ser feitas no sistema de TV a fim de 

permitirem uma personalização do conteúdo que recebem, contudo ainda são esforços pontuais, 

no caso, especificamente EPG. 

Para ilustrar como este problema é atual, imaginemos um simples cenário onde um 

empresário, viajando a negócios, desloca-se entre países vizinhos. Ao chegar ao país de destino e 

acessar a um programa televisivo dito como “universal”, o telespectador tem de se contentar com 

a formatação local do programa, ou ter o trabalho de configurar o dispositivo de recepção com 

suas preferências. Aqui, nenhum dado contextual está sendo aproveitado pelo receptor a fim de 

configurar automaticamente o conteúdo recebido. 

Voltemos ao mesmo cenário, mas adicionemos um receptor que provenha funcionalidade 

de importação das preferências do usuário, seja através de um dispositivo portátil, seja através da 

comunicação com um servidor remoto. Neste caso, o sistema associa automaticamente as 

preferências do usuário (ex. língua preferida, formatação do conteúdo, apresentação selecionada 

de imagens, volume preferencial do áudio, intensidade de brilho e, até mesmo, formatação das 

aplicações acessíveis com o conteúdo), modificando a apresentação do programa. O 

telespectador poderia usufruir de todas as suas predileções sem ter de configurar o sistema. 

O segundo cenário representa um desejo do telespectador atual, que em breve se tornará 

uma necessidade e, em um futuro próximo, cotidiano. Afinal, estamos cada vez mais rodeados de 

dispositivos computacionais que em sua maioria nos permitem realizar as mais diversas tarefas. O 

problema é termos de nos adequar a cada um deles. A televisão, por tudo o que vem sendo 

apresentado, não pode ser mais um dispositivo complexo cheio de configurações e 

customizações. O telespectador quer apenas ligá-la e ver os programas de que mais gosta de uma 

forma completamente despojada (lean back) [Jones_03].  

Este cenário trará ganhos para o telespectador, para o provedor de conteúdo, que saberá 

em que focar a sua programação, e para as emissoras, que ganharão com publicidade dirigida e 

personalizada. Desta forma, estudar e dominar tal área são de suma importância na construção de 

um diferencial competitivo. 
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1.3.1.3.1.3.1.3. Problemas e DesafiosProblemas e DesafiosProblemas e DesafiosProblemas e Desafios    

Os cenários descritos nas seções anteriores apresentam situações complexas de interação entre 

um telespectador e dispositivos de Televisão Digital Interativa. Estes só são possíveis através da 

união de diversas áreas da computação como sistemas distribuídos, interação homem-máquina e 

pervasividade/ubiqüidade [Weiser_91]2. Entretanto a adoção destas áreas implica na adição de 

problemas inerentes a cada uma. Para provermos uma infra-estrutura que permita a criação dos 

serviços apresentados nos cenários, é necessária a solução de alguns destes problemas. 

No que diz respeito aos sistemas distribuídos temos a escalabilidade como desafio 

principal. Afinal, a quantidade de informações geradas em cada sessão de interação pode até ser 

pequena, dependerá do que determinarmos como informação relevante, mas ao aplicarmos no 

ambiente de TV, onde existem hoje alguns milhões de televisores, isso só no Brasil, o problema 

passar a ser realmente crucial. Entretanto, a escalabilidade pode ser atenuada dependendo do 

alcance dado à solução (i.e. transmissão aberta, por assinatura, IPTV), bem como de onde 

armazenar os dados relevantes (i.e. portátil, local ou servidor). Esta última possibilidade adiciona 

o problema da capacidade de armazenamento para dispositivos portáteis (ex. pen-drives, celulares e 

smartphones) e locais (ex. set-top boxes e televisores) que é normalmente reduzida. 

Outro problema inerente à distribuição é a segurança (privacidade e integridade) das 

informações de cada telespectador. Se os dados permanecem com o telespectador garantimos 

uma maior privacidade, mas desde o momento que estes são exportados, para dispositivos 

portáteis ou para um servidor, esta garantia sofre um grande revés. Além disto, “plugar” um pen-

drive em um receptor de TV Digital é outro problema grave de segurança, pois o mesmo pode 

conter vírus e vários malwares. 

A necessidade de se capturar dados de forma não intrusiva para permitir a personalização 

quanto a conteúdo e sua apresentação é outro problema, este da área de IUM. Como adquirir 

estes dados sem que o telespectador tenha de gastar horas configurando o sistema, ou tenha seu 

entretenimento interrompido por questões que, na maioria das vezes, não lhe fazem o menor 

sentido? 

Determinar quais são os dados relevantes a serem capturados em cada interação é um 

problema de ciência de contexto, subárea da pervasividade. O problema é que são diferentes 

serviços em diferentes dispositivos com telespectadores distintos. Estereotipar ou generalizar 

todo o tipo de interação é impraticável. Desta forma, é necessário provermos mecanismos que 

                                                 
2 Pervasivo significa espalhado, inteiramente difundido, em toda a parte. É um neologismo em português utilizado 
como tradução do termo em inglês Pervasive. 
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permitam a atualização de uma forma dinâmica do que é relevante para o sistema, para o 

telespectador, para o dispositivo e, por fim, para o serviço interativo. 

Dentre todos os problemas discutidos, esta dissertação enfatiza alguns durante os 

capítulos. Estes problemas encontram-se destacados com um (*) no Quadro 1-1. 

Quadro 1-1 - Desafios para Infra-estrutura de Personalização em TVDi 

Categoria Problema Sub-problema

Baixa capacidade de armazenamento*

Exportação/Importação de dados*
Captura da interação 

Usuário/Dispositivo/Serviço
Transparência na captura dos dados*

Definição do Contexto*
Identificação do usuário
Personalização do conteúdo
Personalização da apresentação*
Recomendação de conteúdo 
relacionado

Escalabilidade em face à 
quantidade de usuários, 
dispositivos e serviços 

oferecidos

Custos operacionais de uma infra-
estrutura servidora*

Segurança
Garatir a integridade dos dados de 
um usuário exportados para um 
servidor

Sistemas 

Disitribuídos

Uso de dispositivos portáteis

Ciência de Contexto

Interface Homem-MáquinaIUM

Computação 

Pervasiva

 
* Desafios estudados neste trabalho. 

1.4.1.4.1.4.1.4. SoluçãoSoluçãoSoluçãoSolução    

Este trabalho apresenta o ProfileTV, um sistema cliente-servidor que provê infra-estrutura para 

que aplicações de personalização da interação de telespectadores com dispositivos e serviços de 

Televisão Digital Interativa possam ser desenvolvidas de maneira simples e rápida. O objetivo do 

sistema é permitir a (1) definição e (2) atualização do contexto, ou seja, das informações 

relevantes a cada interação entre telespectador e serviço interativo, (3) capturar estes dados de 

forma transparente, (4) fornecer uma API para que serviços interativos possam (5) adicionar 

dados relevantes ao seu contexto específico, bem como (6) buscar e (7) alterar dados públicos do 

telespectador. Além destas funcionalidades, o ProfileTV tem como objetivo secundário a 

exportação e importação das preferências do telespectador, denominadas por este trabalho de 

Perfil (Profile), para dispositivos portáteis. 

A construção de um sistema como o ProfileTV requer o estudo e domínio das áreas 

discutidas na seção anterior (1.3), bem como das aplicações e serviços que executarão sobre esta 

infra-estrutura. O modelo de distribuição adotado, cliente-servidor, possui muitas soluções 
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clássicas conhecidas, mas nem todas poderão ser aplicadas, por exemplo, as soluções padrões de 

escalabilidade só funcionam para redes de TV por assinatura, independentemente da transmissão. 

Apesar de relacionados, não é o foco de este trabalho discutir as técnicas de criação e 

atualização de um User Modeling [Razmerita_03], técnicas de inferências, técnicas de 

recomendação e adaptação de conteúdo. Estas técnicas podem ser utilizadas pelos serviços que 

venham a executar sobre o sistema, mais precisamente sobre a base de dados 

capturados/adquiridos. 

1.5.1.5.1.5.1.5. Estrutura do DocumentoEstrutura do DocumentoEstrutura do DocumentoEstrutura do Documento    

O copo deste trabalho é dividido em 6 (seis) capítulos. Após esta introdução o Capítulo 2 (dois) 

apresenta o estado da arte de televisão digital e ciência de contexto, procurando relacionar as duas 

áreas, Ainda neste capítulo apresentaremos os trabalhos relacionados a esta dissertação, 

enfatizando trabalhos que utilizariam a infra-estrutura aqui proposta, ProfileTV, como base para 

sua execução. O Capítulo 3 (três) apresenta o ProfileTV segundo a técnica descrita por Kruchten 

[Krutchen_95]. Neste capítulo apresentaremos as funcionalidades, bem com uma visão lógica do 

sistema e de seu modelo de distribuição. O Capítulo 4 (quatro) aborda o desenvolvimento do 

sistema e discute os desafios da implementação de referência. Atem-se também na definição dos 

frameworks, bibliotecas e padrões arquiteturais utilizados, apresentando, sempre que possível, uma 

discussão acerca do processo decisório de cada item arquitetural utilizado. Os experimentos 

realizados a fim de evidenciar a viabilidade do ProfileTV são apresentados no Capítulo 5 (cinco). 

Por fim, as conclusões e os trabalhos são discutidos no Capítulo 6 (seis). 
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2.2.2.2. CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    

Estado da ArteEstado da ArteEstado da ArteEstado da Arte    

"Se enxerguei mais longe foi porque me apoiei nos ombros de gigantes” 

- Sir. Isaac Newton  

 

 

Este Capítulo apresenta o estado da arte das áreas envolvidas nesta dissertação, bem como vários 

trabalhos relacionados ao tema deste trabalho: Televisão Digital Interativa, Pervasividade e 

Ciência de Contexto. 

2.1.2.1.2.1.2.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

A Televisão Digital Interativa é uma área de muita pesquisa, discussões acaloradas e de várias 

propostas, contudo de poucas e efetivas ações. O cenário mundial ainda é de indefinição quanto à 

padronização da tecnologia de transmissão aberta, porém, muito determinado no mercado de 

cabos e televisão por assinatura, onde o padrão OpenTV detém cerca de 70% [OpenTV_07] do 

mercado. 

Questões sobre a interatividade através da TV e o uso de dispositivos portáteis, como 

extensão ou, até mesmo, substituição desta interatividade, começam a surgir [Turner_06]. O 

IPTV surge como um novo meio de transmissão, trazendo muito mais funcionalidades e também 

mais algumas questões, como: "por que o telespectador deverá gastar uma pequena fortuna e mudar para 

IPTV?". 

Ao mesmo tempo, estamos presenciando o surgimento da “calm technology” [Weiser_96], 

onde a computação encontra-se espalhada em diversos dispositivos, nos envolvendo e nos 

tornando cada vez mais dependentes. Dispositivos portáteis, como celulares e smartphones, 

dispõem de diversos serviços e se tornam pontos de convergência de mídias. A quantidade de 

informação disponível é tanta, que é cada vez mais imprescindível a personalização e adaptação 

do conteúdo e de seu formato. 

Na onda destas pesquisas envolvendo pervasividade, áreas como a captura de informação 

contextual, interfaces naturais e ciência de contexto apareceram. Sistemas de recomendação, 

baseados nestas três áreas, já são largamente utilizados em lojas virtuais como a Amazon.com 
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[Amazon_08] e o Submarino.com [Submarino_08], e recentes pesquisas apresentam arquiteturas, 

metodologias e serviços relacionados à TV Digital Interativa. 

É neste cenário repleto de diversas frentes de pesquisa que se insere o ProfileTV. Sistema 

que procura fornecer infra-estrutura para o desenvolvimento de serviços e aplicações que 

permeiam todas estas áreas. O objetivo é que um telespectador de TV Digital Interativa munido 

de um dispositivo portátil poderá carregar consigo dados contextuais para onde quer que vá. 

Dados estes, adquiridos através de um sistema de captura, que servirão como entrada para 

complexos sistemas de recomendação, a fim de prover a personalização e adaptação do conteúdo 

televisivo para o telespectador. 

2.2.2.2.2.2.2.2. Televisão Digital InterativaTelevisão Digital InterativaTelevisão Digital InterativaTelevisão Digital Interativa    

A Televisão Digital Interativa já é realidade há muitos anos, inclusive no Brasil, através das 

operadoras de televisão a cabo e por assinatura. O que ainda está em discussão é a padronização 

da forma aberta de transmissão. A disputa está entre três modelos: o americano ATSC, o europeu 

DVB e o japonês ISDB. 

Na América Latina, o Brasil adotou o ISDB, com algumas alterações em sua estrutura 

(conforme seção 2.2.1), já o Uruguai adotou o DVB em meados de 2007 e o restante dos países 

ainda se encontram em estudos e/ou negociações. A tendência é adotarem o modelo brasileiro a 

fim de aumentar a exportação e importação de programas entre os países. 

Entretanto, a briga pela padronização está começando a perder terreno para outras 

discussões acerca de TV Digital Interativa, como o IPTV [IPTV_05]. Esta é uma tecnologia cada 

vez mais forte e presente, principalmente com o advento de 3G, que trouxe a alta velocidade no 

tráfego de dados para os aparelhos celulares. Contudo, não é apenas por meio de 3G que o IPTV 

está se popularizando. Na realidade, tudo começou na Internet, com a chamada WebTV 

[WWITV_07, MSNTV_07, LineTV_07], que não chegou a vingar. Porém serviu como base para 

várias pesquisas em IPTV que mais à frente se tornariam produtos, como é o caso do Joost 

[Joost_07], um serviço de TV pela Internet desenvolvido pelo sueco Niklas Nennström e o 

dinamarquês Janus Friis, criadores do Skype e KaZaA. O grande destaque do Joost é a forma de 

distribuição de conteúdo que se dá por P2P (ponto-a-ponto) permitindo que o "sinal" chegue ao 

usuário de forma rápida e com boa qualidade. 

Outro bom exemplo de pesquisa em IPTV é a parceria da Microsoft™ [MS_08] com a 

Alcatel-Lucent [ALCATEL_07]. As duas construíram uma infra-estrutura fechada de IPTV e a 

comercializam como TV por assinatura em vários países da Europa. Para ter acesso ao conteúdo, 
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o usuário compra um set-top box da Alcatel-Lucent, que ainda assina a infra-estrutura de cabos, 

modems e servidores - muitos da Cisco System [Cisco_08]. A Microsoft™ entra com o middleware, 

software de suporte e servidores de Vídeo sob Demanda (VoD). O grande atrativo são os Personal 

Video Recorders (PVR) [PVR_08], que permitem ao usuário gravarem em seus receptores qualquer 

conteúdo acessível. Assim como a parceria Alcatel-Lucent e Microsoft™, existem outras grandes 

organizações apostando no mercado de IPTV, como AT&T [AT&T_08], Time Warner [Time_08] 

e Disney [Disney_08]. 

Na área de televisão a cabo, a evolução é marcada pelo poderio dos investimentos 

privados. Existem diversas soluções para este mercado com um destaque para a OpenTV, que 

possui mais de 100 milhões de dispositivos ativados com sua tecnologia OpenTV [OpenTV_08]. 

A empresa dispõe de diversos produtos desde dispositivos de recepção, a engenhos de 

propaganda dirigida, interatividade e headend3. 

O campo da interatividade, na televisão por assinatura, é muito abrangente. Podemos 

criar aplicações em vários tipos de linguagens, dependendo do ambiente da operadora. Essa 

característica traz o problema de porting4, existente em celulares, para o mundo de TV Digital. 

Afinal, se um contrato for firmado com um provedor de conteúdo que tenha suas informações 

disponibilizadas através de três operadoras diferentes, utilizando soluções distintas, será 

necessário portar a aplicação interativa para as três plataformas. Desta forma, um ramo que tem 

aumentado consideravelmente é o de ferramentas de apoio ao desenvolvimento de serviços 

interativos, seja ela voltada para designer ou desenvolvedores. 

A TV Digital Interativa é um meio de constantes discussões, abrangente e de muitas 

vertentes. Novos serviços surgem todos os dias. Modelos de negócios são montados e 

reestruturados constantemente. As pesquisas não páram, principalmente na área de convergência 

de mídias. É um ramo atual e de vanguarda, o que aumenta a sua relevância como um dos temas 

desta dissertação. 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Cenário de TV Digital Aberta BrasileiroCenário de TV Digital Aberta BrasileiroCenário de TV Digital Aberta BrasileiroCenário de TV Digital Aberta Brasileiro    

No Brasil, a discussão sobre Televisão Digital Interativa vem desde 1999, quando demos início às 

avaliações técnicas e econômicas. Desde então, aconteceram alguns marcos importantes: 

                                                 
3 Headend é o conjunto de servidores de broadcast responsáveis pela multiplexação, modulação e transmissão do sinal 
de televisão, seja via cabo, satélite ou rádio-difusão. 
4 Porting é a operação de implementar um sistema ou aplicação de software em um ambiente real embarcado, como 
celulares e set-top boxes. 
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• Em novembro de 2003, o governo criou por decreto o Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital (SBTVD) e ainda três comitês: Comitê de Desenvolvimento, Grupo 

Gestor e Grupo Consultivo. Os três ficaram responsáveis por coordenar os estudos que 

indicariam o modelo que seria adotado no país; 

• Em junho de 2005, o Plano Básico de Distribuição de Canais de Televisão Digital 

(PBTVD) foi aprovado; 

• Em junho de 2006, foi oficializada a adoção do modelo japonês com modificações na 

codificação de vídeo, que passaria a ser o H.264/MPEG-4 AVC em vez do MPEG-2 

utilizado no Japão; 

• No mesmo ano foi decidido que seria adotado o middleware brasileiro Ginga 

[ABNT01_07, ABNT02_07, ABNT01_07, ABNT01_06, ABNT05_08]. Este será o 

responsável pela interatividade; e 

• Em 02 de dezembro de 2007, foi dado início às transmissões abertas do sinal digital. 

A primeira cidade a receber o sinal digital foi São Paulo. 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) esteve sempre a frente nos estudos e 

decisões sobre o formato de transmissão digital no Brasil. E definiu que a transição total do 

analógico para o digital deve ocorrer em no máximo 10 anos. Além disso, definiu também que 

em no máximo 15 anos todas as transmissões digitais devem ser em alta-definição (High-definition 

Television – HDTV), conforme Figura 2-1. 

 

Figura 2-1 - Planejamento da ANATEL 
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Recentemente, foram colocadas em consultoria pública as normas referentes ao middleware 

Ginga. Este componente do SBTVD é uma solução nacional baseada na norma ITU-T J200, 

ITU-T J201 e ITU-T J202 [J200_01, J201_04, J202_03]. 

2.3.2.3.2.3.2.3. Computação PervasivaComputação PervasivaComputação PervasivaComputação Pervasiva    

Segundo Weiser, estamos vivendo a era da ubiqüidade, onde os computadores estão em todos os 

lugares, inseridos intrinsecamente ao cotidiano humano [Weiser_96]. Nesse artigo, Weiser chama 

atenção para o surgimento da calm technology, baseada no conceito de que a interação homem-

máquina tem de ser algo natural, intuitivo e simples, ou seja, invisível. 

As idéias de Weiser desencadearam várias pesquisas relacionadas à ubiqüidade, como a de 

realidade aumentada [Mackay_93], interfaces tangíveis [Ishii_97], wereable computers [Rhodes_99], 

edificações cooperativas e inteligentes [Moran_01]. Todas são discutidas em [Trinta_07]. Elas são 

focadas na interação homem-máquina, entretanto dando maior ênfase na forma de representação 

das informações relevantes e na ciência de que estas informações realmente existem no ambiente, 

ou seja, à ciência de contexto. A Figura 2-2 ilustra a evolução dos cenários para formação do 

conceito de Computação Ubíqua. 

 

Figura 2-2 - Evolução dos cenários para formação do conceito de Computação Ubíqua [Trinta_07] 

As primeiras aplicações cientes de contexto elegeram a mobilidade e a localização no 

ambiente como foco principal. Este é o caso do CyberGuide [Long_96], no qual usuários são 

guiados dentro de um museu a partir de informações adquiridas através de um Personal Digital 

Assistent (PDA). Exemplos de aplicações similares são o HotTown [Kanter_02] e o Active Badge 

[Want_92]. 
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A partir destes estudos, muitas outras pesquisas têm sido feitas (ex. aplicação de ajuda a 

cegos, como o VEye) e, por conseguinte, foram criados congressos específicos para a discussão 

de ubiqüidade, como a International Conference of Ubiquitous Computing [Ubicomp_08]. 

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. CiênciaCiênciaCiênciaCiência    de Contextode Contextode Contextode Contexto    

Em 91, Weiser [Weiser_91] estabeleceu os conceitos para Computação Ubíqua/Pervasiva. Seu 

artigo descreve um cenário repleto de pequenos dispositivos computacionais que provêem 

informações de forma ininterrupta e transparente para quaisquer pessoas que estivessem imersas 

no cenário. Weiser define, também, três características básicas para ubiqüidade: 

• Interfaces naturais - a interação homem-máquina deve ser a menos traumática 

possível. Para tanto, as interfaces têm de ser reestruturadas ou simplesmente deixar de 

existir, ex. sistemas que reconhecem comandos de voz. 

• Captura automática de experiências reais - grandes volumes de informações 

armazenadas em praticamente todos os lugares. Estas informações podem e devem ser 

acessadas por pessoas em trânsito. A idéia é prover um tipo de memória auxiliar, por 

exemplo, anotações de outros visitantes em quadros de museus como os propostos no 

CyberGuide [Long_96], e 

• Ciência de contexto - tenta explicar como adquirir estas informações disponíveis no 

ambiente, como se adaptar às condições locais, como inferir o desejo do usuário. 

Aplicações cientes de contexto permitem que os usuários usufruam das informações 

dispostas no ambiente, naturalmente. 

Para Weiser, qualquer atividade está envolta e é influenciada por um contexto. Essa 

máxima serve para todas as interações homem-homem como, por exemplo: o diálogo tem seu 

significado alterado pelos gestos dos participantes, ou seja, o contexto que a comunicação está 

inserida modifica o seu significado. 

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

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

contexto tem como objetivo tornar mais rica esta interação entre homens e máquinas. Portanto, 

focaliza seus esforços na criação de um mecanismo que permita o acesso e interpretação do 

contexto pelas máquinas. 

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

definição. Para computação, há, ainda, um passo anterior que é a adaptação do significado geral 
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do termo à realidade computacional. Dey [Dey_99] foi um dos primeiros a realizar esta tarefa, 

definindo contexto como: 

 “... qualquer informação que pode ser utilizada para caracterizar a situação de uma entidade. 

Uma entidade é uma pessoa, lugar, ou objeto que é considerado relevante para a interação entre 

um usuário e uma aplicação, incluindo o usuário e a aplicação em si.” 

Essa definição é até hoje uma das mais usadas, pois insere o conceito de relevância de 

informações. Podemos a partir desta, definir, de uma maneira bem geral que contexto é toda e 

qualquer informação relevante à interação entre homem-máquina e até mesmo entre máquina-

máquina. É de suma importância que desenvolvedores de aplicações cientes de contexto 

entendam esta definição, para que saibam discernir entre o que é contexto e o que não é. 

2.4.2.4.2.4.2.4. Trabalhos RelacionadosTrabalhos RelacionadosTrabalhos RelacionadosTrabalhos Relacionados    

Atualmente pode-se encontrar, dentre as pesquisas de ciência de contexto, assuntos ligados a 

TVDi, como em [Goularte_03]. Neste trabalho, Goularte explicita uma forma de criação de 

conteúdo televisivo de caráter personalizado e rico. Seu estudo é baseado na descrição de 

programas apresentado pelo TV Anytime [TVA_07]. Tomando com referência o trabalho de 

Goularte, Thawani et. al. [Thavani_04] propuseram um ambiente para se inserir comerciais 

personalizados na programação de uma emissora, discutido mais detalhadamente na subseção 

2.4.4. 

Vários outros trabalhos relacionados com Televisão Digital Interativa e Ciência de 

Contexto têm surgido no meio acadêmico. É o caso de [Yu_06], onde é apresentada uma infra-

estrutura Open Service Gateway Initiative (OSGI) para construção e prototipação rápida de serviços 

multimídia baseados em contexto para TVDi, além do middleware Context-Aware Multimedia 

Middleware (CMM) que dá suporte a filtragem, recomendação e adaptação de conteúdo. 

Existem várias pesquisas tratando da interseção entre Televisão Digital Interativa e 

Computação Pervasiva/Ciência de Contexto. Nas próximas subseções discutiremos as que 

possuem maior relacionamento com o ProfileTV . 

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1. MyTVMyTVMyTVMyTV    

Correia e Peres apresentam em [Correia_02] um protótipo de serviço de personalização em 

ambiente de TV Digital Interativa, denominado de MyTV. O serviço foi desenvolvido sobre a 

plataforma comercial da TV Cabo, uma operadora de telecomunicações de Portugal, tendo como 

principal objetivo avaliar o desejo dos usuários por serviços personalizados. 
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Em seu trabalho, Correia e Peres também atentam para a existência de várias formas de 

personalização, desde as completamente manuais, onde o telespectador precisa realizar toda uma 

configuração inicial, até as totalmente automáticas, onde não há nenhuma entrada explícita do 

telespectador, o sistema captura todos os dados relevantes. Entretanto, apesar de apontarem que 

a melhor configuração seria um meio termo entre os extremos, decidiram por utilizar no 

protótipo o primeiro tipo de personalização, completamente manual. O interessante desta 

escolha é que mesmo com a necessidade de uma configuração inicial, os usuários questionados 

avaliaram positivamente o serviço, que nada mais era que um browser para TV. A Figura 2-3 

mostra a tela de configuração do serviço MyTV. 

 

Figura 2-3 - Tela de Configuração do MyTV [Correia_02] 

É um trabalho introdutório que os próprios autores definem como base para 

experimentos futuros. Desta forma, não há alusão direta aos problemas de armazenamento dos 

dados preferenciais dos usuários no set-top box, da identificação dos usuários, escalabilidade da 

solução, da técnica de personalização adotada, nem de detalhes da infra-estrutura criada para o 

desenvolvimento do protótipo.  

A principal contribuição desse trabalho é a apresentação de alguns conceitos 

interessantes, dos quais muitos foram utilizados nesta dissertação. Um destes é a classificação dos 

tipos de personalização em duas categorias distintas: apresentação e conteúdo. A primeira refere-

se aos aspectos da interface gráfica como cores e posição dos elementos gráficos. Já a segunda 

aponta para a geração e entrega de conteúdos do interesse do usuário, ou seja, se o usuário gosta 

de esportes, deve receber notícias e propagandas associadas. O protótipo apresentado ainda não 

inclui a segunda categoria de personalização. 

Outro ponto importante abordado no trabalho de Correia e Peres é o uso de interfaces 

amigas do usuário (user friendly), que para a área de televisão devem ser "... simples de usar, simples de 

aprender, simples de entender, simples para prevenir e evitar erros, simples de manter e simples de se compartilhar 

em grupo". 
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2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2. Dispersando a InteratividadeDispersando a InteratividadeDispersando a InteratividadeDispersando a Interatividade    

Turner e Cairns apresentam em seu trabalho [Turner_06] como dispositivos portáteis podem 

expandir as funcionalidades de um Guia Eletrônico de Programação (EPG). A grande 

contribuição para esta dissertação é o de constatar o grau de ubiqüidade que dispositivos portáteis 

alcançaram, no caso do trabalho é um Palm.  

O fato dos dispositivos portáteis serem atualmente quase que parte do corpo de um ser 

humano [Scholtz_01, Coelho_08], permite utilizá-los como extensões de serviços, que no caso do 

trabalho de Turner e Cairns é um EPG. Já para esta dissertação, o dispositivo portátil atuará 

como uma extensão do sistema de armazenamento das preferências do telespectador. 

Além desta contribuição, o trabalho descreve vários problemas na criação de serviços 

interessantes para os telespectadores, discute o problema da passividade dos usuários e do jeito 

relaxado (lean back) a que assistem TV, em vez do jeito ereto e atento empregado na interação 

com um Personal Computer (forward style) [Jones_03]. No estudo de caso apresentado, chama a 

atenção o desejo que os usuários apresentam em acessar informações de sua predileção ou 

indicadas por um usuário conhecido ou respeitado, sendo esta a característica mais útil apontada 

pelos usuários que participaram da pesquisa. 

Por se tratar de um estudo qualitativo, a pesquisa foi realizada apenas com 12 usuários, e 

com foco em usabilidade, problemas tratados no ProfileTV (ex. escalabilidade, armazenamento 

de dados) não foram evidenciados. 

2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3. Metodologia para AnúnciosMetodologia para AnúnciosMetodologia para AnúnciosMetodologia para Anúncios    PersonalizadosPersonalizadosPersonalizadosPersonalizados    

Lekakos e Giaglis construíram uma metodologia baseada em estereótipos para a entrega de 

propaganda personalizada em ambiente de TV Digital Interativa [Lekakos_02]. É um trabalho 

teórico que define um processo através de um misto de coleta de dados com usuários, mineração 

de dados e experiência de experts da área. O objetivo do trabalho é fornecer subsídios às agências 

de publicidade a descobrirem quais propagandas surtem melhor efeito em que grupos de 

usuários. 

A relevância deste trabalho para o ProfileTV é a constatação do desejo dos usuários em 

receber conteúdo cada vez mais personalizado. O estudo apresenta a insatisfação dos 

telespectadores com o tipo de propaganda enviada pelas transmissoras. Esses dois fatos atestam a 

relevância desta dissertação. 

Em seu trabalho, Lekakos e Giaglis descrevem os requisitos de um sistema adaptativo às 

necessidades do usuário: criação e atualização de um user model (profile) e adaptação de 
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apresentação e conteúdo. A Figura 2-4 apresenta o ciclo proposto de adaptação de conteúdo e 

atualização do user model. 

O ProfileTV atua apenas na coleta dos dados e no fornecimento de funções que 

permitem o armazenamento de dados que o sistema não é responsável, ou não pode coletar. 

Todas as outras etapas, ficam a cargo de serviços de inferência (ex. collaborative e content-based 

filtering [Razmerita_03]) que não são contemplados pelo ProfileTV, estando fora do escopo desta 

dissertação. 

 

Figura 2-4 - Ciclo de adaptação do User Model [Lekakos_02] 

Lekakos e Giaglis assumem que os telespectadores escolhem o seu perfil no início do 

experimento, ou seja, há a necessidade de uma configuração inicial. Isto evidencia que o 

problema da total transparência (i.e. interface completamente natural e invisível proposto por 

Weiser) ainda não está completamente resolvido. Para este problema, o ProfileTV apresenta uma 

proposta de solução através do uso de dispositivos portáteis, mas mesmo essa ainda possui 

falhas, que podem levar a uma interação explícita do usuário com o sistema.  

2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4. Inserção Personalizada de AnúnciosInserção Personalizada de AnúnciosInserção Personalizada de AnúnciosInserção Personalizada de Anúncios    

Thawani et. al. baseiam-se em ciência de contexto para propor uma arquitetura para seleção e 

inserção em tempo real de propagandas na transmissão de conteúdo televisivo [Thavani_04]. 

Assumem como informações contextuais o perfil atual e histórico de cada telespectador. 

Este trabalho busca soluções para o mercado de publicidade e marketing, ameaçados 

pelos serviços de Personal Video Recorder (PVR) e Video on Demand (VoD), os quais permitem que 

os telespectadores não assistam às propagandas indesejáveis. A solução proposta é a adaptação 

dos comerciais baseados nas preferências e circunstâncias de cada usuário. Para alcançarem este 

objetivo, Thawani et. al. apresentam quais as informações que consideram relevantes para 

promover a inserção de comerciais. Classificam-nas em localização (sala, cozinha ou sala de 
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entretenimento), identificação (usuário, dispositivo, conteúdo e evento), atividade (atual e 

histórico dos usuários e dispositivos) e tempo (períodos do dia e da semana). A Figura 2-5 é um 

excerto do trabalho de Thawani et. al. e apresenta a definição do contexto em seu trabalho. 

 

Figura 2-5 - Informação contextual relevante para o experimento de Thavani [Thavani_04] 

A arquitetura proposta é composta por quatro subsistemas, Context Derivation (Cod), 

Context-aware Ad Selection and Insertion (CaSI), User Identification (UId), e Bulk Ad Retrieval (BAR). 

Em sua descrição, os autores apresentam 3 formas para inserção das propagandas, considerando 

a transmissão utilizada na Índia (país onde foi realizado o estudo), transmissão de conteúdo para 

um Multiple Service Operator (MSO) e destes para a casa dos telespectadores, normalmente via cabo: 

• Inserção de propaganda na geração do conteúdo; 

• Inserção de propaganda no MSO via Internet ou rede IP; e 

• Distribuição das propagandas diretamente para casa de telespectadores. Estas 

seriam armazenadas nos set-top boxes, também responsáveis por inserir as propagandas na 

grade de programação. 

A arquitetura mostrada na Figura 2-6 apresenta algumas considerações acerca das duas 

últimas opções, as quais os autores consideram de "the most appropriate ads". Em ambos os casos, 

as mudanças necessárias nas atuais infra-estruturas de transmissão e recepção serão bastante 

custosas. Infelizmente, o trabalho não discute como será feita a multiplexação de conteúdo 

advindo de mídias diferentes (ex. rádio-difusão e Internet ou redes IP), nem a complexidade e 

custo de se embarcar em um set-top box o subsistema UId, por exemplo. A arquitetura ainda se 

apóia em sensores para identificar a localização dos usuários dentro da casa e em um contexto 

razoavelmente complexo de se capturar, manter e atualizar. Todas estas brechas evidenciam o 

caráter de pesquisa da proposta, deixando de lado problemas reais em um ambiente comercial. 
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Figura 2-6 - Arquitetura proposta por Thavani [Thavani_04] 

As idéias e discussões levantadas neste trabalho serviram de base para criação de alguns 

subcomponentes do ProfileTV, como o de captura de informação relevante, além de alertar para 

os problemas de escalabilidade e armazenamento de informações em dispositivos de baixo poder 

de processamento computacional, como os set-top boxes. Serviu ainda como incentivador da 

exportação dos dados relevantes para dispositivos portáteis e da necessidade de se manter alguns 

dados em servidores para posterior processamento. 

2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.5. Sistemas de RecomendaçãoSistemas de RecomendaçãoSistemas de RecomendaçãoSistemas de Recomendação    

Dois trabalhos similares descrevem sistemas de recomendação para televisão digital interativa 

[Ardissono_03, Dai_03]. No primeiro, Ardissono et. al. apresentam uma forma personalizada de 

recomendação de programas de TV. Eles propõem o Personal Program Guide (PPG), um EPG que 

recomenda programas do interesse de usuários previamente cadastrados no sistema. 

No PPG, todos os dados relevantes são capturados, armazenados e inferidos no set-top 

box. Não foram levantados os problemas de capacidade de processamento e armazenamento de 

dados nestes dispositivos. A implementação de referência foi feita para Personal Computers (PC). A 

decisão de excluir um servidor, que permitiria o uso de técnicas mais aprimoradas de Inteligência 

Artificial (IA) como collaborative e content based filtering [Razmerita_03], foi tomada por se acreditar 

que informações advindas da observação direta da interação do telespectador com o dispositivo 

seriam perdidas. 
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Já em [Dai_03], Dai e Cohen propuseram um sistema dinâmico para personalização de 

recomendação para televisão digital interativa. O dinamismo foi apresentado como inovação e 

grande motivação do trabalho porque "... nas máquinas locais, há um número fixo de possíveis perfis de 

telespectadores desatualizados...". 

Desta forma, Dai e Cohen colocam seu sistema de recomendação no servidor, onde 

mantêm centralizadas as informações de cada telespectador, redistribuindo-as apenas para os 

ativos. Contudo, não são discutidos os problemas de escalabilidade da solução, nem se é para 

transmissão de televisão por rede aberta ou por assinatura. 

Ponto a se ressaltar nesses trabalhos é a infra-estrutura comum às propostas. Em ambas, 

há a necessidade de captura e armazenamento de informações para uso posterior no sistema de 

recomendação, esteja no cliente ou no servidor. Prover esta infra-estrutura é a proposta do 

ProfileTV, que além destas características também dá suporte à definição dinâmica das 

informações consideradas relevantes, ou seja, suporte à definição de contexto. 

2.5.2.5.2.5.2.5. ConsideraçõesConsideraçõesConsideraçõesConsiderações    

A Televisão Digital Interativa é um assunto abrangente, com muitas vertentes como foi 

apresentado neste Capítulo. A área possui diversas classificações, como modelo de negócio 

aberto ou fechado, ou ainda, modelo de transmissão por satélite, cabo, rádio-difusão ou via IP. 

Várias pesquisas estão sendo feitas, desde melhorias nas atuais formas de transmissão, como na 

acessibilidade a recursos e simplicidade de uso dos serviços. 

As pesquisas de Ardissono et. al. e Dai e Cohen [Ardissono_03, Dai_03] levantam vários 

problemas e desafios a serem tratados na Televisão Digital Interativa, como a personalização de 

conteúdo, que se constitui em parte do tema desta dissertação. Por conseguinte, vários trabalhos 

relacionados são discutidos. Alguns voltados para área de Inteligência Artificial outros para a 

Pervasividade, dando uma maior ênfase à Ciência de Contexto. Estes trabalhos são sempre 

confrontados com o ProfileTV, sistema proposto por esta dissertação e que será apresentado no 

próximo capítulo. 
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3.3.3.3. CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    

ProfileTVProfileTVProfileTVProfileTV    

"O único lugar aonde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.” 

- Albert Einstein 

 

 

Este capítulo introduz o ProfileTV, apresentando um cenário hipotético, onde uma personagem 

fictícia tem sua rotina facilitada devido ao bom uso do sistema. A partir deste cenário são 

evidenciadas as funcionalidades, a arquitetura, a distribuição e os principais desafios do 

ProfileTV. 

3.1.3.1.3.1.3.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

O ProfileTV é um sistema distribuído cliente-servidor que provê infra-estrutura para 

desenvolvimento de serviços de personalização e recomendação de conteúdo de televisão. 

Através do sistema, aplicações para Televisão Digital Interativa (TVDi) têm acesso às 

preferências do usuário quanto a, por exemplo: (1) disposição da aplicação na tela; (2) 

informações mais acessadas; (3) tempo gasto em sua utilização; e, além destes, (4) preferências de 

conteúdo televisivo e (5) configuração de aspectos técnicos da TV ou do STB. 

Como sistema distribuído, o ProfileTV assemelha-se, em estrutura e acessibilidade, a 

sistemas de informação Web, sofrendo restrições e problemas similares. Alguns destes problemas 

são clássicos em sistemas distribuídos (ex. compartilhamento de recurso, abertura/flexibilidade, 

balanceamento de carga, escalabilidade, tolerância a falhas e transparência) [Coulouris_01] 

havendo diversas soluções já propostas [Porter_98, Laudon_00]. O ProfileTV baseia-se em 

clusterização com o objetivo de resolver tais problemas, conforme Figura 3-1. 

Nesta macro visão do sistema estão assinalados: 

• Proxy(s) de acesso (ProfileTV Proxy) -  responsável(is) pela aplicação da política 

de acesso ao sistema5, o qual pode ser efetuado através de dispositivos integrantes da 

“rede” do ProfileTV e da Internet; 

                                                 
5 Esta política diz respeito à aplicação de firewall. NAT e outras políticas de rede. 
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• Gerenciador de conexões (Connection Manager) - responsável pelo 

balanceamento de carga; ativação de servidores de backup na queda/inacessibilidade de 

um servidor ativo; controle de sessão e de acesso. Este último focado na autenticação de 

usuários, dispositivos e serviços, já que é através do par (meio de acesso, autenticação) 

que o sistema autoriza o acesso a determinadas operações do sistema; e 

• Servidores de aplicação e gestores de dados redundantes (ProfileTV Cluster) - 

responsáveis pela resposta às requisições dos clientes, filtragem de informações, 

armazenamento e acesso a dados. 

 
Figura 3-1 - Visão Geral do ProfileTV 

O objetivo do ProfileTV é armazenar toda informação relevante6 do usuário e, da 

interação deste com dispositivos e serviços. Estes dados podem ser armazenados em (1) 

dispositivos portáteis (ex. celulares, smartphones, pen-drives), (2) no dispositivo onde ocorre uma 

interação (ex. aparelho televisor, set-top box, smartphone) e, por fim, (3) no servidor do sistema, 

desde que aspectos de segurança, como privacidade e integridade sejam respeitados. 

                                                 
6  Determinada pelo administrador do ProfileTV. 
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Os dados armazenados no servidor podem ainda ser configurados como públicos ou 

privados7, permitindo, ou não, que os mesmos sejam acessados por terceiros para diversas 

finalidades (ex. entrega de conteúdo personalizado, marketing direto). Como padrão, apenas os 

dados públicos são enviados ao servidor através dos dispositivos e serviços.  

Os dados privados são sempre mantidos localmente e/ou em dispositivos portáteis do 

telespectador. Se por ventura, um telespectador quiser exportar estes dados para o servidor, 

mantendo-os como privados, precisará entrar em contato com a administração do ProfileTV 

para adquirir uma conta individual, que lhe permitirá esta ação bem como gerenciar alguns de 

seus dados públicos (ex. gerenciar os perfis social ou profissional). 

3.2.3.2.3.2.3.2. Cenários de UsoCenários de UsoCenários de UsoCenários de Uso    

O ProfileTV é um sistema que atende aos interesses tanto do usuário final (i.e. telespectador), 

como de quem provê o serviço (i.e provedor de conteúdo). Esta afirmação pode ser claramente 

atestada nos cenários descritos a seguir: 

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Primeiro acessoPrimeiro acessoPrimeiro acessoPrimeiro acesso    

Neste cenário, o telespectador utilizará o ProfileTV pela primeira vez. O telespectador realizará 

poucas configurações de sua preferência e assistirá à programação de que mais gosta. 

"(1) Um telespectador, na sala de seu apartamento, liga seu aparelho de televisão digital 

interativo e (2) ajusta as configurações de cor, brilho, matiz e áudio. Logo em seguida, (3) 

sintoniza um canal de esportes, permanecendo sintonizado neste canal por toda apresentação de 

um programa de (4) esportes radicais, o que dura aproximadamente 2h. Ao término do 

programa, o telespectador (5) muda para um canal de variedades, pois ao consultar a hora 

percebeu que o jornal da noite estava para começar. 

O telespectador mantém-se sintonizado no telejornal, e percebe que em determinado momento surge 

um ícone no canto superior direito da tela. Está disponível uma aplicação interativa com 

informações adicionais sobre as matérias apresentadas. O telespectador (6) inicia a aplicação, mas 

a mesma se estende por todo o vídeo, impedindo-o de ver as imagens. Ele então (7) configura a 

aplicação para trabalhar com o vídeo em resize (i.e. o vídeo fica visível em uma parte pequena da 

tela e aplicação sobrepõe-se pelo restante) e navega entre as informações disponíveis, desprendendo 

um tempo maior nas (8) notícias culturais. Antes do término do jornal, o telespectador resolve (9) 

                                                 
7 Determinados pelo administrador do ProfileTV. 
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desligar o aparelho, pois uma das notícias que leu na aplicação, alertou-o para o horário da peça 

teatral que assistirá hoje e, o mesmo já se encontra um tanto atrasado..." 

Durante esta interação, o ProfileTV capturou várias informações que já estarão 

disponíveis, para serviços e dispositivos de TVDi, na próxima vez em que o telespectador acessar 

o sistema, deste ou outro dispositivo: 

(1) Antes mesmo de que o telespectador acesse transparentemente o ProfileTV, um 

administrador teve de configurá-lo, definindo categorias8 e papéis9, além de ter adicionado 

dispositivos e serviços; 

(2) O sistema captura os dados das configurações do dispositivo. Estes dados são 

armazenados localmente, podendo, posteriormente, serem exportados (se e somente se o 

telespectador solicitar) para dispositivos portáteis ou sincronizados com dados públicos 

do servidor (realizado de forma transparente para o usuário final); 

(3) O sistema captura a sintonização do canal, e armazena o momento em que essa ação 

ocorreu; 

(4) É feito também um cruzamento de dados com a grade de programação, para se 

conhecer qual o programa está sendo visto. Se durante a visualização deste canal começar 

outro programa, o sistema captura o evento e adiciona-o nos dados capturados; 

(5) O sistema atualiza as informações do canal; 

(6) Ao ser iniciada, a aplicação procura a preferência do usuário, entretanto, como é a 

primeira vez de execução neste dispositivo com este telespectador, nada é retornado. 

Desta forma, a aplicação inicia em sua forma padrão: full-screen com transparência sobre o 

vídeo; 

(7) A aplicação invoca o ProfileTV para armazenar localmente a preferência do 

telespectador pela apresentação da mesma com vídeo em resize; 

(8) A aplicação invoca o ProfileTV para armazenar toda informação relevante da 

interação com o telespectador; e 

(9) O dispositivo aciona o ProfileTV, solicitando a exportação de todos os dados, 

públicos e privados, para um dispositivo portátil acessível (ex. pen-drive “plugado” na porta 

USB [USB_00] do set-top box) e/ou a sincronização dos dados públicos locais com os do 

                                                 
8 Categorias são modelos para a criação de perfis. Sua definição será dada mais adiante neste capítulo. 
9 Papéis definem o tipo de acesso (autorização) que um usuário tem do sistema. Divide-se basicamente em 
administradores e geral. 
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ProfileTV Server. Ambas as ações10 permitem que as informações deste telespectador 

estejam sempre atualizadas, onde quer que ele vá. 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. NNNN----ésimo Acessoésimo Acessoésimo Acessoésimo Acesso    

Este é um cenário evolutivo, que apresenta hipoteticamente a forma como o sistema funcionaria 

após uso rotineiro: 

"O telespectador mantém uma rotina semanal, na qual ao chegar em casa, após a 

jornada de trabalho, (1) liga seu aparelho de televisão digital, (2) já sintonizado no canal de 

esportes, pois este é o canal de sua preferência. Enquanto prepara o jantar ouve as notícias de 

esportes radicais e alternativos. Sempre que falta 15min para o início do telejornal em outro canal 

o telespectador é (3) avisado através de um sinal sonoro e um componente gráfico sobre o vídeo. 

Normalmente, o telespectador sintoniza o telejornal e espera pelo carregamento (4) automático da 

aplicação em formato (5) full-screen com resize do vídeo." 

Pode-se observar que o sistema comporta-se diferente do primeiro acesso e, mais 

próximo do desejo do usuário. Isso só é possível, porque muitas informações foram capturadas e 

armazenadas, permitindo às aplicações tomarem suas decisões quanto à preferência do usuário: 

(1) O televisor digital interativo liga sempre com as configurações (ex. brilho, cor, matiz) 

de preferência do último telespectador ou daquele que transferiu, através de algum 

dispositivo portátil (ex. pen-drive via USB [USB_00], celulares via Bluetooth [Bluetooth_08]), 

o perfil para o dispositivo durante seu start up; 

(2) O aparelho sintoniza automaticamente o canal mais assistido por este telespectador; 

(3) O televisor digital interativo consulta a preferência de programação do telespectador 

no ProfileTV, criando um evento no middleware para ser alertado faltando 15 (quinze) 

minutos para o início do próximo programa mais visto por este telespectador; 

(4) Ao ser carregada, a aplicação consulta o ProfileTV e verifica que é de preferência do 

usuário sua execução automática; e 

(5) Ao ser iniciada, a aplicação consulta novamente o ProfileTV e assume o formato de 

preferência deste telespectador (i.e. full-screen com resize de vídeo). 

                                                 
10 As ações de sincronização e exportação não precisam ser feitas necessariamente no ato de desligar o dispositivo. 
Outras possibilidades serão discutidas no Capítulo 4, que trata da implementação de referência do ProfileTV. 
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3.3.3.3.3.3.3.3. FuncionalidadesFuncionalidadesFuncionalidadesFuncionalidades    

O ProfileTV provê várias funcionalidades para desenvolvedores tanto de aplicações de TVDi 

como para componentes de software embarcados, desde que os dispositivos estejam mapeados 

no sistema. Estas funcionalidades estão agrupadas por prioridade:  

• Essencial - funcionalidade sem o qual o sistema não entra em funcionamento. 

Funcionalidades essenciais são imprescindíveis, devendo ser desenvolvidas desde as 

primeiras implantações do sistema; 

• Importante - funcionalidade sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de 

forma não satisfatória. Funcionalidades importantes devem ser desenvolvidas o mais 

rápido possível, mas, se não forem, parte do sistema poderá ser implantada mesmo assim; 

e 

• Desejável - funcionalidade que não compromete o funcionamento básico do sistema, 

isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ela. Funcionalidades desejáveis 

podem ser desenvolvidas por último, ou não desenvolvidas, sem existir 

comprometimento do correto funcionamento do sistema. 

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1. Configuração do ProfileTVConfiguração do ProfileTVConfiguração do ProfileTVConfiguração do ProfileTV    

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 
É necessário configurar o ProfileTV antes de se realizar a captura das preferências do 

telespectador. Existem duas formas de realizar esta tarefa: (1) interface web do sistema e (2) uso de 

arquivo XML de configuração. É recomendado o uso de (2), já que o sistema disponibiliza uma 

gramática, no formato Document Type Definition (DTD), para descrição de categorias e 

propriedades, conforme Figura 3-2. A DTD facilita a criação da configuração do sistema, pois é 

facilmente validada através de Integrated Development Environments (IDE, ex. Eclipse11) além de 

permitir uma visão global do sistema. 

1.  <!-- ProfileTV ELEMENT --> 
2.  <! ELEMENT profiletv-mapping  (category+)> 
3.  <! ATTLIST  profiletv-mapping  update (TRUE|FALSE) " FALSE"> 
4. 
5.  <!-- Category ELEMENT --> 
6.  <! ELEMENT category  (property*)> 
7.  <! ATTLIST  category  id ID #REQUIRED> 
8.  <! ATTLIST  category  name CDATA #REQUIRED> 
9.  <! ATTLIST  category  parent IDREF #REQUIRED> 

                                                 
11 http://www.eclipse.org 
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10. 
11. <!-- Property ELEMENT --> 
12. <! ELEMENT property  (value*)> 
13. <! ATTLIST  property  id ID #REQUIRED> 
14. <! ATTLIST  property  name CDATA #REQUIRED> 
15. <! ATTLIST  property  canBeNull (TRUE|FALSE) " TRUE"> 
16. <! ATTLIST  property  type (MULTI|SINGLE) #REQUIRED> 
17. <! ATTLIST  property  pattern CDATA #IMPLIED> 
18. <! ATTLIST  property  valueType 
   (BINARY|BOOLEAN|CURRENCY|DATE|NUMBER|TEXT) #REQU IRED> 
19. <! ATTLIST  property  related IDREF #IMPLIED> 
20.  
21. <!-- Value ELEMENT --> 
22. <! ELEMENT value  (#PCDATA)>  

Figura 3-2 - Gramática do ProfileTV 

O ProfileTV é todo baseado em categorias e propriedades, onde: 

Categoria é um conjunto finito de propriedades que modela uma interação, 

dispositivo, serviço ou usuário. 

                                                             e 

Propriedade é uma característica inerente a qualquer elemento de uma 

determinada categoria. 

Uma categoria pode conter tanto as características sociais de um usuário (ex. nome, idade, 

sexo, endereço), como as características de um aparelho de televisão interativo (ex. modelo, 

marca, resolução, cor, brilho, matiz). Fazendo um paralelo com Orientação a Objetos [Alan_96], 

as categorias estão para o ProfileTV, como as classes de objetos estão para OO. 

As categorias, assim como as classes de objetos, encapsulam as características de um 

determinado objeto, que no caso do ProfileTV, é denominado de perfil. As características de 

uma classe de objetos em OO são denominadas de atributos. Já no ProfileTV, são denominadas 

de propriedades e, assim como em OO, possuem tipos (Figura 3-2, linha 17). Este paralelo 

permitiu que qualquer categoria pudesse ser descrita através de propriedades. Além disso, 

permitiu que o perfil criado a partir desta categoria possa ser manipulado quanto às suas 

propriedades. 

Outro conceito importado de OO pelo ProfileTV foi o de herança, onde, em OO, 

significa que uma classe de objetos pode herdar atributos e/ou funcionalidades de outras classes. 

No ProfileTV, como não há o conceito de funcionalidade, uma categoria herda apenas as 

propriedades de uma categoria pai. Além disto, se a categoria (1) pai for filha de outra (2) 

categoria, a filha de (1) herda não apenas suas propriedades, mas também as de (2) e, assim 

sucessivamente. 
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Por conseguinte, ao descrevermos a configuração do sistema as categorias devem ser 

dispostas de forma hierárquica, construindo, desta forma, uma estrutura de árvore. Um exemplo 

de configuração de sistema pode ser visto na Figura 3-3 e um mais completo no Apêndice A. 

 

Figura 3-3 - Exemplo de configuração do ProfileTV 

 No exemplo da Figura 3-3 acima, a categoria ProfileTVConfigurationExample é a raiz da 

árvore, ou seja, é o pai de todas as outras categorias. Justamente por isso, ela não possui nenhum 

tipo de propriedade, sendo utilizada apenas para organizar melhro a árvore. As categorias do 

primeiro nível (filhas diretas da raiz) são consideradas macro-categorias, definindo propriedades 

mais gerais, como é o caso de Display Digital Devices:  

• Definition -  o tipo de definição do dispositivo (alta, padrão ou baixa); 

• Interactivity - se aplicativos interativos podem ser executados no dispositivo; 

• Middleware - se há middleware instalado no dispositivo; 

• HD -  se o dispositivo possui um hard-disk, para a gravação de programas; 

• PVR - se o dispositivo tem funcionalidade de um Personal Video Recorder; 

• Description - a descrição do dispositivo; e 

• Voltage - a voltagem em que pode operar o dispositivo. 

As categorias Set-top Box e Television Set são filhas diretas de Display Digital Devices herdando 

todas as propriedades descritas acima e definindo outras propriedades mais epecíficas. É da 
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interpretação de configurações como esta que o ProfileTV define o contexto a ser utilizado nas 

interações entre telespectadores e dispositivos/serviços interativos. 

3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2. Atualização do ProfileTVAtualização do ProfileTVAtualização do ProfileTVAtualização do ProfileTV    

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 
O ProfileTV permite que a configuração do sistema seja atualizada sem que haja a necessidade 

da parada do sistema. Podemos acrescentar novas propriedades às categorias ou, até mesmo, 

incluir novas categorias. 

O administrador do ProfileTV pode realizar esta atualização através de uma das duas 

formas utilizadas na criação da configuração inicial, ou seja, através da (1) interface web do sistema 

ou (2) de arquivo XML. Caso opte por (2), basta passar “FALSE”  no valor do atributo “update” 

do elemento “profiletv-mapping” . 

Vale ressaltar que usando (2) como opção, a remoção de categorias não estará disponível 

para o administrador. De fato, recomendamos que nenhuma categoria, uma vez criada, seja 

removida a fim de mantermos a compatibilidade com dispositivos e aplicações legadas. Além do 

mais, ao removermos uma categoria devemos redobrar a atenção, pois caso a categoria possua 

filhos, os mesmos também serão removidos do sistema, bem como os perfis associados a estas 

categorias. 

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Criação/Atualização de PerfCriação/Atualização de PerfCriação/Atualização de PerfCriação/Atualização de Perfisisisis    

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 
Os perfis são as instâncias das categorias e podem estar associados a um usuário, aos pares 

(usuário, dispositivo) ou (usuário, aplicação) e, ainda, a tríade (usuário, dispositivo, aplicação). 

Desta forma, a criação/atualização de um perfil pode ser feita de várias maneiras: 

• Dispositivo com o componente cliente do ProfileTV instalado pode criar/atualizar 

perfis associados a uma categoria que descreva suas características. Ao criar/atualizar um 

perfil o dispositivo comunica-se com o servidor através do protocolo próprio do 

ProfileTV. Só é permitido a um dispositivo criar/atualizar um perfil se o mesmo 

fornecer um usuário previamente cadastrado no sistema. Em casos onde o primeiro 

acesso do usuário ao sistema é feito através do dispositivo, o protocolo determina a 

seguinte seqüência de ações: (1) buscar no sistema local um usuário previamente 
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cadastrado; caso falhe, (2) criação automática de um usuário (login, password) para o 

telespectador; 

• Aplicação com acesso à Abstract Programming Interface (API) do componente cliente do 

ProfileTV pode criar/atualizar perfis associados a uma categoria que descreva suas 

características. A aplicação pode criar/atualizar perfis associados ao par (usuário, 

aplicação), bem como à tupla (usuário, dispositivo, aplicação). Como a aplicação usa o 

dispositivo para se comunicar com o servidor ProfileTV, é também obrigada a utilizar o 

protocolo próprio do sistema, sofrendo as mesmas restrições; e 

• Usuário com permissão de criar/atualizar perfis através da interface web do sistema, 

desde que estes estejam desassociados de dispositivos e/ou aplicações. A restrição se faz 

necessária para garantir a veracidade dos dados capturados/armazenados no sistema. 

3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.4. ImImImImportação e Exportação de Perfisportação e Exportação de Perfisportação e Exportação de Perfisportação e Exportação de Perfis    

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 
Perfis podem ser "exportados para” ou “importados de” dispositivos portáteis e/ou do servidor. 

A forma como esta transferência é executada depende dos dispositivos envolvidos na 

comunicação (ex. Bluetooth, infravermelho, USB). 

3.3.5.3.3.5.3.3.5.3.3.5. Sincronização de PerfisSincronização de PerfisSincronização de PerfisSincronização de Perfis    

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 
O sistema permite que qualquer alteração feita no perfil local, seja refletida automaticamente no 

perfil remoto ou, ainda, no perfil portátil. No momento da sincronização, o dispositivo ou 

aplicação deve selecionar qual o tipo de sincronização disponível, se (1) portátil ou (2) remota12, 

nesta ordem. 

A sincronização do ProfileTV determina que apenas as propriedades que sofreram 

modificação em seus valores são atualizadas e, não o perfil inteiro. Para atualizações remotas, isso 

diminui o tráfego de dados entre clientes e servidores. 

3.3.6.3.3.6.3.3.6.3.3.6. Publicação de PerfisPublicação de PerfisPublicação de PerfisPublicação de Perfis    

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

                                                 
12  A sincronização remota é uma funcionalidade desejável. 



 33

 
O usuário do ProfileTV tem total controle sobre seus perfis. É-lhe permitido, através da 

interface web do sistema, determinar aquilo que é público e o que é privado. O sistema permite 

que o usuário restrinja o acesso por perfil ou por propriedade, sendo a restrição por propriedade 

mais relevante do que a por perfil. Desta forma, um perfil pode ser dado como público e possuir 

algumas de suas propriedades privadas. O perfil estaria visível para terceiros, porém as 

propriedades dadas como privadas não. Um bom exemplo é um portal interativo composto de 

vários serviços interativos. O tempo gasto em cada serviço seria uma propriedade pública 

enquanto que a preferência de cores, vídeo em resize seriam privadas. 

Por padrão, todo perfil mantido no sistema é público, os dados privados são sempre 

mantidos localmente. Contudo, como explicado na seção 3.1, o usuário pode adquirir uma conta 

e transferir os dados privados para o servidor. Esta possibilidade adiciona mais um item de 

segurança no ProfileTV que é o uso de técnicas, como armazenamento criptografado dos dados 

e uso de assinatura digital. Afinal, os dados privados de um usuário poderão ser armazenados em 

um servidor administrado por terceiros. 

3.3.7.3.3.7.3.3.7.3.3.7. Agregação de PerfisAgregação de PerfisAgregação de PerfisAgregação de Perfis    

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 
Existem muitas situações onde a experiência de uso de um dispositivo/serviço integrante do 

ProfileTV não é individual; basta lembrar que assistir televisão é usualmente uma atividade 

coletiva. Logo, surge a necessidade de agregar perfis, de inferir o desejo de todos no ambiente. 

Esta é uma funcionalidade que o ProfileTV, como sistema, não provê, pois está fora de seu 

objetivo, contudo é uma funcionalidade proposta a ser embarcada em dispositivos integrante do 

sistema, como apresentado na Figura 3-4. 

 

Figura 3-4 - Relacionamento entre Agregador de Perfis e ProfileTV 

Agregador de PerfisAgregador de Perfis

ProfileTV ::
Middleware Component

Device Middleware
(ex. MHP)

Aplicação 1Aplicação 1 Aplicação 2Aplicação 2 Aplicação NAplicação N. . .. . .

Agregador de PerfisAgregador de Perfis

ProfileTV ::
Middleware Component

Device Middleware
(ex. MHP)

Aplicação 1Aplicação 1 Aplicação 2Aplicação 2 Aplicação NAplicação N. . .. . .
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3.3.8.3.3.8.3.3.8.3.3.8. Busca de DadosBusca de DadosBusca de DadosBusca de Dados    

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 
O ProfileTV permite que terceiros cadastrados no ProfileTV Server possam realizar diversas 

pesquisas, podendo visualizar dados, como: usuários do sistema, perfis criados, perfis associados 

a dispositivos e/ou aplicações. Todas estas buscas só podem ser realizadas através da interface 

web do ProfileTV, estando visíveis somente os dados públicos dos usuários. Desta forma, um 

usuário que não possua dados públicos está, concomitantemente, não acessível a terceiros, não 

devendo constar nos resultados das buscas realizadas. 

3.3.9.3.3.9.3.3.9.3.3.9. RelatóriosRelatóriosRelatóriosRelatórios    

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 
O ProfileTV Server possui um componente responsável pela geração de diversos relatórios. Os 

relatórios estão acessíveis apenas aos administradores do sistema e a alguns terceiros previamente 

autorizados. Pode-se extrair dos relatórios gerados dados, como: acessos por usuário, aplicações 

mais acessadas, dispositivos mais utilizados e, até mesmo, quantidade de usuários por 

programação. 

Os relatórios provêem, ao proprietário do sistema, informações relevantes para diversas 

tomadas de decisão, constituindo-se em um componente de suma importância dentro do sistema. 

Deve-se disponibilizar modelos prévios de relatórios (acordados no momento da implantação do 

sistema), além de se permitir a criação de relatórios próprios (a partir da seleção de dados), 

tornando esta funcionalidade dinâmica e extensível. 

3.4.3.4.3.4.3.4. ArquiteturaArquiteturaArquiteturaArquitetura    

A arquitetura do ProfileTV segue o framework “4+1” [Krutchen_95], que define um conjunto de 

visões de software, como ilustrado na Figura 3-5. Cada uma dessas visões aborda aspectos de 

relevância arquitetural sob diferentes perspectivas, das quais serão apresentadas nesta dissertação:  

• A visão lógica – apresenta os elementos de projeto significantes para a arquitetura 

adotada e os relacionamentos entre eles. Entre os principais elementos estão módulos, 

componentes, pacotes e classes mais importantes da aplicação; 

• A visão de implementação – aborda os aspectos relativos à organização do código 

fonte, aos padrões arquiteturais utilizados, às bibliotecas e frameworks, às orientações e 
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normas para o desenvolvimento do sistema. Esta visão será apresentada no capítulo 4, 

que tem como objetivo apresentar o “como fazer o sistema”; e 

• Os cenários – apresentam um subconjunto dos casos de uso significativos do ponto 

de vista da arquitetura.  

 
Figura 3-5 - Visões do framework “4+1” 

3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1. Visão LógicaVisão LógicaVisão LógicaVisão Lógica    

O ProfileTV é organizado em módulos e componentes, que se encontram distribuídos entre 

dispositivos integrantes do sistema. O modelo de distribuição adotado foi o cliente-servidor de 3 

(três) camadas, com dois tipos distintos de cliente, conforme Figura 3-6. 

 

Figura 3-6 - Camadas do ProfileTV 
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3.4.1.1.3.4.1.1.3.4.1.1.3.4.1.1. Camada de FrontCamada de FrontCamada de FrontCamada de Front----End (Clientes)End (Clientes)End (Clientes)End (Clientes)    

Por se tratar de um sistema heterogêneo, inclusive quanto à forma de acesso a seus serviços 

remotos, os clientes do ProfileTV foram classificados em dois grupos, embarcados e web. A 

distinção entre ambos não se dá apenas na forma de acesso aos serviços remotos, como também 

de funcionalidades disponibilizadas localmente. 

O cliente embarcado é um componente de software embarcado em dispositivo interativo 

(ex. set-top box e televisão digital com middleware, celulares, smartphones) integrante do sistema. Suas 

responsabilidades são: (1) capturar as preferências do usuário, (2) prover uma API de acesso aos 

perfis para outros serviços em execução no dispositivo, (3) comunicar-se com o servidor do 

sistema, (4) exportar e (5) importar perfis. É considerado um fat client [Coulouris_01], já que 

realiza muitas tarefas dentro do próprio dispositivo, interagindo com o servidor apenas para 

busca e armazenamento, quando necessário, de informações.  

O cliente embarcado foi especificado através de componentes, responsáveis pela 

realização de cada uma das funcionalidades descritas acima, como mostra a Figura 3-7. 

 

Figura 3-7 - Cliente embarcado do ProfileTV 

I. Communication – é de sua responsabilidade o controle (Communication Controller) e 

a realização da comunicação com o servidor (Communication Worker), o marshalling e 

unmarshalling de objetos trafegados durante a comunicação, controle de concorrência entre 

mais de uma conexão estabelecida por vez; 

II. Profile Capture – componente responsável pela captura da interação do 

telespectador com o dispositivo ou serviço e transformação em perfil. O perfil é 

armazenado temporariamente13 para posterior sincronização/atualização com o servidor, 

ou exportação para dispositivo portátil. O perfil capturado é baseado em Categoria 

previamente definida e armazenada no servidor; 

                                                 
13 O armazenamento poderá ser permanente se, e somente se, o telespectador consenti-lo explicitamente. 
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III. Profile Persistence – componente responsável pelo armazenamento local dos 

perfis e do controle do tempo de sobrevida dos dados. Cada perfil armazenado 

localmente possui algumas propriedades (data de criação, último acesso, quantidade de 

acesso) que indicam se o mesmo está “velho”, precisando ser (1) armazenado no servidor, 

(2) exportado para um dispositivo portátil ou, em último caso, (3) apagado do sistema14, 

mediante autorização do usuário. 

IV. I/O – componente responsável pela exportação e importação de perfis para/de 

dispositivos portáteis. Dentre as tecnologias sugeridas para uso de I/O estão Bluetooth 

[Bluetooth_08], infravermelho e USB [USB_00]; e 

V. Logging – componente responsável pela geração de logging do sistema. Por se tratar 

de um sistema embarcado, o sistema de logging deve direcionar sua saída para uma porta 

serial, a fim de ser analisado por ferramentas de terceiros (ex. Hyper Terminal do Windows). 

O cliente web é simplesmente um browser (ex. Mozilla Firefox [Moz_08], Internet Explorer 

[IE_08]) que permite acesso, via Internet, às funcionalidades administrativas do sistema. Através 

deste cliente, o usuário poderá gerenciar seu perfil, podendo (1) publicar dados privados, (2) 

manter informações pessoais, (3) exportar dados para dispositivos portáteis (ex. pen-drives, 

celulares), bem como (4) sincronizar dados entre dispositivos portáteis e o servidor. É 

considerado um thin client [Coulouris_01], já que o browser é apenas um visualizador de conteúdo, 

não realizando quaisquer tarefas além da interação com um servidor do sistema. 

O cliente web também é responsável por prover (1) acesso às informações públicas dos 

telespectadores por terceiros, (2) manutenção das Categorias e Propriedades do sistema e (3) geração 

de relatórios administrativos. É através deste cliente que terceiros podem adquirir informações 

relevantes sobre os usuários do sistema e, utilizá-los (os dados) como marketing direto, entrega de 

conteúdo personalizado, dentre outras possibilidades. 

3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2. Camada de NegócioCamada de NegócioCamada de NegócioCamada de Negócio    

Este é o núcleo do ProfileTV, responsável por prover a grande maioria das funcionalidades do 

sistema. É um serviço disponibilizado remotamente com dois tipos de acesso bem definidos, 

mapeados em dois tipos de clientes já vistos na seção 3.4.1.1. A Figura 3-8 abaixo apresenta os 

componentes do ProfileTV Server, bem como seus relacionamentos. 

                                                 
14 Alguns perfis são parte integrante do dispositivo (ex. standard set up de uma televisão), não podendo ser apagados 
do sistema local. Contudo, sua exportação para dispositivo portátil ou armazenamento redundante em servidor é 
permitida. 
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Figura 3-8 - Componentes do ProfileTV Server 

 Através da camada de negócio, as solicitações dos clientes são resolvidas e/ou repassadas 

para a camada gestora de dados. É na camada de negócios que (1) aplicamos o controle de acesso 

às informações e funcionalidades do sistema, (2) gerenciamos as sessões de usuário, (3) geramos 

relatórios, (4) mantemos a configuração da rede, (5) publicamos dados privados de usuários, (6) 

criamos relacionamentos entre propriedades e, (7) exportamos, importamos e sincronizamos 

perfis. 

Assim como os clientes, o módulo servidor foi especificado através de componentes, 

responsáveis pela realização de cada uma das funcionalidades descritas acima, como 

apresentamos na Figura 3-8. A seguir encontramos a descrição de cada componente da 

arquitetura: 

I. Screen Manager – componente responsável pela organização da apresentação da 

aplicação web. É de sua responsabilidade a (1) aplicação de filtros na requisição e na 

resposta ao cliente, (2) definição e invocação da tela a ser apresentada, (3) montagem das 

telas dinâmicas – telas que possuem layout separado da programação e, (4) invocação de 

funcionalidades do sistema;  

II. Communication – componente responsável pelo controle de comunicação entre 

dispositivos/serviços cliente e o servidor. Constitui-se de dois subcomponentes que 

atuam sempre em sinergia, Communication Controller e Communication Worker. O primeiro 
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gerencia o pool de workers disponíveis para tratar a fila de requisições. Já o segundo é 

responsável pela implementação dos protocolos e dos serviços; 

III. Protocol – por se tratar de um sistema distribuído com possibilidade de muitos 

acesos simultâneos (escalabilidade), é necessária a criação de protocolos de comunicação 

entre a camada de apresentação web e a camada de negócios. Estão representados aqui 

dois possíveis protocolos, o Administrative Protocol (i.e. manutenção do sistema e acesso de 

usuários) e o Third Paties Protocol (ex. agências de publicidade, provedores de conteúdo, 

anunciantes); 

IV. ProfileTV Manager – similar ao componente homólogo do cliente embedded, tendo 

as mesmas responsabilidades, ou seja, gerenciar o correto funcionamento do sistema, 

provendo acesso aos recursos e processos compartilhados; 

V. Parsing – componente responsável pela interpretação da configuração do sistema, 

descritos em XML; 

VI. Security System – apesar de estar apresentado apenas na camada de negócio, 

permeia todas as camadas do sistema. É responsável pela aplicação da política de 

segurança, resolução de problemas pontuais e rejuvenescimento de componentes 

[Pfleeger_01]; 

VII. Access Control – componente destacado do sistema de segurança, responsável 

pelo gerenciamento de autenticação e autorização de usuários no sistema. É este 

componente que libera ou impede o acesso a determinadas funcionalidades do sistema, 

além de aplicar o controle de sessão aos usuários “logados”; 

VIII. Report – componente responsável pela geração de relatórios a partir dos dados 

armazenados na camada gestora de dados. É, ainda, de sua responsabilidade aplicar os 

cruzamentos de dados necessários para os relatórios associados;  

IX. Logging – responsável pela geração de log das atividades do sistema. Sugerimos que 

o log seja armazenado em banco na camada gestora de dados e, que seja gerado uma 

versão na saída padrão do sistema. Este componente deve prover níveis de log (ex. 

FATAL, DEBUG, INFO); e 

X. Persistence – este é o componente responsável pela interação com a camada 

gestora de dados. Deve realizar mapeamento objeto-relacional de forma íntegra e 

eficiente. É neste componente que se encontra a implementação de Categorias e 

Propriedades e seu relacionamento com Perfis e Características. 
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3.4.1.3.3.4.1.3.3.4.1.3.3.4.1.3. Camada Gestora de DadosCamada Gestora de DadosCamada Gestora de DadosCamada Gestora de Dados    

Sistema gerenciador de dados acessível remotamente. Sua responsabilidade é armazenar e 

recuperar dados de forma íntegra e segura. Devemos aplicar redundância a esta camada, a fim de 

aumentar a tolerância a falhas do sistema. 

 No processo de tomada de decisão de qual Sitema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) utilizar, devemos levar em consideração sua capacidade de escalabilidade, quantidade 

máxima de conexões, confiabilidade, facilidade de programação, configuração, uso e instalação. O 

SGBD não precisa ser objeto-relacional, já que existem frameworks, como o Hibernate 

[Hibernate_08], que oferecem esta funcionalidade. 

 Devemos criar um banco de dados específico para o armazenamento de logging, já que este 

tem uma tendência de crescer rapidamente dependendo da granularidade ajustada. Devemos criar 

outro banco para os dados gerados pelo sistema, ou seja, categorias e propriedades, bem como 

usuários, perfis, dispositivos e serviços. O controle de acesso e de sessão pode compartilhar o 

banco de dados do sistema, desde que seja aplicada uma visão mais restrita ao mesmo. Uma visão 

geral da modelagem pode ser vista a seguir, na Figura 3-9.  

 

Figura 3-9 - Visão Geral do Modelo E-R do ProfileTV 

3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2. CenáriosCenáriosCenáriosCenários    

Esta seção descreve os cenários de relevância arquitetural15 [Krutchen_95] do ProfileTV. O 

objetivo é proporcionar uma visão ampla do fluxo de informação ao longo das camadas, módulos 

e componentes do sistema.  

                                                 
15 Relevância arquitetural são casos de uso (cenários) que representam uma funcionalidade central e 
significativa do sistema, ou possuem uma cobertura arquitetura substancial, ou ainda ilustram um 
determinado ponto complicado da arquitetura. 
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A Figura 3-10 apresenta um diagrama de casos de uso simplificado16 contemplando os 

cenários, bem como os atores envolvidos no cenário. Já as responsabilidades, direitos e deveres 

destes atores encontram-se a seguir: 

• O user representa um telespectador de TVDi que disponha de dispositivos 

integrantes da rede do ProfileTV. No cenário, sua responsabilidade é gerenciar seus 

perfis dentro do sistema; 

• O adminUser é um tipo especializado de user, que tem como principal 

responsabilidade dar manutenção ao sistema; e 

• O device é qualquer dispositivo utilizado pelo user para interagir com o sistema. 

 

Figura 3-10 - Cenários Arquiteturais Relevantes 

No cenário acima estão representados alguns agregados de operações, determinadas de 

CRUD17 [CRUD_98]. Todos podem ser realizados por qualquer usuário, com exceção do 

KeepConfiguration que só é permitido aos administradores de sistema. 

                                                 
16 Os diagramas de caso de uso das funcionalidades essenciais, bem como os atores do sistema podem ser 
encontrados no Apêndice C. 
17 Acrônimo da expressão inglesa Create, Retrieve, Update e Delete usada para definir quatro operações 
básicas usadas em sistemas de bancos de dados relacionais ou em interface para usuários para criação, 
consulta, atualização e destruição de dados.  
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Apesar de possuírem objetivos distintos, os CRUD possuem interações similares com o 

sistema, trafegando informações pelas 3 camadas do modelo, sendo tratadas pelos mesmos 

componentes: 

• O cliente Web renderiza a interface do sistema e captura a interação do 

administrador com a aplicação. Desta interação, os administradores podem disparar 

solicitações encapsuladas pelo Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) para o servidor 

ProfileTV; 

• A camada de negócio processa as solicitações desde sua camada de apresentação 

web, passando pelos módulos ProfileTV Manager, Access Control, Parsing18, Persistence, Security 

System e Logging; e 

• A camada de dados é invocada através do módulo Persistence da camada de negócios, 

sempre que algum dado precise ser (1) recuperado (ex. validação durante login no sistema), 

(2) criado (ex. criação de uma sessão para o usuário), (3) atualizado (ex. atualização de 

uma configuração prévia) ou, (4) removido (ex. remoção de um perfil de usuário). 

No cenário, os casos de usos acessíveis através de dispositivos foram selecionados por 

também atravessarem todo o sistema, contudo, diferentemente dos casos de uso já citados, 

partem do cliente embedded, em vez do Web. O diagrama de seqüência da Figura 3-11 apresenta o 

fluxo dos dados dentro do sistema, permitindo a realização do caso de uso Criação de Perfil, do 

CRUD KeepProfile. 

 

Figura 3-11 - Diagrama de Sequências para a criação de um Perfil no ProfileTV 

                                                 
18 Invocado pelo ProfileTV Manager apenas na criação e atualização de configurações. Acessível apenas aos 
administradores do sistema. 
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 A seguir uma descrição sucinta do fluxo de informação. Maiores detalhes pode ser visto 

no Apêndice C: 

• O cliente embarcado utiliza o seu módulo Communication para interagir com o 

servidor ProfileTV; 

• A camada de negócio processa as solicitações desde sua camada de protocolo, 

através do componente Worker adequado de seu módulo Communication. A partir da 

interpretação das solicitações (protocolo), o módulo de ProfileTV Manager é invocado e 

repassa as operações para os outros módulos do sistema: Access Control, Persistence, Security 

System e Logging; e 

• A camada de dados é invocada através do módulo Persistence, da camada de 

negócios, sempre que algum dado precise ser (1) recuperado (ex. perfil do usuário durante 

uma sincronização), (2) criado (ex. criação de um novo perfil para o usuário no 

dispositivo), (3) atualizado (ex. atualização de um perfil prévio). Não é permitida a 

remoção de perfis a partir do cliente embarcado. 

3.5.3.5.3.5.3.5. DistribuiçãoDistribuiçãoDistribuiçãoDistribuição    

Os módulos de comunicação têm papel de destaque no ProfileTV. Isso decorre do mesmo ser 

um sistema distribuído baseado no modelo cliente-servidor, bem como de permitir a 

comunicação entre sistemas heterogêneos, já que o ambiente dos clientes web, embarcado e do 

servidor de aplicações são completamente distintos. Esta definição aponta a importância da 

distribuição, como também deixa claro um problema, o da heterogeneidade. 

 Existem muitos modelos de distribuição para solucionar heterogeneidade entre sistemas 

comunicantes [Tanembaum_02]. Um de grande destaque é o emprego de um middleware, sendo 

este o modelo definido para a distribuição do ProfileTV. Esta decisão foi guiada pela ênfase do 

sistema em ambientes de TVDi, os quais, em sua maioria, dispõem de middleware embarcado com 

uma pilha de comunicação básica, normalmente o TCP/IP. 

 Contudo, o uso de um middleware para comunicação, por si só, não resolve os problemas. 

É preciso definir qual o tipo de middleware utilizado, já que, tendo-se em vista que os modelos 

(padrões) de TVDi divergem quanto ao paradigma de programação (declarativo e procedural), 

esta decisão determinará o grau de generalização/reuso do ProfileTV. 

  Dentre os modelos de TVDi abertos o japonês ISDB [ISDB_00] e o brasileiro 

International System for Digital Tlevision [ISDTV_08] empregam o paradigma declarativo, 
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disponibilizando uma API de comunicação baseada em requisições HTTP. Os outros modelos, 

incluindo o ISDTV, baseiam-se em orientação a objetos e disponibilizam um ambiente de 

comunicação através de Remote Method Invocation (RMI) [RMI_98], além do já citado HTTP. 

 No mercado fechado de TVDi, incluindo as soluções para IPTV, há uma preferência pelo 

paradigma procedural, já que a OpenTV detém cerca de 70% [OpenTV_07] deste mercado e, seu 

middleware é procedural. Contudo, há soluções em Flash e PHP, que disponibilizam API de 

comunicação baseada em requisições HTTP. 

Quadro 3-1 - Comparação entre soluções de TVDi 

Mercado Modelo Middleware Linguagem Paradigma Comunicação

ATSC DASE Java Procedural
HTTP + RMI + 

Sockets

DVB MHP Java Procedural
HTTP +RMI + 
Sockets

ISDB ARIB BML Declarativo HTTP

ISDTV/
SBTVD

GINGA NCL/LUA + Java
Declarativo 

+
 Procedural

HTTP +RMI + 
Sockets

OpenTV OpenTV C Procedural HTTP sobre TCP/IP
Thomson SN Flash Procedural HTTP + XML-RPC

BRT 
Videon

Videon
HTML + PHP + 
Java Script

Declarativo 
+

 Procedural
HTTP + XML-RPC

Aberto

Fechado

 

 Analisando este cenário, resumido no Quadro 3-1, conclui-se que a melhor forma de 

distribuir o sistema é empregar um middleware que utilize requisições HTTP nas trocas de 

mensagens, atendendo a todos os modelos apresentados na tabela. Contudo, esta é a única 

conclusão que se pode tirar, já que há grande variedade quanto ao paradigma de programação e 

linguagem adotada, impossibilitando de se determinar qual orientação de middleware (ex.XML–

RPC [XML_RPC_08], RMI [RMI_98], Remote Procedure Call, Message Oriented Middleware 

[Coulouris_01]) utilizar. 

 Desta forma, sugere-se que uma implementação do ProfileTV use dupla distribuição: (1) 

RMI, o que abrange consideravelmente o mercado aberto; e, (2) XML–RPC (SOAP) como 

solução mais abrangente, já que a mesma pode ser utilizada através de requisições HTTP e 

interpretação de XML. 

3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1. ProtocProtocProtocProtocolo de Interação entre Clienteolo de Interação entre Clienteolo de Interação entre Clienteolo de Interação entre Cliente----ServidorServidorServidorServidor    

Independentemente de qual seja o tipo do middleware, é necessário determinar como ocorrerá a 

comunicação entre cliente e servidor. O ProfileTV determina um conjunto de regras a serem 

seguidas durante esta comunicação: 
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• O ciclo de vida de qualquer interação será sempre via uma per request instance 

[Volter1_05]. Isto implica em um maior controle de concorrência no servidor e, que toda 

requisição seja self-contained, ou seja, conter toda a informação necessária à operação; 

• Objetos complexos trafegados na comunicação devem ser simplificados seguindo as 

normas estabelecidas pela World Wide Web Consortium (W3C) [W3C_08]. Isto implica na 

criação de adaptadores [Gamma_94]; e 

• Seguir o protocolo ProfileTV para as operações de sincronização, atualização e busca 

(Figura 3-12). 

 O detalhamento deste protocolo, bem como todos os códigos utilizados na troca de 

mensagens encontram-se no Apêndice B. 

 

 

Figura 3-12 - Exemplo do Protocolo do ProfileTV 

3.6.3.6.3.6.3.6. ConsideraçõesConsideraçõesConsideraçõesConsiderações    

O ProfileTV é um sistema distribuído complexo, que tem por objetivo servir de infra-estrutura 

para a elaboração e execução de serviços de personalização baseados em perfis. Neste capítulo 

introduziu-se o sistema, apresentando suas funcionalidades, seu modelo de distribuição, bem 

como suas camadas e sua arquitetura. O sistema não trata de aspectos dos sistemas inteligentes 

que virão a utilizar a plataforma, bem como do desempenho da solução proposta. 

(a) Atualização de Perfis (b) Sincronização de Perfis

(c) Busca de Perfis

(a) Atualização de Perfis (b) Sincronização de Perfis

(c) Busca de Perfis
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O foco deste capítulo foi responder “o que é o sistema?” e, não “como fazer o sistema?”, 

que será discutido no próximo capítulo. 
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4.4.4.4. CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    

ImplementaçãoImplementaçãoImplementaçãoImplementação    

“Foi o tempo que perdi com a minha rosa que a fez tão importante.” 

- Antoine de Saint-Exupéry  

 

 

No modelo proposto por Kruchten [Krutchen_95], a visão de implementação é responsável por 

“descrever a organização estática do software em seu ambiente de desenvolvimento”. Esta visão descreve como 

o processo de desenvolvimento deve se desenrolar. Este capítulo vai além desta definição e 

procura discutir aspectos mais profundos de implementação, como a tomada de decisão entre 

padrões e frameworks utilizados, paralelos com implementações similares e, quando necessário, a 

descrição de adaptação dos módulos e componentes implementados para um ambiente já 

estabelecido. Apresenta também alguns refinamentos da visão lógica mostrada no Capítulo 3. 

4.1.4.1.4.1.4.1. Camada de FrontCamada de FrontCamada de FrontCamada de Front----EndEndEndEnd    

O front-end é a interface do sistema com o usuário final (ex. telespectador, usuário de dispositivos 

portáteis, web users), sendo composto pelos dois tipos de cliente do ProfileTV, o Web e o 

embarcado. 

 Os clientes web são implementados por browsers (navegadores), de livre escolha do usuário. 

Desta forma, mesmo ciente de que haverá situações onde será exigida a programação neste tipo 

de cliente, optou-se, para esta dissertação, pelo não detalhamento do mesmo. Por conseguinte, 

esta seção detalha apenas o segundo tipo de cliente, o embarcado. 

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1. ProfileTV Embedded Client Side MiddlewareProfileTV Embedded Client Side MiddlewareProfileTV Embedded Client Side MiddlewareProfileTV Embedded Client Side Middleware    

Para a implementação de referência do cliente embarcado do ProfileTV foi utilizado uma versão 

para PC do middleware de televisão digital europeu, o Multimedia Home Platform (MHP) [MHP_08]. 

A escolha pelo MHP foi natural, já que é o middleware de modelo aberto mais utilizado e 

difundido mundialmente [Morris_05], possui uma boa documentação on-line [ITV_08], além de 

implementações de referência open-source, como o XletView [XletView_08]. Aliado a estas 

características é completamente desenvolvido em Java™, possuindo embarcadas as bibliotecas 

necessárias (Java™ RMI) para execução do ProfileTV. A Figura 4-1 ilustra a arquitetura básica da 

especificação do MHP [MHP_SP_08]. 



 48

 

Figura 4-1 - Arquitetura básica do MHP [MHP_SP_08] 

 Dentre as implementações disponíveis, optou-se pela do instituto alemão Institut für 

Rundfunktechnik [IRT_08]. A escolha pelo IRT torna a implementação de referência do ProfileTV 

mais próxima da realidade, já que esta é uma implementação comercial do middleware MHP. 

Entretanto, foram necessárias algumas configurações no MHP-IRT para efetuar a correta 

adição do ProfileTV ao sistema. Estas configurações permitiram disponibilizar a API do 

ProfileTV Embedded Client Side Middleware para uso das aplicações de televisão digital interativa. 

Estas configurações são apresentadas na seção 4.7.1. 

4.1.1.1.4.1.1.1.4.1.1.1.4.1.1.1. Visão de ImplementaçãoVisão de ImplementaçãoVisão de ImplementaçãoVisão de Implementação    

O ProfileTV Embedded Client Side Middleware tem como funcionalidades capturar a interação do 

usuário com o dispositivo no qual está embarcado, armazenando-os localmente. É também de 

sua responsabilidade prover, tanto para serviços como para o próprio dispositivo, uma API para 

manipulação destes dados locais (conforme Apêndice D), além de permitir o acesso a dados 

remotos armazenados no ProfileTV Server.  

O cliente embarcado deve sempre fazer parte da camada de serviços específicos19 do 

middleware ao qual for adicionado, utilizando as demais camadas como suporte para suas 

operações. A Figura 4-2 ilustra a visão de implementação deste tipo de cliente do ProfileTV. 

                                                 
19 No caso do MHP, o ProfileTV Embedded Client seria uma vertical sobre o pJava™ (Personal Java™ [PJava_08]) da 
Figura 4-1. 
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Figura 4-2 - Visão de Implementação do ProfileTV Embedded Client Side Middleware 

4.1.1.2.4.1.1.2.4.1.1.2.4.1.1.2. ComunicaçãoComunicaçãoComunicaçãoComunicação    

O componente Communication é responsável pela comunicação com o ProfileTV Server através de 

invocações remotas de métodos (RMI). Possui uma fábrica concreta (CommunicationFactory) que 

permite a criação de Workers especializados em um conjunto de operações do protocolo 

ProfileTV. Estes tipos estão definidos na enumeração WorkerType, disponível às aplicações 

através da própria CommunicationFactory. A Figura 4-3 ilustra o diagrama de classes deste 

componente. 

 

Figura 4-3 - Diagrama de classes do ProfileTV Embedded Client Side Middleware Communication 

 Este componente permite um mínimo de configurações, como o endereço do ProfileTV 

Server e nome dos objetos distribuídos invocados. Estas configurações são feitas em arquivos de 

configuração lidos pela classe auxiliar CommunicationService. 

 Uma aplicação que necessite interagir com o ProfileTV Server, deverá fazer uso deste 

componente, recuperando um Worker especializado através da CommunicationFactory. Além disso, 

deverá se cadastrar como um Observer das ações deste Worker, podendo intervir diretamente nas 

tomadas de decisão do protocolo de comunicação. 

Vale ressaltar que este é um componente obrigatório nas implementações do ProfileTV 

Embedded Client Side Middleware. 
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4.1.1.3.4.1.1.3.4.1.1.3.4.1.1.3. E/SE/SE/SE/S    

O componente de I/O é responsável por exportar e importar Profiles para/de dispositivos 

portáteis, como pen-drives, celulares e smartphones. Este componente provê vários meios de 

transmissão para estes dados, contudo todos são opcionais, sendo obrigatório a implementação 

de ao menos uma forma de transmissão de dados. Para a implementação de referência do 

ProfileTV Embedded Client Side Middleware foram desenvolvidas as transmissões via USB [USB_00] 

e Bluetooth [Bluetooth_08]. A Figura 4-4 ilustra o diagrama de classes deste componente. 

 
Figura 4-4 - Diagrama de classes do ProfileTV Embedded Client Side Middleware I/O 

O componente disponibiliza uma fábrica concreta para criação de Workers especializados 

em cada tipo de transmissão. É através dos Workers que uma aplicação tem acesso aos métodos 

exportProfile e importProfile. 

4.1.1.4.4.1.1.4.4.1.1.4.4.1.1.4. LoggingLoggingLoggingLogging    

O componente Logging do ProfileTV Embedded Client Side Middleware segue as definições do padrão 

arquitetural Cadeia de Responsabilidade. Isto permite que uma aplicação customize vários Loggers 

de níveis distintos e os encadeie. Ao ser invocado, o componente de Logging aplicará a máscara de 

logs atual na cadeia, desta forma apenas os Loggers que possuam nível igual ou mais elevado que a 

máscara imprimirão a mensagem no dispositivo de saída indicado. A Figura 4-5 ilustra o diagrama 

de classes deste componente. 
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Figura 4-5 - Diagrama de classes do ProfileTV Embedded Client Side Middleware Logging 

Este é um componente opcional na implementação do ProfileTV Embedded Client Side 

Middleware. Entretanto, sua implementação é fortemente sugerida, já que muitos dos middleware 

hospedeiros não disponibilizam tal funcionalidade. O MHP, por exemplo, não disponibiliza em 

sua API as funcionalidades de logging. Contudo, por ser baseado em um Personal Profile Java™ 

[PJava_08], espera-se que o pacote java.util.logging esteja disponível nas implementações 

comerciais. 

4.1.1.5.4.1.1.5.4.1.1.5.4.1.1.5. Captura de PerCaptura de PerCaptura de PerCaptura de Perfisfisfisfis    

O Profile Capture é um dos principais componentes do ProfileTV Embedded Client Side Middleware e 

também um dos mais dependentes do middleware hospedeiro. Sua função é monitorar todo tipo de 

interação que o usuário realize com o dispositivo no qual está embarcado, ou seja, atua como um 

grande Observer das atividades do sistema. 

 Para implementação de referência do ProfileTV Client Embedded, este componente utilizou 

as funcionalidades providas pela API do MHP a fim de se registrar como um Observer das áreas 

Network, Service Selection e User Events, conforme Figura 4-6. Desta forma, a cada mudança nos 

estados destas áreas o componente Profile Capture é notificado por eventos. Se a informação 

passada no evento for relevante, esta será armazenada localmente através do componente 

Persistence.  

 Entende-se por “informação relevante”, todo dado que pode ser mapeado em uma 

Feature que componha o Profile pré-determinado de interação de um usuário com este dispositivo 

(ex. tempo gasto em determinada área de uma aplicação, brilho e contraste do dispositivo 

interativo). Para que isto ocorra, é necessário que os dispositivos possuam um Profile associado a 

uma Category no ProfileTV Server. Esta associação deve ser feita por um administrador durante a 
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configuração inicial ou atualização posterior do sistema (ex. adição de uma Category para o 

dispositivo na hierarquia de Categories do sistema). 

 

Figura 4-6 - Adição do Profile Capture como Observer de áreas do MHP 

 O fato de estes dados estarem armazenados localmente garante um ganho de 

desempenho para o sistema, já que possibilita que as preferências do usuário sejam recuperadas 

rapidamente durante o boot. O acesso ao Profile do dispositivo pelas aplicações também fica mais 

rápido e não suscetível aos possíveis atrasos de rede. 

 Entretanto, esta decisão inseriu um novo problema no sistema: a possibilidade de que 

alguns dados do ProfileTV Server possam estar desatualizados. Como proposta de solução 

adicionou-se um timer para de tempos em tempos sincronizar o Profile local com o remoto. Outras 

soluções seriam, por exemplo: (1) disparar as alterações locais no shutdown do dispositivo, porém 

isso acarretaria em um processo mais demorado de desligamento, ou (2) realizar a sincronização 

durante o estado de standby do aparelho, contudo muitos usuários retiram o aparelho da tomada, 

o que impediria a sincronização. 

4.1.1.6.4.1.1.6.4.1.1.6.4.1.1.6. PersistênciaPersistênciaPersistênciaPersistência    

O componente de persistência do ProfileTV Embedded Client Side Middleware provê às aplicações 

um serviço de armazenamento de Profiles. Estes Profiles são armazenados em arquivos de acesso 

exclusivo para este componente, garantido através de políticas de segurança definidas junto ao 

middleware hospedeiro. A Figura 4-7 ilustra o diagrama de classes do Persistence. 

Este componente baseou-se em algumas premissas básicas de SGBD relacionais, como a 

definição de chaves primárias para identificação única dos dados (Key, SingleKey e CompositeKey) e 

armazenamento através de tabelas (Hashtable). A idéia é que a similaridade facilita o entendimento 

e uso deste componente. 

Importante ressaltar que esta funcionalidade é obrigatória. Portanto, deve ser 

disponibilizada independentemente de que o middleware hospedeiro provenha serviço similar. O 



 

MHP, por exemplo, não oferece uma API de persistência

set-top boxes determinarem como será o acesso ao sistema de arquivos do dispositivo.

Figura 4-7 - Diagrama de classes do 

4.2.4.2.4.2.4.2. Camada de NegóciosCamada de NegóciosCamada de NegóciosCamada de Negócios

Camada intermediária do ProfileTV

Assume o papel do servidor/mediador, resolvendo ou d

Tem sua implementação realizada por instâncias do módulo 

servidores de aplicação. A Figura 

Figura 

                                                
20 O pacote “org.dvb.application.storage
recuperadas e removidas do sistema. Contudo, não há menções ao armaze
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MHP, por exemplo, não oferece uma API de persistência20, deixando a cargo dos fabricantes de 

determinarem como será o acesso ao sistema de arquivos do dispositivo.

agrama de classes do ProfileTV Embedded Client Side Middleware

Camada de NegóciosCamada de NegóciosCamada de NegóciosCamada de Negócios    

ProfileTV responsável pela implementação do 

Assume o papel do servidor/mediador, resolvendo ou despachando as requis

Tem sua implementação realizada por instâncias do módulo ProfileTV 

Figura 4-8 ilustra visão de implementação do módulo 

Figura 4-8 - Visão de Implementação do ProfileTV Server

         
org.dvb.application.storage” contém classes que permitem que aplicações inteiras sejam armazenadas, 

recuperadas e removidas do sistema. Contudo, não há menções ao armazenamento de arquivos.

, deixando a cargo dos fabricantes de 

determinarem como será o acesso ao sistema de arquivos do dispositivo. 

 

ProfileTV Embedded Client Side Middleware Persistence 

responsável pela implementação do “negócio” do sistema. 

spachando as requisições dos clientes. 

ProfileTV Server, executadas em 

visão de implementação do módulo ProfileTV Server. 

 

Server 

contém classes que permitem que aplicações inteiras sejam armazenadas, 
namento de arquivos. 
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4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Gerenciador de TelasGerenciador de TelasGerenciador de TelasGerenciador de Telas    

O Screen Manager do ProfileTV Server foi construído sobre o Struts, ficando a cargo do framework 

interceptar as requisições dos clientes, despachá-las para processamento e redirecionar o 

resultado para a renderização de uma tela específica. Desta forma, o componente Screen Manager 

encapsula apenas parte do Controller, através da descrição do fluxo de informação, dos 

processadores (Action) e entidades auxiliadoras de processamento (ActionForm), além de toda a 

View, através de páginas JSP e Servlets. O Model fica a cargo dos componentes de persistência e 

controle de acesso do sistema, acessados como recursos através do ProfileTV Manager. 

A descrição do controle do fluxo de informação é feita através de um arquivo de 

configuração (struts-config.xml) passado para o Struts framework no startup do sistema21. Este arquivo 

contém a descrição de todos os (1) processadores (Action) e das (2) entidades auxiliadoras de 

processamento (ActionForm), do mapeamento entre (1) e (2), de (3) data-sources e de (4) 

controladores de configuração, além de (5) redirecionamentos do fluxo de informação. Na 

implementação de referência do ProfileTV Server foram utilizados (1), (2) e (5).  

A Figura 4-9 abaixo é um excerto da configuração utilizada no ProfileTV Server e ilustra o 

mapeamento de um processador (LoginAction) e uma entidade auxiliadora de processamento 

(LoginActionForm). 

 

Figura 4-9 - Excerto do struts-config.xml do ProfileTV Server 

O LoginAction é invocado pelo framework sempre que uma requisição ao caminho 

“/loginAction”  é feita. Neste momento, o objeto LoginActionForm, que contém todos os dados 

do formulário (login e password) preenchido na tela de login, é passado para o LoginAction 

                                                 
21 O struts-config.xml é repassado para o Controller do Struts framework, o ActionServlet. 
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juntamente com outras informações, como a própria requisição do cliente e o mapeamento de 

ações. 

É importante ressaltar na Figura 4-9, as tags de forward aninhadas ao LoginAction. Estas tags 

são responsáveis por determinar o redirecionamento das chamadas, que podem ser tanto para 

uma tela como para outro processador. Ainda quanto ao excerto de configuração, se o login de 

um usuário no sistema for efetuado com sucesso, o LoginAction deve retornar para o framework 

uma mensagem de “ok”, encapsulada em um objeto ActionForward. Para o Struts, receber um “ok” 

do LoginAction, significa invocar a tela “menu.jsp ”, para que o resultado da requisição seja 

renderizado e enviado para o cliente. 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. ComunicaçãoComunicaçãoComunicaçãoComunicação    

O componente Communication é responsável por prover as interfaces de comunicação, detalhadas 

na seção 4.6, do ProfileTV Server. Este componente, como definido no Capítulo 3, possui duas 

formas de distribuição: via Web Service (WS), baseado em JAX-RPC [JAX_RPC_08], e objetos 

distribuídos, baseado em Java™ RMI [RMI_98]. 

Esta decisão impôs uma restrição à complexidade dos dados trafegados. O World Wide 

Web Consortium (W3C) define em suas normas [WSA_07, SOAP1_07, SOAP2_07] os tipos de 

dados que podem ser trafegados nas mensagens de WS, dados estes bem mais limitados que os 

permitidos em Java™ RMI. Desta forma, foi necessário criar adaptadores (wrappers) dos dados 

(objetos) empregados na persistência do ProfileTV Server. O Quadro 4-1 mostra as adaptações 

realizadas. 

Quadro 4-1 - Adaptações dos Dados no Communication 

Tipo de Dados na Persistence Adaptação no Communication
Coleções do Java Collections Framework Arrays

Enumerações Constantes
Desdobramento em métodos 
especializados
Adição de parâmetros para definição do 
tipo utilizado

Árvore de Categories
Discretizada em arrays  de arrays  de 
Properties

Árvore de Profiles
Discretizada em arrays  de arrays  de 
Features

Generic Methods

 

O Communication constitui-se de dois subcomponentes, o Communication Controller e o 

Communication Worker. O subcomponente Communication Controller é responsável, no startup do 



 56

sistema, pela criação do servidor de registros (RMIRegistry), da vinculação dos serviços22 Java™ 

RMI no servidor de registros recém criado, além da criação das instâncias dos serviços 

disponibilizados via WS. O Communication Controller também é responsável por repassar para o 

ProfileTV Server Manager todas as instâncias de serviços criadas, além de realizar algumas 

configurações na política de segurança do sistema. Todo o gerenciamento dos objetos 

distribuídos fica a cargo do Java™ RMI e do servidor de aplicação adotado. 

O subcomponente Communication Worker representa os próprios objetos distribuídos, 

sendo responsáveis não apenas pelo tratamento de requisições, mas também pela implementação 

do protocolo ProfileTV Server. O Quadro 4-2 abaixo ilustra alguns códigos embutidos no 

cabeçalho das mensagens do sistema. O Apêndice B apresenta todos, bem como as operações 

possíveis do protocolo. 

Quadro 4-2 - Alguns Códigos do protocolo ProfileTV 

Código Nome Tipo Descrição 

111 NEW PROFILE Atualização Cria um novo Profile no Sistema 
113 NEW USER Atualização Cria um novo User no Sistema 

121 UPDATE PROFILE Atualização 
Atualiza um Profile previamente cadastrado no 
sistema 

123 UPDATE USER Atualização 
Atualiza um User previamente cadastrado no 
sistema 

130 
SEARCH PROFILE BY 
USER Buscas Busca os Profiles associados ao User 

134 

SEARCH PROFILE BY 
SERVICE ON DEVICE 
PER USER Buscas 

Busca os Profiles do User associados a dupla 
(Service, Device) 

102 

SYNCHRONIZE PROFILE 
PER SERVICE ON 
DEVICE Sincronização 

Sincroniza a tupla (Service, Device, User) com um 
Profile previamente criado 

200 OK Respostas 
Retorno correto de uma operação, 
normalmente uma busca 

400 UNKNOWN Respostas Operação desconhecida 

403 PROFILE NOT FOUND Respostas 
Profile não existente para o User neste 
(Device/Service/Device-Service) 

 

Cada worker processa um conjunto específico de requisições definido em sua interface 

remota, e são obrigados a responder com o mesmo tipo de dado, a Message. Uma Message é 

composta por um header, que contém o tipo da mensagem, e por um payload, contendo uma tabela 

(Hashtable) associativa entre classes e objetos. Este tipo padronizado de resposta foi utilizado para 

permitir a troca de mensagens com clientes que não possuam um modelo de comunicação 

através de objetos distribuídos (ex. sockets). 

                                                 
22 Os Web Services são publicados automaticamente na implantação do sistema no servidor de aplicação. 
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4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3. Gerenciador Gerenciador Gerenciador Gerenciador de Serviços do de Serviços do de Serviços do de Serviços do ProfileTV ProfileTV ProfileTV ProfileTV     

O ProfileTV Server Manager é carregado no startup do sistema e fica responsável por iniciar todos 

os componentes do ProfileTV Server. Em seu carregamento este componente registra-se como um 

Observer de cada componente do sistema. Esta ação o permite “ouvir” as operações de relevância 

sistêmica, possibilitando a rápida intervenção em casos de falha, além de ser um ponto 

centralizado de geração de logs. 

Este componente é também a Facade [Gamma_94] do ProfileTV Server, controlando todo 

o acesso aos recursos do sistema. Entretanto, diferentemente das tradicionais Facades, que 

replicam as assinaturas de todas as funcionalidades do sistema, atuando basicamente como um 

Proxy [Gamma_94], o ProfileTV Server Manager disponibiliza apenas um método, o 

getProfileTVResource (cf. Figura 4-10 - Método de acesso a recursos do ProfileTV Server). 

Este método tem assinatura similar aos FactoryMethods [Gamma_94], possuindo um único 

parâmetro que determina o tipo do recurso requerido. 

 

Figura 4-10 - Método de acesso a recursos do ProfileTV Server 

Por ser a principal porta de entrada do ProfileTV Server, este componente atua sempre 

junto com os dois componentes de segurança do sistema, o Security System e o Access Controller. 

Para o Security System serve como último nível em todas as cadeias de responsabilidade criadas e, 

aplica as regras de permissão do Access Controller em todas as requisições de recursos feitas por 

qualquer entidade. 
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4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4. ParsingParsingParsingParsing    

O ProfileTV define uma gramática (DTD) para a configuração do sistema através de XML, 

como apresentado no Capítulo 3. As configurações precisam ser primeiramente interpretadas e 

validadas pelo sistema, para só depois serem disponibilizadas para uso. O componente 

responsável por esta funcionalidade é o Parsing. 

O Parsing é um componente simples, conforme Figura 4-11, construído sobre a biblioteca 

[DOM4J_08]. Utiliza a Simple API for XML [SAX_08] para leitura do arquivo XML e o Document 

Object Model [DOM_08] para construção e interpretação da árvore de elementos. A união das duas 

técnicas possibilita uma rápida leitura do arquivo (SAX é mais eficiente que DOM para leitura de 

arquivos XML) e uma fácil navegação entre os elementos (DOM é mais simples de utilizar). 

 

Figura 4-11 - Diagrama de Classes do Parsing 

O ProfileTV Parser é a principal classe do componente, sendo a única diretamente acessada 

por componentes externos ao Parsing. É uma classe abstrata que se propõe a criar parsers 

especializados para cada trabalho, através do Factory Method [Gamma_94] “ProfileTVParser 

newInstance(ProfileTVParserType type) ”. Para esta implementação de referência do 

ProfileTV Server, é sempre passado como argumento para este método o tipo CATEGORY_PARSER. 

O componente ainda dispõe de um tratador de erros de leitura de XML 

(ProfileTVParserErrorHandler), de um subcomponente de utilidades (ProfileTVParserUtil) e de uma 

exceção especializada. É importante ressaltar que o ProfileTVParserErrorHandler é o primeiro nível 

na cadeia de responsabilidade para tratamento de erros no Parsing, ou seja, faz parte, também, do 

Security System. 

4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.2.5. Sistema de SegurançaSistema de SegurançaSistema de SegurançaSistema de Segurança    

O Security System do ProfileTV Server está distribuído entre os componentes do sistema. Suas 

principais responsabilidades são tratar violações de segurança e auxiliar no tratamento de erros. 
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Desta forma, atua sempre em conjunto com o componente Access Control e o tratamento de 

exceções de Java™. 

Uma das técnicas empregadas no Security System são as cadeias de responsabilidade. Estas 

cadeias formam listas encadeadas unidirecionais, sendo formadas por elementos do tipo 

SecurityChainElements, uma classe abstrata que referencia o próximo elemento na cadeia e, obriga 

seus “filhos” a implementar o método abstrato “void execute() ”. Este método é invocado 

pelos outros componentes do sistema quando precisam aplicar regras de segurança durante a 

operação de alguma de suas funcionalidades. A Figura 4-12 mostra o diagrama de classes deste 

componente. 

 

Figura 4-12 - Diagrama de Classes do ProfileTV Security System 

O System Security disponibiliza também Observers para a realização de uma segurança pró-

ativa. Estes são representados por classes que implementam a interface SecurityObserver e, 

conseqüentemente, seu único método “void applySecurityPermission 

(SecurityPermission sp) ”. Este método é invocado pelo próprio Security System quando 

alguma regra de segurança é violada ou quando algum elemento de uma cadeia de 

responsabilidade lança uma exceção do tipo SecurityViolationException. 
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4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2.6. Controle de AcessoControle de AcessoControle de AcessoControle de Acesso    

O componente Access Control do ProfileTV Server é composto por dois subcomponentes, o Access 

Controller e o Session Controller. Ambos estão envolvidos com os aspectos de autenticação de 

usuário e autorização de acesso a operações dentro do sistema. 

4.2.6.1.4.2.6.1.4.2.6.1.4.2.6.1. Controlador de AcessoControlador de AcessoControlador de AcessoControlador de Acesso    

O ProfileTV Server poderia ter reutilizado um sistema de controle de acesso, como o Middleware de 

Autenticação e Controle de Acesso (MACA) [Motta_04] ou o OpenLDAP [OLDAP_08]. 

Entretanto, o modelo criado no ProfileTV para a representação de perfis de usuário permitiu, com 

pequenas adaptações, o reuso da base de dados e do componente Persistence como parte de um 

mini-sistema de controle de acesso. 

A primeira adaptação feita foi a adição de um novo elemento (role) na gramática de 

configuração do ProfileTV, cf. Figura 4-13. Este novo elemento permite que os administradores 

definam papéis (roles) que um usuário pode assumir dentro do sistema. É baseado no papel do 

usuário que o acesso a áreas e operações do sistema é liberado ou bloqueado. 

21.... 
22.  <!-- Role ELEMENT --> 
23.  <! ELEMENT role  (#PCDATA)> 
24.  <! ATTLIST  role  category IDREF #REQUIRED> 
25.  <!-- A role, and only one role, MUST be default -->   
26.  <! ATTLIST  role  default (TRUE|FALSE) " FALSE">  

Figura 4-13 - Adição do elemento Role na gramática do ProfileTV 

É obrigatório que os papéis estejam associados às categorias (categories) do sistema, pois 

são estas, através de suas propriedades, que determinarão as operações disponíveis para o papel 

associado. O elemento role possui um atributo, denominado default, que indica qual é o papel 

padrão do sistema. Este papel será utilizado sempre que um usuário for criado através de um 

cliente embedded. Se este processo for realizado a partir de um cliente web, fica disponível para o 

administrador selecionar qual o papel que melhor se adéqüe ao usuário em questão. 

A Figura 4-14 apresenta um exemplo de configuração de acesso, onde temos um papel 

(role) de “administrator” , não padrão (o atributo default é FALSE), associado a uma categoria 

(category) “ADM”. As propriedades (property) aninhadas a “ADM” passam a representar as operações 

disponíveis para qualquer usuário que possua um papel de “administrator ”. 
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Figura 4-14 - Exemplo de uso de um Role 

A segunda adaptação no sistema foi a adição de um novo atributo (denied) na classe 

Feature, do componente Persistence. Este atributo permite que um administrador determine23 se um 

usuário tem direito de acesso a uma operação do papel que a contém ou não. Esta adaptação 

aumenta a capacidade de configuração do sistema, possibilitando que usuários com o mesmo 

papel possuam diferentes tipos de acesso. 

Estas duas adaptações possibilitaram a criação de um controle de acesso baseado em 

papéis de usuários, o Role Based Access Control (RBAC). Desta forma, qualquer ação solicitada pelos 

clientes web precisa passar pela autenticação e autorização deste sistema. Isto obriga todos os 

módulos disponibilizados como um recurso pelo ProfileTV Server Manager a acionar o Access 

Controller nas chamadas de seus métodos públicos. 

4.2.6.2.4.2.6.2.4.2.6.2.4.2.6.2. Controlador de SessãoControlador de SessãoControlador de SessãoControlador de Sessão    

O Session Controller é utilizado para armazenar as sessões de um usuário no sistema. É de suma 

importância em sistemas que disponibilizam diversos serviços, o que não é o caso do ProfileTV. 

Foi adicionado à arquitetura para fins de extensibilidade, já que um de seus conceitos é permitir 

que usuários possam ter (1) login único nos mais diversos serviços disponíveis e, que ao realizarem 

um “log in” em quaisquer dos serviços, (2) possam acessar outros sem que precisem “logar” 

novamente – conhecido como Single Sign-On [Sinnott_06]. 

4.2.7.4.2.7.4.2.7.4.2.7. LoggingLoggingLoggingLogging    

O componente Logging é baseado no Log4J framework [Goyal_02]. Portanto sua implementação 

restringe-se à configuração dos arquivos (1) commons-logging.properties e (2) log4j.properties. Em (1) é 

definida a classe responsável pela geração de logs do servidor de aplicações e onde encontramos as 

configurações desta classe, conforme Figura 4-15. 

                                                 
23 Este tipo de configuração só pode ser feito com o sistema em produção, pois é necessário que um usuário já tenha 
sido cadastrado no ProfileTV e que um role já tenha sido associado a este usuário. 
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Figura 4-15 - Configuração do commons-logging.properties 

 Em (2) configura-se a raiz da cadeia de log24, os tipos de logs, o padrão utilizado na 

geração do log, o meio de armazenamento/saída. Em casos onde o log precise ser armazenado em 

bancos, este arquivo deve conter também o Driver e a Uniform Resource Locator (URL) de acesso ao 

banco, o login e o password, bem como o comando SQL para adição de um novo log na base de 

dados. O ProfileTV Server configura três tipos de log, um para saída-padrão do sistema, outro para 

arquivo e mais um para banco de dados, conforme Figura 4-16. 

 

Figura 4-16 - Configuração do log4j .properties 

O Log4J framework disponibiliza algumas possibilidades para fazer uso da configuração 

dentro do sistema. O ProfileTV Server adotou a técnica que faz uso de um objeto Logger para cada 

classe que queira “logar” alguma mensagem durante sua execução. A classe adquire uma 

referência para um Logger através da invocação do método estático “Logger getLogger(Class 

clazz) ” da classe Logger. De posse desta referência, basta que a classe invoque um dos vários 

                                                 
24 O Log4J, assim como outros frameworks de log, cria uma cadeia de responsabilidade entre os logs. Desta forma, 
podem ser empregados vários tipos distintos de logs dentro de um mesmo sistema. 
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métodos de log disponíveis (ex. warn(String msg), error(String msg), info(String 

msg), debug(String msg) ).  

4.2.8.4.2.8.4.2.8.4.2.8. PersitênciaPersitênciaPersitênciaPersitência    

Este componente abriga a representação das categorias e propriedades, perfis e características, 

dispositivos, serviços, usuários e papéis. É responsável pela interação direta com a camada de 

dados e pelo mapeamento Objeto-Relacional (OR), este último através do Hibernate framework 

[Hibernate_08]. Um macro-diagrama de classes é apresentado na Figura 4-17. 

 
Figura 4-17 - Macro diagrama de classes de Persistence 

 Todas as entidades deste diagrama de classes, bem como seus relacionamentos foram 

mapeados em tabelas relacionais através de arquivos “hbm.xml” (hibernate mapping). Estes arquivos 

são utilizados pelo Hibernate para converter objetos em tabelas e vice-versa. 
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4.2.8.1.4.2.8.1.4.2.8.1.4.2.8.1. DispositivoDispositivoDispositivoDispositivo    

Um Device representa todo e qualquer objeto com o qual o usuário venha a interagir. É 

identificado unicamente pelo seu Serial Number. Para o ProfileTV, são considerados Devices as 

televisões, os set-top boxes, celulares e smartphones com recepção de TV. 

4.2.8.2.4.2.8.2.4.2.8.2.4.2.8.2. PapelPapelPapelPapel    

Adicionado ao sistema como parte do componente Access Control. Sua principal função é definir 

papéis que usuários podem assumir dentro do sistema. Esta entidade é utilizado pelo sistema de 

Controle de Acesso descrito na seção 4.2.6. 

4.2.8.3.4.2.8.3.4.2.8.3.4.2.8.3. ServiçoServiçoServiçoServiço    

Um Service representa todo e qualquer serviço interativo que o usuário venha a utilizar. É 

identificado unicamente pela dupla ServiceID (sid), OriginalID (oid). Para o ProfileTV, são 

considerados Services aplicações de TVDi, celulares e smartphones, como: ESG (Eletronic Service 

Guide) e EPG (Eletronic Program Guide). 

4.2.8.4.4.2.8.4.4.2.8.4.4.2.8.4. UsuárioUsuárioUsuárioUsuário    

Um User representa qualquer usuário do sistema, independente de meio de acesso. Para o 

ProfileTV, um User é um conjunto de características organizadas por perfis. Desta forma, os 

dados contidos pela entidade User são simplesmente um login e um password, que permite o acesso 

ao sistema. Todas as outras informações podem ser inferidas das características associadas aos 

seus perfis, inclusive seu nome, endereço e telefone. 

4.2.8.5.4.2.8.5.4.2.8.5.4.2.8.5. CategoriaCategoriaCategoriaCategoria    

As Categories servem como modelos de perfis de usuário, determinando quais são os dados 

relevantes que devem ser capturados em uma interação. Devem ser dispostas em uma estrutura 

hierárquica (árvore), a fim de permitir o reuso (herança) de dados das Categories mais genéricas 

(pais) pelas mais especializadas (filhos). 

No ProfileTV, os dados das Categories são denominados de Property. Estas são criadas 

através de uma fábrica concreta (PropertyFactory) a partir da invocação de um dos dois Factory 

Methods [Gamma_94] disponíveis, conforme Figura 4-18.  

Dentre os argumentos que estes dois métodos recebem, destacam-se as duas 

enumerações, PropertyType e o PropertyEntryType: 
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• PropertyType define os tipos25 com suporte nas Properties: BINARY, BOOLEAN, 

CURRENCY, DATE, NUMBER e TEXT . Esta enumeração também disponibiliza 

métodos para validação de valores a partir de expressões regulares. Estes métodos são 

invocados pelo sistema em atribuições, recuperações e sincronizações de valores. 

• PropertyEntryType subdivide as Properties em (1) SingleProperty e (2) MultiProperty, 

onde (1) representa as Properties simples, que podem comportar apenas um único valor. Já 

as Properties do tipo (2) comportam múltiplos valores de um mesmo tipo (ex. tempo gasto 

em cada área). 

 

Figura 4-18 - Assinaturas dos métodos createProperty 

4.2.8.6.4.2.8.6.4.2.8.6.4.2.8.6. PerfilPerfilPerfilPerfil    

Um Profile é a instância de uma Category e, como esta, também possui estrutura hierárquica. São 

responsáveis pelo armazenamento dos dados gerados na interação de usuários com Devices ou 

Services. No ProfileTV, estes dados capturados são denominados de Features e, assim como os 

Profiles são instâncias de Category, as Features são instâncias de Property. 

                                                 
25 O Profiletv é fortemente tipado, o que determina que se uma propriedade é definida como de TEXT, será sempre 
TEXT durante todo o seu ciclo de vida no sistema. Qualquer tentativa de atribuição de um valor de tipo diferente 
resultará em erro em tempo de execução. 
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Figura 4-19 – Assinatura dos métodos para criação de Profiles 

 Só é possível criar um Profile se ao menos uma Category está cadastrada no sistema26 e, 

apenas através da Abstract Factory [Gamma_94] ProfileFactory. Esta fábrica disponibiliza dois 

métodos para criação de Profiles, conforme Figura 4-19. 

4.2.8.7.4.2.8.7.4.2.8.7.4.2.8.7. UtilidadesUtilidadesUtilidadesUtilidades    

O pacote de utilidades possui um conjunto de classes que auxiliam na (1) manipulação das 

entidades, no (2) acesso à camada gestora de dados, no (3) mapeamento dos objetos para as 

tabelas relacionais e, na (4) geração e (5) controle de índices de categorias e propriedades. A 

Figura 4-20 mostra o diagrama de classes deste pacote. 

 

Figura 4-20 - Diagrama de Classes do pacote Util de Persistence 

 A interface SequenceGenerator define um método para geração de índices pelo sistema. Essa 

funcionalidade se aplica às entidades que controlam seus índices por conta própria, em vez de 

utilizar a geração automática da camada gestora de dados. Na implementação de referência do 

                                                 
26 Procedimento feito, normalmente, pelos administradores durante a configuração do sistema ou nas atualizações de 
uma configuração previamente cadastrada. 



 67

ProfileTV esta interface é implementada apenas pela classe CategorySequenceGenerator, responsável 

pela construção hierarquizada dos índices das categorias. Esta classe gera os índices similarmente 

ao definido pelo padrão TvAnytime [TVA_07], conforme Figura 4-21. 

 

Figura 4-21 - Exemplo de índices de Category 

 A classe DataAccessUtil faz uso do conceito de Thread Local [Goetz_01] para recuperar 

conexões livres com a camada gestora de dados. É também de sua responsabilidade validar e 

carregar a configuração inicial do mapeamento O-R (objeto-relacional) no sistema, bem como 

gerar queries de busca de dados a partir de argumentos de configuração. 

 O componente IntEnumUserType foi reusado pelo ProfileTV. O mesmo foi desenvolvido 

por Benoit Xhenseval, do grupo mantenedor do Hibernate framework [Hibernate_08]. O 

IntEnumUserType é capaz de mapear os elementos de uma enumeração em números inteiros que 

podem ser entendidos pela camada gestora de dados, e vice-versa. 

4.2.9.4.2.9.4.2.9.4.2.9. RelatórioRelatórioRelatórioRelatório    

O componente Report define vários tipos de relatórios que podem ser gerados pelo sistema. 

Utiliza a biblioteca JasperReports [Jasper_08] para criar, editar e atualizar os relatórios. 

Disponibiliza alguns relatórios prontos e permite que o usuário crie seu próprio relatório a partir 

de dados previamente cadastrados no sistema. 

O Report é um componente simples, possuindo uma fábrica concreta de relatórios 

(ReportFactory), que cria componentes responsáveis (Report) pela geração de relatórios 

propriamente ditos. A Figura 4-22 apresenta o diagrama de classes deste componente. 
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Figura 4-22 - Diagrama de classes de Report    

4.3.4.3.4.3.4.3. Camada Gestora de DadosCamada Gestora de DadosCamada Gestora de DadosCamada Gestora de Dados    

A camada gestora de dados é representada por um Sistema de Gerenciamento de Banco de 

Dados (SGBD), que no caso do ProfileTV Server é o PostgreSQL [PSQL_08], versão 8.2. Este é um 

SGBD open-source de fácil utilização e com maior confiabilidade que o MySQL [MySQL_08]. 

Permite replicação, podendo ser configurado para trabalhar em clusters. 

 Uma base de dados foi criada para o sistema, denominada de ProfileTV-DB. Esta base 

possui 13 (treze) tabelas, que representam todas as entidades do sistema e seus relacionamentos, 

bem como 5 (cinco) seqüências para geração automática de índices. A Figura 4-23 abaixo 

apresenta o diagrama entidade-relacionamento refinado.  

 

Figura 4-23 - Diagrama E-R Refinado do ProfileTV Server 
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Note que a entidade Session apresentada no Capítulo 3 não está presente no refinamento, 

pois o controle de sessão não foi desenvolvido na implementação de referência do ProfileTV. 

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. Mapeamento OMapeamento OMapeamento OMapeamento O----RRRR    

A seção 4.2.8 explicitou que o Hibernate framework [Hibernate_08] é o responsável pelo 

mapeamento das entidades (Objetos) em tabelas relacionais. Desta forma, o mesmo também fica 

responsável pela organização e geração da base de dados, o que torna desnecessária a criação de 

um Script SQL.  

Entretanto, alguns relacionamentos são particularmente difíceis para serem gerados pelo 

Hibernate, causando uma complexidade desnecessária na base de dados. O ProfileTV-DB possui 

alguns relacionamentos N para M, particularmente entre as entidades User, Profile, Device e Service. 

O Hibernate, então, sugere a criação de várias mini-tabelas, replicando dados de forma 

desnecessária. Para solucionar este problema, foi necessário a não declaração do relacionamento 

nos “hbm.xml”, para serem efetuados através da Hibernate Query Language (HQL), própria do 

Hibernate. 

4.4.4.4.4.4.4.4. Padrões/Modelos ArquiteturaisPadrões/Modelos ArquiteturaisPadrões/Modelos ArquiteturaisPadrões/Modelos Arquiteturais    

A implementação do ProfileTV segue alguns padrões/modelos arquiteturais bem utilizados em 

engenharia de software. Esta prática promove reuso de técnicas bem sucedidas e bem 

documentadas, facilitando o entendimento e a manutenção do software implementado. O 

Quadro 4-3 apresenta os principais padrões/modelos27 empregados, justificando o seu uso no 

ProfileTV. 

Quadro 4-3 - Padrões Arquiteturais do ProfileTV 

Padrão Módulo Justificativa 

Chain Of 
Responsibility 

Embedded Client/ 
Server 

Os sistema de logs do ProfileTV, tanto nos clientes como no servidor, 
utilizam este padrão a fim de permitir customizações para cada 
componente. Além dos logs, o sistema de segurança do ProfileTV Server 
trabalha de uma forma hieraquizada, encadeando respo 

Controller 
Embedded Client/ 
Server 

Padrão GRASP [GRASP_08] para controle de sistemas de forma 
centralizada. Busca o máximo de coesão com o mínimo de 
acoplamento. Utilizado em conjunto com o Observer permite que cada 
módulo realize seu próprio controle solicitando ao controle central 
apenas acesso a 

MVC Server 
Este é o padrão/modelo utilizado pelo framework (Struts) empregado na 
construção da aplicação web. 

Observer 
Embedded Client/ 
Server 

Este padrão permite que os controladores ouçam a execução do 
sistema e, quando houver necessidade, intervenham neste processo. 

                                                 
27 Outros padrões/modelos são empregados na implementação do sistema, contudo não foram aqui explicitados por 
serem muito comuns na elaboração de software orientado a objetos, como Singleton, Facade, Factory Methods e Adapter 
[Gamma_94]. 
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RBAC Server 
Família de modelos utilizada na autenticação de usuários e autorização 
de operações pelos mesmos. É empregada no ProfileTV como forma 
de prevenir acesso não autorizado às operações-chaves do sistema. 

Visitor Server 
Padrão comumente utilizado para percorrer árvores. No ProfileTV é 
empregado na interpretação de arquivos XML através da biblioteca 
JDOM [Hunter_02]. 

 

4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1. Cadeia de ResponsabilidadeCadeia de ResponsabilidadeCadeia de ResponsabilidadeCadeia de Responsabilidade    

Este padrão é aplicado em diversas situações, como aplicação de filtros (ex. Servlet Filters 

[MC_RO_06]), serialização de dados em middleware (ex. sinks em .NET Remoting [Volter2_08] e 

handlers em Web Services [Volter3_08]), geração de logs e, tratamento de exceções em OO (ex. 

Java™). Neste último caso, permite-se ao desenvolvedor criar exceções específicas para sua 

aplicação e adicioná-las à cadeia de responsabilidade padrão da tecnologia. É uma técnica de 

tratamento de falhas que visa garantir a correta execução do programa. 

No ProfileTV, o padrão comportamental Chain of Responsibility é aplicado na geração de 

logs nas camadas de front-end e de negócios. Em ambas, o sistema de logging permite a customização 

e encadeamento de diferentes geradores de log. Esta característica aumenta sensivelmente a 

manutenibilidade do sistema, já que cada componente pode empregar diferentes níveis de logging e 

diferentes meios de saída.  

Além de ser empregado na geração de logs, o Chain of Responsibility é determinante para a 

segurança no ProfileTV Server, onde cada elemento de uma cadeia de responsabilidade é 

responsável especificamente por determinada situação. Se o elemento invocado não conseguir 

tratar o problema, deverá repassar para o próximo elemento da cadeia até que uma solução seja 

dada ou que todos os elementos da cadeia tenham sido aplicados. 

O padrão Chain Of Responsibility aplicado na segurança do ProfileTV Server é similar ao 

empregado no tratamento de exceções. Entretanto, para este caso, apresenta algumas adaptações:  

• segurança pró-ativa – um elemento da cadeia de responsabilidade atua no 

tratamento de um problema sem a necessidade explícita de sua invocação. É necessário 

empregar o padrão Observer em conjunto nesta solução; e 

• aplicação parcial da cadeia – não há a obrigatoriedade de se aplicar a cadeia por 

completo. Um elemento só deve invocar o próximo na cadeia se e somente se sua regra 

de tratamento falhar. 
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4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2. ControladorControladorControladorControlador    

Os Controllers são responsáveis por lidar com eventos do sistema, realizando um caso de uso ou 

representando a interface de um sistema (Facade). No ProfileTV existem diversos Controllers, 

agindo sob estes dois aspectos. 

 No ProfileTV Embedded Client Side Middleware, existem dois Controllers, um no 

subcomponente Communication e outro no I/O. Em ambos os casos, estão embutidos nas fábricas 

concretas que geram os Workers especializados. Estas fábricas só retornam um Worker se, e 

somente se, o pool do tipo de Worker solicitado não estiver vazio. Além disso, mantêm uma 

referência para cada Worker gerado, o que lhes permite interceder diretamente no processo de 

execução dos mesmos, podendo até terminá-los se houver esta necessidade. 

Quanto ao ProfileTV Server, este possui módulos autônomos, onde cada um destes precisa 

(1) gerenciar seus componentes internos, (2) mediar requisições a componentes externos e (3) 

controlar o acesso aos seus componentes internos. Desta forma, cada módulo possui um 

Controller [Gamma_94] que desempenha basicamente estas funções, contudo dois módulos 

possuem controladores com mais responsabilidades: 

• Security System – o seu Controller é também responsável pela (1) criação das cadeias 

de responsabilidade, (2) assumir o papel de coordenador das ações tomadas pelas cadeias 

e, (3) atuar sempre como o último nível de todas as cadeias criadas; e 

• Manager – este é o principal Controller do ProfileTV Server, sendo também responsável 

pela criação de todos os módulos e componentes do sistema, “ouvir” alguns processos 

(ex. processos de comunicação e parsing), e despachar as requisições que o alcancem para 

os módulos responsáveis. 

No ProfileTV Server, este padrão deve ser normalmente utilizado em conjunto com outros 

padrões, como o Facade, o Singleton  e o Observer  [Gamma_94] (ex. Security System e ProfileTV Server 

Manager). Esta associação é empregada quando há a necessidade de que o Controller seja a única 

interface do módulo, bem como impedir a criação de mais instâncias suas. 

4.4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3. ModelModelModelModel----ViewViewViewView----Controller (MVC)Controller (MVC)Controller (MVC)Controller (MVC)    

O Model View Controller (MVC) [MVC_08] tem suas raízes em Smalltalk [Go_Ro_83, Go_Ro_84], 

constituindo-se atualmente em um dos padrões mais empregados na concepção de sistemas 

multicamadas. O MVC está presente em vários frameworks, como é o caso do Struts 

[Cavaness_02], empregado no ProfileTV Server.  
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Este padrão arquitetural separa a (1) os dados (model) de sua (2) apresentação (view), o que 

permite o uso de múltiplas visões compartilhando um mesmo modelo de dados. Tal separação é 

alcançada introduzindo-se um componente entre as duas camadas, o Controller. Este fica 

responsável pelo controle, identificação e notificação de alterações tanto na view como no model. 

O funcionamento do MVC pode ser visto na Figura 4-24. 

 

Figura 4-24 - Modelo MVC 

4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. ObservadorObservadorObservadorObservador    

O padrão Observer “define uma dependência one-to-many entre objetos de forma que quando um 

objeto mudar seu estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados 

automaticamente” [Gamma_94]. Os Controllers do ProfileTV, tanto do Server como do Embedded 

Client, também são Observers, ouvintes de seus componentes dependentes. 

4.4.5.4.4.5.4.4.5.4.4.5. RoleRoleRoleRole----Based Access Control (RBAC)Based Access Control (RBAC)Based Access Control (RBAC)Based Access Control (RBAC)    

RBAC [Sandhu_96] é uma “família de modelos de referência, na qual privilégios são associados a papéis e estes 

são associados a usuários” [Braghetto_04]. Foi apresentado por Ferraiolo e Kuhn [Ferraiolo_92] em 

92, mas seus conceitos já vinham sendo estudados desde os anos 70.  

 Este modelo arquitetural de autenticação e autorização foi escolhido por se adaptar 

facilmente à arquitetura proposta do ProfileTV. 

4.4.6.4.4.6.4.4.6.4.4.6. VisitanteVisitanteVisitanteVisitante    

Este padrão é muito utilizado em operações de interpretação de dados (ex. fase de parsing em 

compiladores), já que permite que operações sejam realizadas em objetos sem que suas classes 

sejam alteradas. Desta forma, o componente Parsing do ProfileTV Server, ao utilizar a biblioteca 

[DOM4J_08] de manipulação de XML, aplica indiretamente este padrão arquitetural sem 

adaptações. 

ModelModel

ViewView ControllerController
Seleção de View

Sinalização de usuário

Mudança
de
Estado

Requisição
de

Estado Notificação
de
Mudança

Invocação de Métodos

Eventos

ModelModel

ViewView ControllerController
Seleção de View

Sinalização de usuário

Mudança
de
Estado

Requisição
de

Estado Notificação
de
Mudança

Invocação de Métodos

Eventos



 73

4.5.4.5.4.5.4.5. Bibliotecas e FrameworksBibliotecas e FrameworksBibliotecas e FrameworksBibliotecas e Frameworks    

Similarmente como os padrões e modelos, o ProfileTV emprega em sua implementação 

bibliotecas e frameworks bem sucedidos em vários sistemas, com o objetivo de promover o reuso e 

a manutenibilidade do sistema.  

É importante ressaltar que, excetuando a biblioteca BlueCove [BlueCove_08], todas as 

outras bibliotecas e frameworks descritos nesta seção são empregados no ProfileTV Server, já que, 

por ser um componente do middleware MHP-IRT, a implementação de referência do ProfileTV 

Embedded Client Side Middleware está sujeita às restrições do ambiente ao qual está inserido. 

As bibliotecas e frameworks utilizados são: 

• Hibernate Framework [Hibernate_08] – dentre outras opções (ex. ActiveX Data 

Objects (ADO .NET) [ADO_08], Java Data Objects [JDO_08] e Enterprise Java Beans (EJB) 

[Kurniawan_02]) para o mapeamneto Objeto-Relacional, o Hibernate foi escolhido por (1) 

melhor se adaptar ao sistema, além de ser um framework (2) ser estável e, (3) dispor de 

ampla documentação. 

• Log4J Framework [Goyal_02] – a escolha do Log4J framework para criação de logs no 

ProfileTV Server se deu pela sua (1) maturidade, (2) adaptabilidade a diversos ambientes de 

desenvolvimento e produção, (3) flexibilidade quanto ao I/O do log (ex. saída padrão, 

arquivo, base de dados), (4) amplo suporte (ex. fóruns, listas de discussão, tutoriais) e (5) 

facilidade de utilização. 

• Struts Framework [Cavaness_02] – dentre outras opções (ex. Java Server Faces – JSF 

[JSF_08]), Active Server Pages (ASP .NET) [ASP_08])  para o controle de apresentação web, 

o Struts foi escolhido por oferecer  (1) vários elementos próprios para controlar o fluxo de 

execução, (2) adaptação às bibliotecas empregadas no sistema, (3) ampla documentação e 

(4) facilidade de utilização. 

• Biblioteca BlueCove – única biblioteca externa à implementação de referência do 

middleware MHP a ser utilizada na implementação do ProfileTV Embedded Client Side 

Middleware. A BlueCove [BlueCove_08] é uma biblioteca Java™ para Bluetooth 

implementada a partir da JSR-82, que dá suporte as interfaces Mac OS X, WIDCOMM, 

BlueSoleil (utilizada nesta implementação) e a pilha Bluetooh do Windows XP SP2. 

• Biblioteca DOM4J – em estudos comparativos com outras bibliotecas de manuseio 

de XML [PA1_08, PA2_08], o DOM4J [DOM4J_08] apresentou resultados satisfatórios, 
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unindo bom desempenho com padronização e implementação funcional. A conclusão 

destes testes e sua similaridade com o JDOM [Hunter_02], a credenciaram para ser 

utilizada no ProfileTV Server; e 

• Biblioteca JasperReports [Jasper_08]: uma biblioteca open-source para a geração de 

relatórios na plataforma Java™. Unida com seu complemento visual, a biblioteca open-source 

IReports [IR_08], foi escolhida para ser empregada no ProfileTV Server, em detrimento a 

outras soluções, pagas ou não (ex. Crystal Reports [CR_08]). 

4.6.4.6.4.6.4.6. Interfaces e IntegraçõesInterfaces e IntegraçõesInterfaces e IntegraçõesInterfaces e Integrações    

O ProfileTV possui várias interfaces externas e internas ao sistema. É através destas interfaces 

que os componentes internos interagem entre si e, que as requisições dos clientes alcançam o 

servidor para serem processadas.  

O Quadro 4-4 apresenta as interfaces existentes no ProfileTV, os módulos e 

componentes a que pertencem, se externas (E) ou internas (I), além de uma breve descrição de 

cada. 

Quadro 4-4 - Interfaces do ProfileTV 

Interface Módulo Componente Tipo Tecnologia Descrição

ISearch Service
Server/

Client

Communication 

Worker
E Java RMI

Permite a recuperação de categorias e 
perfis.

ISynchronization 
Service

Server/

Client

Communication 

Worker
E Java RMI

Implementa o protocolo de sincronização 
de perfis.

IUpdate Service
Server/

Client

Communication 

Worker
E Java RMI

Disponibiliza métodos para criação e 
atualização de perfis.

ProfileTV WS Server
Communication 

Worker
E JAX-RPC

Interface que comporta todas as 
funcionalidades das 3 anteriores, porém 
disponibiliza-as através de serviço web . 

ICommunication
Listener

Client Communication I Java

Entidades que a implementem podem se 
cadastrar para ouvir eventos oriundos da 
troca de mensagens entre o cliente e 
servidor.

IIOWorker
Client I/O I Java

Define os métodos de exportação e 
importação de perfis.

IProfileTV 
Manager

Server
ProfileTV 

Manager
I Java Provê acesso aos componentes do sistema.

IRemote 
Persistence

Server Persistence I Java
Visão do componente Persistence  utilizada 
pelo módulo Communication. 

IPersistence 
Controller

Server Persistence I Java

Visão do componente Persistence 
disponibilizada para todos 
módulos/componentes do MyProfile Server , 
exceto o módulo Communication .

IAccess 
Controller

Server Access Control I Java
Disponibiliza métodos para verificação de 
autenticação de usuários e autorização de 
acesso a funcionalidades.  
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4.7.4.7.4.7.4.7. DificuldadesDificuldadesDificuldadesDificuldades    

Durante a implementação de referência do ProfileTV surgiram alguns desafios que precisaram 

ser solucionados. Esta seção descreve os dois mais importantes. 

4.7.1.4.7.1.4.7.1.4.7.1. Adição do Adição do Adição do Adição do Cliente EmbarcadoCliente EmbarcadoCliente EmbarcadoCliente Embarcado    no MHPno MHPno MHPno MHP----IRTIRTIRTIRT    

Como tornar a API do ProfileTV Embedded Client Side Middleware disponível às aplicações que 

executem sobre o MHP-IRT? A resposta para esta questão só foi alcançada após um estudo 

aprofundado da versão do middleware MHP-IRT disponível. Foi preciso adicionar a biblioteca do 

ProfileTV ao processo de boot do sistema, e garantir o acesso ao sistema de arquivos do 

middleware e a algumas propriedades do sistema. 

4.7.1.1.4.7.1.1.4.7.1.1.4.7.1.1. Adição ao Boot do MHPAdição ao Boot do MHPAdição ao Boot do MHPAdição ao Boot do MHP----IRTIRTIRTIRT    

Foi criado um Fat JAR (Java™ Archive) para distribuir o ProfileTV Embedded Client Side Middleware, 

incorporando um JAR com algumas classes do ProfileTV Server  (interfaces do componente 

Communication e os wrappers do Persitence) e o próprio JAR do cliente. Além disso, foi necessário 

selar alguns pacotes para impedir que fossem disponibilizados às aplicações. 

O próximo passo foi adicionar este JAR ao boot do MHP-IRT, que é feito através dos 

arquivos “mhp.bat” e “mhp11.bat”. Esses são arquivos de programação em lote que acessam 

variáveis de ambiente do Windows, além do sistema de arquivos para configurar o sistema antes de 

executá-lo. Adicionou-se à variável de ambiente “RICLASSPATH” o caminho do ProfileTV.jar e 

a configuração estava pronta. 

4.7.1.2.4.7.1.2.4.7.1.2.4.7.1.2. PermissõesPermissõesPermissõesPermissões    

A política de segurança do MHP-IRT é feita através de arquivos RIBoot*.pol. Na versão utilizada, 

existem dois destes arquivos, um que garante acesso a todos os recursos do sistema e é utilizado 

no modo Debug do middleware. O outro é utilizado no modo Release e restringe o acesso de 

algumas áreas do sistema apenas a aplicações certificadas28, tendo sido necessário alterá-lo, como 

apresentado na Figura 4-25. 

1.  # Garante total acesso aos recursos do sistema para  o ProfileTV.jar 
2.  grant codeBase "file:%RUNTIME%lib/ProfileTV/Profile TV.jar" { 
3.       permission java.security.AllPermission; 
4.  }; 
5. 
6.  # Garante às aplicações acesso a classes de pacotes  do ProfileTV.jar 
7.  grant codeBase "file:%RUNTIME%fileio/dsmcc/-" { 

                                                 
28 O MHP-IRT tem uma ferramenta para certificar uma aplicação, o IrtAppSigner. 
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8.       permission java.lang.RuntimePermission 
    "accessClassInPackage.ufpe.cin.profiletv.commun ication"; 
9.       permission java.lang.RuntimePermission 
    "accessClassInPackage.ufpe.cin.profiletv.commun ication.event"; 
10.      permission java.lang.RuntimePermission 
    "accessClassInPackage.ufpe.cin.profiletv.io"; 
11.      permission java.lang.RuntimePermission 
    "accessClassInPackage.ufpe.cin.profiletv.loggin g"; 
12.      permission java.lang.RuntimePermission 
    "accessClassInPackage.ufpe.cin.profiletv.persis tence"; 
13.      permission java.lang.RuntimePermission 
    "accessClassInPackage.ufpe.cin.profiletv.persis tence.key"; 
14. };  

Figura 4-25 - Alterações na política de segurança do MHP-IRT 

4.7.2.4.7.2.4.7.2.4.7.2. Comunicação ClienteComunicação ClienteComunicação ClienteComunicação Cliente----ServidorServidorServidorServidor    

O problema principal foi harmonizar as duas formas de distribuição (XML-RPC e Java™ RMI) 

para utilizarem a mesma infra-estrutura, sem que houvesse perda de suas vantagens.  

Como explicitado na seção 4.2.2, foi necessário escolher a forma de distribuição mais 

restritiva para criação dos adaptadores. Além disso, foi necessário o desenvolvimento de um 

tradutor das classes do componente Persistence para seus adaptados do componente Communication 

e vice-versa. Esta tradução pode ser ilustrada através dos elementos Tombstone [Watt_00], 

conforme Figura 4-26. 

 
Figura 4-26 - Elementos Tombstone de tradução 

4.8.4.8.4.8.4.8. ConsideraçõesConsideraçõesConsideraçõesConsiderações    

Este capítulo aprofundou a visão lógica apresentada no capítulo 3, ilustrando com diagramas de 

classes, trechos de código e excertos de arquivos de configuração, as funcionalidades 

desenvolvidas para a implementação de referência do ProfileTV.  

Seguindo o modelo proposto por Kruchten [Krutchen_95], a visão de implementação do 

sistema foi apresentada e, dentro desta, foram discutidas as escolhas dos padrões/modelos, 

bibliotecas e frameworks empregados no desenvolvimento. Além disso, foram discutidas soluções 

encontradas para problemas resolvidos, bem como sugeridas alternativas para problemas 

parcialmente resolvidos. 

JVM

PO CO

JVM

CO PO

Onde, PO = Persistence Objects e  CO = Communication Objects

e

JVM

PO CO

JVM

CO PO

Onde, PO = Persistence Objects e  CO = Communication Objects

e
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 A seguir serão apresentados os experimentos realizados sobre a implementação de 

referência descrita neste Capítulo 4. 
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5.5.5.5. CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    

ExperimentosExperimentosExperimentosExperimentos    

O único lugar aonde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.” 

- Albert Einstein 

 

 

Este capítulo apresenta os experimentos realizados para validação do sistema proposto por esta 

dissertação, o ProfileTV. Os desafios levantados (definição do contexto, captura das 

informações, exportação de dados, espaço de armazenamento e escalabilidade) durante o 

desenrolar desta dissertação são discutidos através da demonstração de resultados e cálculos de 

extrapolação. O desafio de espaço de armazenamento, por estar atrelado a vários aspectos do 

sistema, é discutido durante todo capítulo. Os outros desafios, incluindo escalabilidade, são 

discutidos em seções separadas. 

5.1.5.1.5.1.5.1. AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente    dos Experimentosdos Experimentosdos Experimentosdos Experimentos    

O Quadro 5-1 apresenta o ambiente utilizado nos experimentos realizados na implementação de 

referência do ProfileTV. Logo a seguir é apresentado o hardware cliente (cf. Figura 5-1-(a)) e o 

dispositivo portátil utilizado nos experimentos (cf. Figura 5-1-(b)). 

Quadro 5-1 - Ambiente de Desenvolvimento e Testes do ProfileTV 

Servidor Cliente Dispositivo Portátil

Intel Core 2 Duo E4500 
2.2GHz

Notebook STI Intel 
Pentium Centrino de 
1.7Ghz

Celular Nokia 5220 com 
cartão micro SD de 
256MB, expansível até 
2GB

2GB RAM 1Gb RAM Pen-Drive de 256MB

SO
Windows XP Professional 
Service Pack 2

Windows XP Professional 
Service Pack 2

NA

JRE 1.6 MHP-IRT 1.0.3
Tomcat 5.5
Struts 1.1
J2EE 1.4 Bluecove 2.0.2
SGBD PostgreSQl 8.2 BlueSoleil 2.7.0.8

JRE 1.4.2 (modificada pelo 
próprio MHP-IRT)

Hardware

Software NA
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Figura 5-1 - Ambiente Cliente 

5.2.5.2.5.2.5.2. Configuração do ProfileTVConfiguração do ProfileTVConfiguração do ProfileTVConfiguração do ProfileTV    

Configurar o ProfileTV é, na realidade, o desafio de definir o contexto do sistema. O 

administrador do sistema tem de se preocupar em levantar as informações relevantes para cada 

tipo de interação que queira coletar dados. Basicamente, devemos responder as perguntas que 

definem as cinco dimensões semânticas: quem, onde, o que, quando e por quê? 

 

Figura 5-2 - Definição Contextual dos Serviços Interativos Testados 

Na implementação de referência do ProfileTV a definição do contexto é feita através de 

arquivos xml, seguindo a DTD de mapeamento profiletv-mapping. Para os testes, foram definidas 

(a) 
Notebook STI + MHP-IRT 
(Simula um Set-top Box) 

(b) 
Nokia 5200 e antena Bluetooth 
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algumas categorias de dispositivos, serviços interativos e características pessoais de cada usuário. 

A Figura 5-2 mostra os dados a serem coletados nos serviços interativos experimentados. A 

configuração29 completa encontra-se no Apêndice A. 

Uma funcionalidade essencial do sistema é fornecer uma forma de entrada desta 

configuração no sistema. Assim, foi criada uma interface web em Struts. A Figura 5-3-(a) abaixo 

apresenta o upload do contexto na base de dados e a Figura 5-3-(b) um screenshot da base de dados 

após a operação. 

 

Figura 5-3 - Definição do Contexto para os Experimentos 

Em relação ao desafio de espaço de armazenamento, a configuração apresentada no 

Apêndice A criou no sistema 16 Categorias, ocupando um espaço de 32KB, e 56 propriedades, 

ocupando um espaço de 184KB. Somadas alcançam um total de 216KB. Se assumirmos que 

fabricantes (ex. Sony, Philips, Panasonic, Toshiba, Scientific Atlanta, RCA) de set-top boxes e 

televisões digitais interativas queiram cadastrar no sistema em média 10 novos modelos ao ano e 

considerando cerca de 20 fabricantes, teríamos um total de 200 novas Categorias filhas de “Set-top 

                                                 
29 Esta definição de contexto foi criada baseada na representação contextual para sistemas de Televisão Digital 
Interativa apresentados por Goularte [Goularte_03] em sua tese de doutorado. 

(a) 

(b) 
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Boxes” e 200 novas de “Televisão Digital Interativa”. Assim, se para cada Categoria temos um 

ocupação média de 2KB (32KB / 16) em um ano, considerando os tais lançamentos, teríamos 

um aumento de aproximadamente 800KB em Categorias relacionadas a dispositivos interativos. 

Podemos utilizar o mesmo raciocínio para serviços interativos. Desta forma, se 

assumirmos cerca de 120 canais30 e que cada um destes queira criar 4 (quatro) aplicações 

interativas por ano31, teríamos um aumento anual de aproximadamente 960KB de espaço 

utilizado. 

Temos ainda de considerar as propriedades, responsáveis pela granularidade do contexto 

desejado. Aplicando mais uma vez o raciocínio (216KB / 56 propriedades = 3.9KB/p) e 

extrapolando uma média de 10 propriedades para cada nova categoria criada32, chegamos a 

aproximadamente 39KB de propriedades para cada nova Categoria criada. Nos cálculos 

anteriores assumimos 880 novas categorias por ano, o que nos levaria a um aumento de 

34.320KB de propriedades por ano. Somando-se categorias e propriedades teríamos uma 

evolução de 36.040KB ao ano, o que para as capacidades atuais de armazenamento de dados em 

servidores é um valor irrelevante.  

Vale ressaltar que a definição de contexto não é algo estático e pode haver mudanças com 

o decorrer do tempo, contudo sem alterar drasticamente os cálculos apresentados acima. 

5.3.5.3.5.3.5.3. Criação de PerfisCriação de PerfisCriação de PerfisCriação de Perfis    

Neste experimento foi executada uma rotina que cria 10000 usuários, 150 serviços interativos e 

40000 dispositivos, totalizando uma média de 4 dispositivos para cada usuário. Além da adição de 

dados à base também foram executadas operações de busca por categorias e criação de perfis de 

telespectadores com foco no campo pessoal e na interação com dispositivos e serviços. A Figura 

5-4 apresenta uma estatística da base de dados após este teste. 

                                                 
30 Esse número retrata a quantidade de canais provida pelas televisões por assinatura. Este em particular foi retirado 
da SKY, atuante no Brasil desde 1996, e é condizente com outras operadoras como a NET 
31 Esse é um valor maior do que a atual média brasileira, onde apenas a Rede Globo cria aplicações interativas a uma 
média 3 ao ano (Globo News e Ana Maria Braga em 2005, Copa do Mundo em 2006, Carnaval e Pan Americano em 
2007 e nenhuma até Julho de 2008) 
32 Esse é um número que extrapola em muito a quantidade média de dados considerados relevantes. Afinal, basta 
consideramos que a hierarquização das Categorias permite o reuso de propriedades, e veremos que à medida que 
descemos na árvore a quantidade de propriedades novas diminui. 
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Figura 5-4 - Estatísticas das Tabelas do Banco 

Em relação ao desafio de espaço de armazenamento, pode-se perceber que a tabela com 

mais acessos é a de Feature, justamente pela de busca de categorias e da criação de perfis de 

usuários. Somando o espaço em disco utilizado pelas tabelas de Feature, de FeatureValues e de 

Profile temos um total de 4281MB, aproximadamente 4.3GB, em 9.570.426 tuplas inseridas ou 

uma média de 0,4473KB, aproximadamente 0,5KB, por tupla. Isoladamente temos que cada tupla 

de Feature ocupa em média 0,97KB, aproximadamente 1KB, cada tupla de FeatureValues ocupa 

em média 0,055KB, aproximadamente 0,06KB, e que cada tupla de Profile ocupa em média 

0,1KB. Baseado nestes dados podemos extrapolar o teste tomando as seguintes premissas: 

• elevar o número de usuários para 1 milhão; 

• manter a média de 4 dispositivos interativos por usuário, bem como a média de 20 

serviços interativos anuais, dos quais 20% (4 serviços) executam ao menos em 2 (dois) 

dos dispositivos do telespectador; 

• assumir que cada Profile (P) tem em média 1,7 Feature (F) ou aproximadamente 2 

Features; e 

• assumir que cada Feature tem em média 1 FeatureValue (FV). 

Com este novo cenário podemos realizar o seguinte cálculo: 

(28P x 0,1KB) + [(28P x 2F) x 1KB] + [(28P x 2F) x 1FV x 0,06KB] x 1 milhão de usuários 
(2,8KB + 56KB + 3,36KB) x 1 milhão de usuários = 62.160.000KB 

 
 O resultado desta operação nos dá aproximadamente 62GB de informação. Tendo-se em 

vista que a maior operadora de televisão por assinatura do Brasil possui pouco mais de 1,5 milhão 

de usuários digitais interativos e, principalmente se levarmos em consideração a taxa de 4 novas 

aplicações ao ano e de que os usuários troquem ou adquiram ao menos um novo aparelho 
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interativo ao ano, este é um valor plenamente aceitável. Uma vez que 62GB cabem em qualquer 

hard-disk dos PCs atuais, e em servidores que possuem terabytes de espaço representa em média 

pouco mais de 5% do espaço total disponível. 

5.4.5.4.5.4.5.4. Aplicações de TesteAplicações de TesteAplicações de TesteAplicações de Teste    

Para demosntrar a utilidade do ProfileTV, algumas aplicações foram criadas para testes (ex. 

Seletor de Canais) e outras reutilizadas (ex. Campeonato Brasileiro, Portal da Globo, Pan 

Americano). Em todas, o foco dos testes foi a apresentação do conteúdo. Para que as aplicações 

pudessem ser executadas, elas precisam ser adicionadas ao arquivo de configuração do MHP-

IRT, conforme Figura 5-5. 

# This file contains the list of built-in applicati ons that are shown when 
# the MHP RI is started. These applications may res ide on the local file 
# system or on the network (transport stream, inter net, etc.). 
# 
# The format is as follows (entries in brackets [] are optional): 
# <class name>[;<app id>[;<org id>]] = <application  name>[;<service 
locator>[;<application locators>[;<application args >]]] 
# 
# the <app id> / <org id>, when not specified, is 1  / 1 
# the <service locator>, when not specified, is dvb ://0.0.0 
# the <application locators>, when not specified, i s <service locator> 
# the format for the <application locators> is plai n URLs separated by 
spaces 
# the format for the <application args> is a set of  strings separated by 
space; 
#  if you need to enclose a space in an application  argument escape it by 
a "\\" 
# all digits are hexadecimal (e.g. app id, org id, locator parts) 
 
###### ProfileTV Tests 
### Pan Americano 
ufpe.cin.profiletv.application.pan.PanXlet;400;9    = ProfileTV: Rio 2007 
Pan American Games;dvb://0.0.5/TVD-PAN/bin 
### Brasileirão 2007 
MainXlet;401;9                                      = ProfileTV: 
Campeonato Brasileiro;dvb://0.0.4/TVD-Brasileirao/b in 
### Seletor de Canais 
ufpe.cin.profiletv.csel.ChannelSelector;402;9       = ProfileTV: Seletor 
de Canais;dvb://0.0.4/CSel 
### Ajuda 
br.org.cesar.aplicacaoAjuda.AjudaXlet;403;10        = ProfileTV: 
Ajuda;dvb://0.0.4/bin 
### CesarTVD 
br.org.cesar.cesartvd.CesarTVDXlet;404;10           = ProfileTV: 
CESARTVD;dvb://0.0.4/bin 
### SaudeCesar 
br.org.cesar.saudeCesar.ObesidadeXlet;405;11        = ProfileTV: 
Obesidade;dvb://0.0.4/bin 

Figura 5-5 - Configuração de Aplicações do MHP-IRT 
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As modificações realizadas em todas as aplicações foram similares. Desta forma, a 

subseção a seguir explica as modificações realizadas apenas na aplicação do Pan Americano, a fim 

de não tornar o texto repetitivo. 

5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1. Pan AmericanoPan AmericanoPan AmericanoPan Americano    

O Pan Americano foi uma aplicação criada pelo C.E.S.A.R. durante a realização dos jogos Pan-

Americanos de 2007 no Rio de Janeiro. Esta aplicação foi ao ar em caráter de testes na Rede 

Globo de São Paulo. Algumas poucas alterações foram necessárias nesta aplicação para que a 

mesma utilizasse a API fornecida pelo ProfileTV Embedded Client Side Middleware, mantendo a 

característica de que um middleware deve simplificar a programação de aplicações distribuídas: 

• A classe PanXlet teve em seu método initXlet  acrescentada uma chamada à fábrica 

de entrada e saída do ProfileTV, IOFactory. Através desta fábrica é adquirida uma instância 

de um Worker via USB. É com este Worker que se recupera o perfil desta aplicação: “Pan”. 

A Figura 5-6 apresenta este método e extensão feita; 

 

Figura 5-6 - Método initXlet 

• Na classe PanMain foram acrescentados os métodos privados 

updateElapsedTime , getPreference  e getPreferredArea , conforme Figura 

5-7. Além de algumas modificações nos métodos keyPressed , destroy  e no 

construtor PanMain  
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Figura 5-7 - Métodos Inseridos na classe PanMain 

Estas alterações foram suficientes para fazer que a aplicação identificasse em qual área da 

aplicação o telespectador gastava mais tempo. A partir destes dados, logo na sua próxima 

execução a aplicação já entrava na área preferida. É importante explicitar que para este teste não 

foi solicitado o perfil via Java™ RMI, sendo utilizado um perfil previamente exportado e 

armazenado em um pen-drive. 

O teste consistiu em executar a aplicação do Pan-Americano passando de 2 a 5 minutos 

em cada área da aplicação (Notícias, Sobre o Pan, Mural, Medalhas e Agenda). Após esta primeira 

execução, saía-se da aplicação e re-executava-a. A aplicação sem personalização simplesmente 

abriria na tela de Notícias (cf. Figura 5-8-(a)), que é a principal tela da aplicação. Já com o 
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ProfileTV fornecedendo a infra-estrutura para personalização, a aplicação carrega o perfil do 

pen-drive e identifica que a área de preferência do usuário é o quadro de medlhas (durante a 

primeira execução gastou-se 5 minutos nesta área) e carrega diretamente nesta área, conforme 

Figura 5-8-(b). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5-8 - Aplicação do Pan-Americano 

5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.2. Demais AplicaçõesDemais AplicaçõesDemais AplicaçõesDemais Aplicações    

As demais aplicações sofreram alterações similares ao Pan-Americano, já que em sua maioria 

possuem conteúdos divididos por área. Segue a lista de aplicações testadas: 

• Simulador de seleção de canais: baseada em um exemplo fornecido pela 

distribuição do próprio IRT; 

• Campeonato brasileiro de futebol: criado por um grupo de alunos do Centro de 

Informática da Universidade Federal de Pernambuco na disciplina de TV Digital. Esta 

aplicação utilizou a operação de busca pela categoria associada via Java™- RMI, em vez da 

busca em pen-drive. Assim como na aplicação do Pan Americano, os testes do 

Campeonato Brasileiro foram focados no tempo gasto em cada área da aplicação. A 

Figura 5-9-(a) apresenta a área mais visualizada pelo telespectador, Artilheiros; e 

• Portal da Rede Globo: uma das primeiras aplicações de testes criadas no C.E.S.A.R. 

Esta aplicação foi utilizada para exportar o perfil criado para o celular em questão, Nokia 

5200 (cf. Figura 5-9-(b)). A exportação foi feita através de Bluetooth ao se apertar o botão 

verde do emulador. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5-9 - Aplicações de Teste do ProfileTV 

5.5.5.5.5.5.5.5. Exportação de PerfisExportação de PerfisExportação de PerfisExportação de Perfis    

Apesar de ser uma funcionalidade Importante (cf. seção 3.3) este era um dos desafios elencados 

para a dissertação. Para tanto, foram desenvolvidas duas formas de exportação de perfis: via USB 

e via Bluetooth. Em ambos os casos foram exportados os perfis relacionados às aplicações 

descritas na seção 5.4. 

Para as operações de exportação é utilizado um arquivo de propriedade anexo ao sistema, 

facilitando a manutenção dos dados a serem utilizados. Neste arquivo encontram-se determinadas 

as portas USB do dispositivo e a extensão utilizada no arquivo gerado. Para os testes foi utilizada 

a extensão “ptv” (cf. Figura 5-10), que é um acrônimo para ProfileTV. 

Nas exportações via USB utilizamos um pen-drive de 256MB “plugado” na porta USB 

“M:” da máquina cliente. Para descobrir em qual driver está disponível a porta USB, é utilizado 

um arquivo de propriedades, conforme Figura 5-10. Este tipo de exportação é simples, já que 

para o sistema o dispositivo portátil “plugado” em uma porta USB é tratado como um driver de 

armazenamento. 

 

Figura 5-10 - Arquivo de propriedades io.properties 

Nas exportações via Bluetooth utilizamos uma mini-antena Bluetooth USB e um celular 

Nokia 5200 como dispositivo portátil. Em um ambiente real, o dispositivo interativo deve 

possuir embutida uma antena receptora e emissora Bluetooth. Para este teste, utilizou-se o software 

BlueSoleil (cf. Figura 5-11) para efetuar a pesquisa e descoberta do dispositivo, bem como o envio 
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do perfil. Isto foi possível através da biblioteca open source BlueCove, que faz uso deste software em 

suas operações. 

 

Figura 5-11 - BlueSoleil com Dispositivo Bluetooth Encontrado 

Em relação ao desafio de espaço de armazenamento, em ambos os casos, os dados 

exportados foram muito pequenos: no celular, onde o tamanho do bloco de dados é menor, o 

maior perfil ocupa apenas 1,5KB e o menor cerca de 0,5KB; no pen-drive estes mesmos perfis 

ocupam 2KB e 1KB respectivamente. Se extrapolarmos estes dados seguindo o raciocínio 

apresentado na seção 5.3, temos que: 

• Assumamos que perfis mais complexos ocupem 5 (cinco) vezes mais espaço que os 

apresentados nos testes, tem-se perfis de no mínimo 5KB e no máximo de 10KB; 

• Consideremos que o telespectador utilize cerca de 5 dispositivos interativos ao ano: 

2 celulares e 3 pares de set-top boxes com televisores digitais. Temos um total de 25KB a 

50KB; 

• Consideremos que o telespectador interaja com cerca de 50% dos serviços 

interativos disponibilizados pelas emissoras. Tomando como base o número de 4 

aplicações interativas ao ano por canal, exposto na seção 5.3., temos 2 aplicações 

interativas ao ano. Devemos considerar também que o telespectador tem uma preferência 

de programação e que provavelmente não assiste a todos os canais disponíveis. 

Assumamos para o cálculo um uso de 75% dos canais, ou seja, 90 canais.  

Calculando, temos 180 serviços interativos ao ano, que alcançam aproximadamente 

900KB no mínimo e, no máximo 1.8MB; e 
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• Somando-se serviços interativos mais dispositivos, o espaço necessário para 

armazenamento varia entre 925KB e 1.85MB ao ano. Teríamos em 10 anos (tempo de 

vida útil de um televisor) uma variação entre 9.25MB e 18.5MB. Considerando que a 

capacidade de armazenamento portátil já atinge 32GB (ex. iPhone) nos aparelhos top de 

linha, e dos próprios 256MB disponível no aparelho Nokia 5200 utilizado no teste, este 

intervalo é plenamente aceitável. 

5.6.5.6.5.6.5.6. EscalabilidadeEscalabilidadeEscalabilidadeEscalabilidade    

Discute-se nesta seção o problema de escalabilidade no contexto do ProfileTV, baseando-nos 

nos experimentos realizados e na experiência adquirida. 

O ProfileTV propõe que dados privados do telespectador sejam sempre guardados 

localmente e que todos os dados relevantes sejam armazenados em dispositivos portáteis. 

Contudo, o sistema permite também que alguns dados (públicos) sejam armazenados em uma 

estrutura servidora. 

Ao armazenarmos dados localmente e/ou em dispositivos portáteis, contribuímos para o 

controle da escalabilidade do sistema, já que esta operação diminui consideravelmente a 

quantidade de informação trafegada entre cliente e servidor, bem como o número de requisições 

a serem tratadas pelo sistema de retaguarda. Contudo, esta redução ataca apenas as requisições de 

inserção, recuperação e sincronização de perfis no sistema. Operações de busca por categorias, 

dispositivos, serviços e até mesmo perfis não são afetadas por esta característica do sistema. Isto 

nos leva a ponderar onde o sistema será empregado. 

Esta é uma questão interessante, pois se o ProfileTV for empregado em operadoras de 

televisão por assinatura, muito do problema de escalabilidade estará resolvido, já que estas 

empresas possuem diversos serviços (ex. cadastros dos assinantes, sistema de relacionamento 

com o cliente) que necessitam de um sistema de retaguarda escalável. Logo, o modelo clássico 

(ex. mais máquinas servidoras, mais base de dados replicadas, mais espaço de armazenamento, 

máquinas redundantes) para resolução deste problema pode ser empregado sem onerar os custos 

das empresas, pois como foi comprovada nos testes, a quantidade de dados gerados por 

telespectador é baixo. 

No entanto, analisando o emprego do ProfileTV na transmissão aberta de Televisão 

Digital Interativa, o problema da escalabilidade volta e traz consigo o problema de como será 

feito o controle e coordenação do sistema: (1) por uma única transmissora e logo decorre a 

questão se as outras transmissoras aprovariam que seus dados fossem acessíveis por suas rivais; 



 91

(2) por todas transmissoras através de uma rede compartilhada e advém o problema de como 

prover tal rede: através de um órgão regulador que controlará o acesso ao sistema e temos outro 

problema de âmbito político que está fora do escopo desta dissertação. O que podemos perceber 

é que para se empregar o ProfileTV no mercado aberto, necessitaria resolver primeiramente o 

problema de controle e administração do sistema ou remover a camada servidora e adaptar o 

cliente para que trabalhe isoladamente. O segundo cenário tem grande impacto no ProfileTV e 

na variedade de serviços que daria suporte, já que os serviços não mais disporiam de acesso ou 

cruzamento de dados de outros dispositivos e/ou serviços que foram publicados no servidor. 

Além disso, os dispositivos interativos precisariam, necessariamente, armazenar mais dados 

locais, armazenar um histórico maior, bem como possuir um hardware mais poderoso, em 

termos de processamento, a fim de permitir cálculos de inferências locais. Este hardware extra só 

não seria necessário se o sistema passasse a utilizar parte da arquitetura proposta por Thawani et. 

al. [Thavani_04], colocando em cada residência um servidor capaz de armazenar os dados e com 

poder de processamento razoável. Contudo, isto encareceria por demais a solução para que fosse 

empregada em países como o Brasil. 

O uso de dispositivos portáteis, como pôde ser analisado, é uma forma utilizada no 

sistema que atenua o problema de escalabilidade. Contudo, dependendo de onde o sistema for 

empregado, apenas esta característica (i.e. uso de dispositivos portáteis) não resolve todo o 

problema. 

5.7.5.7.5.7.5.7. ConsideraçõesConsideraçõesConsideraçõesConsiderações    

Este capítulo apresentou os experimentos realizados sobre a implementação de referência do 

ProfileTV. Foram levantadas discussões acerca do ambiente de desenvolvimento, das 

funcionalidades essenciais, como a determinação e adição de contexto no sistema e criação de 

perfis de telespectadores, bem como sobre os desafios enfrentados na concepção do sistema, 

como escalabilidade e espaço de armazenamento. 

O ProfileTV se comportou satisfatoriamente durante todos os experimentos, atendendo 

as necessidades básicas das funcionalidades. A escalabilidade, que se constitui no principal desafio 

do sistema, foi detalhada e foram apresentadas soluções para o mercado fechado de TVDi. As 

transmissões abertas possuem um cenário tipicamente político, o que implica que qualquer 

solução apresentada para este desafio transforme-se em mera especulação. 
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6.6.6.6. CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    

ConclusõesConclusõesConclusõesConclusões    

"O tempo é o melhor autor - sempre encontra um final perfeito." 

- Charles Chaplin 

 

 

Atender as necessidades de uma televisão cada vez mais pervasiva, alerta a mudanças contextuais 

e de produção incessante de informação representa um desafio para todos os serviços televisivos 

atuais e futuros. Este trabalho propôs o ProfileTV, uma infra-estrutura para o desenvolvimento 

simplificado destes serviços. 

O ProfileTV definiu uma arquitetura baseada no modelo distribuído de software cliente-

servidor, tendo apresentado soluções para os principais desafios encontrados na criação de 

serviços de Televisão Digital Interativa (TVDi), com foco na personalização e adaptação de 

conteúdo às preferências de cada telespectador. Foi dada uma atenção especial à determinação 

das informações relevantes a cada interação do telespectador com dispositivos ou serviços 

interativos. Para tanto, através de um paralelo com o modelo de orientação a objetos, o conceito 

de Categoria e Propriedade foi adaptado para o sistema, o que possibilitou a criação de Perfis de 

interação telespectador/dispositivo, telespectador/serviço e telespectador/dispositivo/serviço. 

O ProfileTV introduziu também o conceito de perfil portátil, visando atender aos 

telespectadores de maior mobilidade. Estes poderão, através de seus dispositivos portáteis, 

carregar consigo o seu perfil (i.e. suas preferências), onde quer que estejam, para onde quer que 

vão. Este conceito permite uma interação mais natural com o sistema, já que atenua a quantidade 

de entradas explícitas do usuário. 

6.1.6.1.6.1.6.1. ContribuiçõesContribuiçõesContribuiçõesContribuições    

Primeiramente, este trabalho estabeleceu cenários de utilização de serviços de 

personalização em TVDi. Baseado nestes cenários, nos estudos efetuados e na experiência 

adquirida, foi levantado um conjunto de funcionalidades necessárias a uma infra-estrutura de 

gerenciamento de perfis com foco em TVDi. Visando atender a estes requisitos, foi definida uma 

arquitetura de serviços e um componente de middleware de TVDi. O foco desta arquitetura foi 

atender a necessidade atual de locomoção dos telespectadores, além das transmissões voltadas 

diretamente para dispositivos portáteis. 
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A principal contribuição é de natureza arquitetural. O conjunto de funcionalidades 

propostas no Capítulo 3 permite o desenvolvimento de dispositivos e/ou serviços interativos 

com foco na personalização da interação com o telespectador. A implementação de referência do 

ProfileTV apresentada no Capítulo 4, bem como os experimentos apresentados no Capítulo 5 

comprovam a viabilidade do sistema, bem como forneceram insumos de melhoria para a própria 

especificação do Capítulo 3. Através do ProfileTV podemos: 

• Gerenciar o contexto de cada interação do telespectador com dispositivos e/ou 

serviços interativos; 

• Criar perfis contendo todas as informações de cada interação do telespectador; 

• Exportar e importar perfis para/de dispositivos portáteis, o que possibilita a 

personalização e adaptação de conteúdo em qualquer ponto aderente ao sistema; 

• Construção de serviços interativos adaptativos às preferências do usuário, através da 

API fornecida pelo sistema (Apêndice D), bem como da plataforma Java™ fornecida pelo 

MHP; 

• Buscar categorias, perfis e dados públicos de telespectadores, possibilitando o uso de 

diversas técnicas para inferência e recomendação de conteúdo, como Collaborative e 

Content Based Filtering [Razmerita_03]; 

• Controlar o acesso e a autorização de usuários dentro do sistema; 

• Gerar relatórios específicos de utilização de serviços; e 

• Atender às necessidades tanto dos telespectadores, como dos emissores e dos 

provedores de conteúdo. 

Outras contribuições deste trabalho foram a definição de um protocolo próprio entre 

cliente e servidor e as discussões acerca da aplicabilidade de padrões de projeto, bibliotecas e 

frameworks no sistema. 

6.2.6.2.6.2.6.2. Trabalhos FuturosTrabalhos FuturosTrabalhos FuturosTrabalhos Futuros    

Este trabalho pode servir como base para trabalhos futuros. Algumas sugestões são: 

• Generalizar a solução para outros ambientes (ex. celulares, Web, eletroeletrônicos) que 

não apenas o meio de televisão. Isso implicaria em extensões da gramática apresentada 

neste trabalho, bem como estudos de impacto na arquitetura do ProfileTV; 
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• Desenvolvimento do agregador de perfis proposto no Capítulo 3. Este agregador 

poderia ser similar ao apresentado em [Thavani_04]; 

• Desenvolvimento da interface Web do ProfileTV, visando o “gerenciamento” do 

acesso de terceiros ao sistema; 

• Incorporação de um sistema de inferência e recomendação de conteúdo; 

• Propor mudanças que afetem na melhoria da escalabilidade para transmissões de 

televisão aberta, como: rede compartilhada entre as emissoras e retransmissoras, uso da 

rede de telefonia móvel 3G; 

• Incorporar um sistema de segurança mais completo, como Digital Rights Management 

(DRM); 

• Realização de testes de desempenho sobre a arquitetura especificada; e 

• Expor a arquitetura a outros desenvolvedores para avaliação da facilidade de uso da 

mesma, e posterior refinamento. 



 96

 



 97

 

ReferênciasReferênciasReferênciasReferências    

 

[3G_08] 3G TS 23.002 V3.2.0: Network Architecture, ETSI - European 

Telecommunications Standards Institute, 1999. 

[ABNT01_07] ABNT NBR 15606-1:2007 - Televisão digital terrestre - Codificação de dados e 

especificações de transmissão para radiodifusão digital - Parte 1: Codificação de dados. 

[ABNT02_07] ABNT NBR 15606-2:2007 - Televisão digital terrestre - Codificação de dados e 

especificações de transmissão para radiodifusão digital - Parte 2: Ginga-NCL para 

receptores fixos e móveis - Linguagem de aplicação XML para codificação de aplicações. 

[ABNT03_07] ABNT NBR 15606-3:2007 - Televisão digital terrestre - Codificação de dados e 

especificações de transmissão para radiodifusão digital - Parte 3: Especificação de 

transmissão de dados. 

[ABNT04_06] Projeto de Norma ABNT 00:001.85-006/4 - Televisão digital terrestre - 

Codificação de dados e especificações de transmissão para transmissão digital – Parte 4: 

Ginga-J - Ambiente para a execução de aplicações procedurais. 

[ABNT05_08] ABNT NBR 15606-5:2008 - Televisão digital terrestre - Codificação de dados e 

especificações de transmissão para radiodifusão digital - Parte 5: Ginga-NCL para 

receptores portáteis - Linguagem de aplicação XML para codificação de aplicações. 

[ADO_08] ADO .NET. Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/ADO_.NET, 

acessado em 03 de agosto de 2008. 

[Alan_96] Kay, Alan. The Early History of Smalltalk. History of Programming Languages 

- II, ACM Press, New York, and Addison-Wesley Publ. Co., Reading MA 

1996, pp. 511-578 

[ALCATEL_07] Alcatel-Lucent. Disponível em http://www.alcatel.com, acessado em 13 de 

maio de 2007. 

[Amazon_08] Amazon.com. Disponível em http://www.amazon.com, acessado em 29 de 

agosto de 2008. 

[ANATEL_06] ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações - Dados Estatísticos dos 



 98

Serviços de TV por Assinatura – Dezembro 2006. 

[Ardissono_03] Ardissono, L. Chiarotto, A., Diffino, A. e Negro, B. Personalized 

Recommendation of TV Programs. VIII AI*IA Conference, Pisa, 2003. 

[ARIB_08] ARIB. Disponível em http://www.arib.or.jp/english, acessado em 02 de 

outubro de 2008. 

[ASP_08] The Official Microsoft™ ASP.NET Site. Disponível em http://www.asp.net, 

acessado em 03 de agosto de 2008. 

[AT&T_08] AT&T. Disponível em http://www.att.com, acessado em 29 de agosto de 

2008. 

[ATSC_08] Advanced Television Systems Comitee (ATSC), Disponível em 

http://www.atsc.org, acessado em 02 de agosto de 2008. 

[BlueCove_08] BlueCove. Disponível em http://www.bluecove.org, acessado em 03 de 

agosto de 2008. 

[Bluetooth_08] Specification of the Bluetooth System, Core, v1.1, Disponível em 

http://www.bluetooth.com, acessado em 03 de agosto de 2008. 

[Braghetto_04] Braghetto, K. Controle de Acesso Baseado em Papéis. IME/USP, Maio de 2004. 

[Cavaness_02] Cavaness, C. Programming Jakarta Struts. O'Reilly & Associates Inc, Primeira 

Edição, 2002. 

[Cisco_08] Cisco System. Disponível em http://www.cisco.com, acessado em 29 de 

agosto de 2008. 

[Coelho_08] Coelho, A., Carvalho, A., Beltrão, M. e Ferraz. C. WheeTV: TV Interativa em 

Dispositivos Portáteis. VI Fórum de Oportunidades em Televisão Digital 

Interativa, Maio 2008. 

[Correia_02] Correia, N. e Pires, M. Design of a Personalization Service for an Interactive TV 

Environment. Workshop on Personalization on Future TV. Workshop on 

Personalization on Future TV Málaga, Espanha, Junho de 2002. 

[Coulouris_01] Coulouris, G. et. al. Distributed Systems: Concepts and Design. Pearson, 2001, 3º 

Edição. 

[CR_08] Crystal Reports. Disponível em 

http://www.businessobjects.com/product/catalog/ 



 99

crystalreports/, acessado em 03 de agosto de 2008. 

[CRUD_98] Yoder, J.W.; Johnson, R.E.; Wilson, Q.D. Connecting Business Objects to 

Relational Databases. Fifth Conference on Patterns Languages of Programs, 

Monticello, Illinois, EUA, 1998. (Relatório técnico nº WUCS-98-25 da 

Universidade de Washington) 

[Dai_03] Dai, W. e Cohen, R. Dynamic Personalized TV Recommendation System. UM03 - 

Workshop on Personalization in Future TV, Junho de 2003. 

[Dey_99] Dey, A., Abowd, G. Towards a Better Understanding of Context and Context-

Awareness. I International Symposium on Handheld and Ubiquitous 

Computing, 1999. 

[Disney_08] Disney. Disponível em http://www.disney.com, acessado em 29 de agosto 

de 2008. 

[DOM_08] Document Object Model. Disponível em 

http://en.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model, acessado em 03 

de agosto de 2008. 

[DOM4J_08] DOM4J. Disponível em http://www.dom4j.org/, acessado em 03 de agosto 

de 2008 

[DVB_08] Digital Video Broadcasting (DVB), Disponível em http://www.dvb.org, 

acessado em 02 de agosto de 2008. 

[Ferraiolo_92] Ferraiolo, K. e Khun, R. Role Based Access Control. NIST, National Computer 

Security Conference, 1992. 

[Gamma_94] Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J. Design Patterns: Elements of 

Reusable Object Oriented Software. Addison-Wesley, 1994. 

[Go_Ro_83] Goldberg, A. e Robson,D. Smalltalk-80: The Language and its Implementation. 

Addison-Wesley, 1983. 

[Go_Ro_84] Goldberg, A. e Robson,D. Smalltalk-80: The Interactive Programming 

Environment. Addison-Wesley, 1984. 

[Goetz_01] Goetz, B. Threading lightly, Part 3: Sometimes it's best not to share. Exploiting 

ThreadLocal to enhance scalability. IBM, Outubro de 2001. 

[Goularte_03] Goularte, R. Personalização e adaptação de conteúdo baseadas em contexto para TV 



 100

Interativa. Tese de Doutorado, USP, São Paulo, 2003. 

[Goyal_02] Goyal, V. Build Flexible Logs With Log4J. Disponível em 

http://www.onjava.com/pub/a/onjava/2002/08/07/log4j.htm. Junho de 

2002. 

[GRASP_08] GRASP. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/GRASP, acessado 

em 27 de fevereiro de 2008. 

[Hewett_96] Hewett, B. et. al. Curricula for Human-Computer Interaction - Chapter 2: Human-

Computer Interaction. ACM SIGCHI, 1992-1996. 

[Hibernate_08] Hibernate Reference Documentation, v3.2.2. Disponível em 

http://www.hibernate.org, acessado em 03 de agosto de 2008. 

[Hunter_02] Hunter, J. JDOM and XML Parsing. Oracle Magazine, outubro de 2002. 

[IE_08] Internet Explorer. Disponível em http:// 
http://www.microsoft.com/brasil/windows/products/winfamily/ie/defaul
t.mspx, acessado em 29 de agosto de 2008. 

[IPTV_05] Yarali, A. Cherry, A. Internet Protocol Television (IPTV). TENCON 2005, 

Melbourne, Australia. Pg.(s):1-6, Novembro de 2005. 

[IPTV_07] Loes, João. Até 2010, 140 milhões de casas em todo mundo terão IPTV. 

Disponível em 

http://wnews.uol.com.br/site/noticias/materia.php?id_secao=4&id_conte

udo=5699, acessado em 13 de maio de 2007. 

[IR_08] IReports. Disponível em http://sourceforge.net/projects/ireport/, acessado 

em 03 de agosto de 2008. 

[IRT_08] Institut für Rundfunktechnik. Disponível em http://www.irt.de, acessado em 

03 de agosto de 2008. 

[ISDB_00] Saito, M. The ISDB-T System. ITU Seminar, Novembro de 2000. 

[ISDTV_08] Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. Disponível em 

http://www.forumsbtvd.org.br, acessado em 03 de agosto de 2008. 

[Ishii_97] Ishii, H. & Ullmer, B. Tangible bits: Towards seamless interfaces between people, bits 

and atoms. CHI - Conference on Human Factors in Computing Systems, 

1997. 

[ITV_08] Morris, S., Chaigneau, A. Interactive TV Web. Disponível em 



 101

http://www.interactivetvweb.org/, acessado em 03 de agosto de 2008. 

[J200_01] ITU – International Telecommunication Union. ITU-T Recommendation 

J.200: Worldwide common core – Application environment for digital interactive 

television services. 2001. 

[J201_04] ITU – International Telecommunication Union. ITU-T Recommendation 

J.201: Harmonization of declarative content format for interactive television applications. 

2004. 

[J202_03] ITU – International Telecommunication Union. ITU-T Recommendation 

J.202: Harmonization of procedural content formats for interactive TV applications. 

2003. 

[Jasper_08] Jasper Report Forge. Disponível em 

http://www2.jasperforge.org/plugins/project/ 

project_home.php?group_id=102, acessado em 03 de agosto de 2008. 

[JAX_RPC_08] JSR 224: Java™ API for XML-Based Web Services (JAX-WS) 2.0. Disponível 

em http://jcp.org/en/jsr/detail?id=224, acessado em 03 de agosto de 

2008. 

[JDO_08] Java™ Data Object (JDO). Disponível em 

http://en.wikipedia.org/wiki/Java™_Data_Objects, acessado em 03 de 

agosto de 2008. 

[Jones_03] Jones, M., Buchanan, G., Jain, P., Marsden, G. From sit-forward to Lean-back: 

Using a Modile Device to Vary the Place of Interactive Experience. Proceedings 

Mobile - HCI 2003. 

[Joost_07] Joost. Disponível em http://www.joost.com, acessado em 13 de maio de 

2007. 

[JSF_08] JSF. Disponível em http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/, acessado 

em 03 de agosto de 2008. 

[Juca_04] Jucá, P., Lucena, U., Ferraz, C. Desenvolvendo Aplicações para TV Digital. III 

Fórum de Oportunidades em Televisão Digital Interativa, Maio 2004. 

[Kanter_02] Kanter, T. HotTown, Enabling Context-Aware and Extensible Mobile Interactive 

Spaces. IEEE Wireless Communications, Outubro de 2002. 



 102

[Krutchen_95] Kruchten, P. Architectural Blueprints – The "4+1" View Model of Software 

Architecture. IEEE Software, p. 42-50, Novembro 1995. 

[Kurniawan_02] Kurniawan, B. Java™ para a Web com Servlets, Jsp e EJB. New Riders Editora, 

2002. 

[Laudon_00] Laudon, K.C.; Laudon, P.J. Management Information Systems: Organization and 
Technology in 
the Networked Enterprise. 6º edição. New Jersey: Prentice-Hall. 2000 

[Lekakos_02] Lekakos, G. e Giaglis, G. Delivering Personalized Advertisements in Digital 

Television: A Methodology and empirical Evaluation. Workshop on 

Personalization on Future TV, Málaga, Espanha, Junho de 2002. 

[LineTV_07] Line TV. Disponível em http://www.beelinetv.com, acessado em 13 de 

maio de 2007. 

[Long_96] Long,S., Kooper, R., Abowd, G., Atkeson, C. Rapid prototyping of mobile 

context-aware applications: the Cyberguide case study. II Annual International 

Conference on Mobile Computing and Networking, November 1996. ACM 

Press. 

[Mackay_93] Mackay, W. et. al. Augmenting Reality: Adding Computational Dimensions to Paper. 

Communications of ACM, 1993. 

[MC_RO_06] McClanahan, C., Roh, A. e Canon, A. The Essencial of Filters, Janeiro de 2006. 

[MHP_08] Multimedia Home Platform (MHP). Disponível em http://www.mhp.org, 

acessado em 03 de agosto de 2008. 

[MHP_SP_08] Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP) Specification 

1.0.3. ETSI TS 101 812 v1.3.2, 2006-08. 

[Moran_01] Moran, T. e Dourish, P. Introduction to Human-Computer Interaction on Context-

Aware Computing. 2001. 

[Morris_05] Morris, S., Chaigneau, A. Interactive TV Standards. Elsevier Science Ltd, Abril 

de 2005. 

[Motta_04] Motta, G. Um modelo de autorização contextual para o controle de acesso ao 

prontuário eletrônico do paciente em ambientes abertos e distribuídos. Escola 

Politécnica/USP, Tese de Doutorado, Abril de 2004. 

[Moz_08] Mozilla Firefox. Disponível em http://www.mozilla.com/firefox/, acessado 



 103

em 29 de agosto de 2008. 

[MPEG2_00] Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio 

information: Systems. ISO/IEC 13818-1. MPEG Meeting, Dezembro de 2000. 

[MPEG4_98] MPEG-4 Systems FDIS. ISO/IEC JTCl/SC29/WGI llN2501. MPEG 

meeting, Outubro de 1998. 

[MS_08] Microsoft. Disponível em http://www.microsoft.com, acessado em 29 de 

agosto de 2008. 

[MSNTV_07] MSNTV. Disponível em http://www.msntv.com/pc, acessado em 13 de 

maio de 2007. 

[MSTV_07] Microsoft TV. Disponível em http://www.microsoft.com/tv, acessado em 

13 de maio de 2007. 

[MVC_08] Model View Controller. Disponível em 

http://Java™.sun.com/blueprints/patterns/MVC.html, acessado em 03 de 

agosto de 2008. 

[MySQL_08] MySQL Reference Manual. Disponível em 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/sql-syntax.html, acessado em 

03 de agosto de 2008. 

[OLDAP_08] Open LDAP. Disponível em http://www.openldap.org/, acessado em 03 de 

agosto de 2008. 

[OpenTV_07] Research and Market. OpenTV – Market Research Reports. Disponível em 

http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?cat_id=7&report_id

=599&p=73, acessado em 21 julho de 2007. 

[OpenTV_08] OpenTV. Disponível em http://www.opentv.com, acessado em 02 de 

agosto de 2008. 

[PA1_08] Parser Compare. Disponível em 

http://www.ibm.com/developerworks/library/x-injava2, acesado em 05 de 

junho de 2008. 

[PA2_08] Parser Compare. Disponível em 

http://www.ibm.com/developerworks/xml/library/x-injava/index.html, 

acesado em 05 de junho de 2008. 



 104

[Pfleeger_01] Pfleeger, S. Software Engineering, theory and practice. Prentice Hall, 2º Edição, 

2001, pág. 496-502. 

[PJava_08] Personal Java™. Disponível em 

http://jcp.org/aboutjava/communityprocess/final/jsr062/, acessado em 

03 de agosto de 2008. 

[Porter_98] Porter, M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 

Nova Iorque, 1998. The Free Press, 557 p. 

[PSQL_08] PostgreSQL. Disponível em http://www.postgresql.org, acessado em 03 de 

agosto de 2008. 

[PVR_08] Personal Video Recorders. Disponível em 

http://pcworld.about.com/od/personalvideorecorders/Personal_Video_R

ecorders.htm, acessado em 29 de agosto de 2008. 

[Razmerita_03] Razmerita, L., Angehrn, A. e Nabeth, T. On the Role of User Models and User 

Modeling in Knowledge Management Systems, HCI 2003. 

[Rhodes_99] Rhodes, B., Minar, N. e Weaver, J. Wearable Computing Meets Ubiquitous 

Computing: Reaping the best of both worlds. The Proceedings of The Third 

International Symposium on Wearable Computers (ISWC '99), San 

Francisco, CA, October 18-19 1999, pp. 141-149. 

[RMI_98] Waldo, J. Remote procedure calls and Java Remote Method Invocation. Concurrency, 

IEEE. Volume 6, Issue 3, Jul-Sep 1998 Page(s):5 - 7 

[Sandhu_96] Sandhu, R., Coyne, E., Feinstein, H.,  Youman, C. Role-Based Access Control 

Models, IEEE Computer 29(2), IEEE Press, 1996, Pages 38-47. 

[SAX_08] Simple API for XML. Disponível em 

http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_API_for_XML, acessado em 03 de 

agosto de 2008. 

[Schilit_94] Schilit, B., Adams, N. e Want., R. Context-aware computing applications. IEEE 

Workshop on Mobile Computing Systems and Applications (WMCSA'94), 

Santa Cruz, CA, US: 89-101, 1994. 

[Scholtz_01] Scholtz, J. Ubiquitous Computing Goes Mobile. Mobile Computing and 

Communications Review, Volume 5, Número 3 - Janeiro de 2001. 



 105

[Silva_06] Silva, D. TV Digital: O que o brasileiro tem em casa. Disponível no site 

Observatório da Imprensa 

(http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=370IPB006)

, Fevereiro de 2006. 

[Sinnott_06] Sinnott, R.O. et. al. Single Sign-on and Authorization for Dynamic Virtual 

Organizations. Network-Centric Collaboration and Supporting Frameworks, 

Editora Springer Boston, Volume 224/2006, 2006, Pg 555-564 

[SOAP1_07] Mitra, N. e Lafon, Y. SOAP Version 1.2 Part 0: Primer (Second Edition). W3C 

Recommendation, Abril de 2007. 

[SOAP2_07] Gudgin, M. et. al. SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second 

Edition). W3C Recommendation, Abril 2007. 

[Submarino_08] Submarino. Disponível em http://www.submarino.com.br, acessado em 29 

de agosto de 2008. 

[Tanembaum_02] Tanenbaum, A. e Steen, M. Distributed Systems: Principles e Paradigms. Prentice 

Hall, Janeiro de 2002. 

[Thavani_04] Thawani, A., Gopalan, S. e Sridhar, V. Context Aware Personalized Ad Insertion 

in an Interactive TV Environment. IV Workshop on Personalization in Future 

TV - Methods, Technologies, Applications for Personalized TV, Agosto de 

2004. 

[Time_08] Time Warner. Disponível em http://www.timewarner.com, acessado em 29 

de agosto de 2008. 

[Trinta_07] Trinta, F. Definindo e Provendo Serviços de Suporte a Jogos Multiusuário e 

Multiplataforma: Rumo à Pervasividade. CIn/UFPE, Tese de Doutorado, Maio 

de 2007. 

[Turner_06] Turner, N., Cairns, P., Jones, M. Dispersing the Interactivity: Mobiles and 

Eletronic Programme Guides. ACM CHI, Abril de 2006. 

[TVA_07] TV Anytime. Disponível em http://www.tv-anytime.org acessado em 13 de 

maio de 2007. 

[Ubicomp_08] International Conference of Ubiquitous Computing (Ubicomp). Disponível em 

http://ubicomp.org/ubicomp2008/, acessado em 29 de agosto de 2008. 

[USB_00] Compaq, Hewlett-Packard, Intel, Lucent, Microsoft™, NEC, Philips. 



 106

Universal Serial Bus Specification. Revision 2.0, Abril de 2000. 

[Vanni_07] Vanni, R., Martimiano, L., Moreira, E. Management of Ubiquitous Access for 

Better User Experience. I Workshop on Pervasive and Ubiquitous Computing 

– WPUC. 2007. 

[Veja_08] TV está presente em 97,1% dos lares brasileiros; PCs em 25%. Disponível em 

http://www.cabecadecuia.com/noticias/3213/tv-esta-presente-em-971-

dos-lares-brasileiros-pcs-em-25.html, acessado em 02 de agosto de 2008. 

Setembro de 2008. 

[VoD_01] Chan, S.-H. Gary, Tobagi, F. Distributed Servers Architecture for Networked 

Video Services. IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 9, N. 2, Abril 

2001 

[Volter1_05] Volter, M., Kircher, M. e Zdun, U. Remoting Patterns: Foundations of Enterprise, 

Internet and Realtime Distributed Object Middleware. Wiley Series in Software 

Design Patterns, 2005 pág. 93-96. 

[Volter2_08] Volter, M., Kircher, M. e Zdun, U. Remoting Patterns: Foundations of Enterprise, 

Internet and Realtime Distributed Object Middleware. Wiley Series in Software 

Design Patterns, 2005 pág. 187-238. 

[Volter3_08] Volter, M., Kircher, M. e Zdun, U. Remoting Patterns: Foundations of Enterprise, 

Internet and Realtime Distributed Object Middleware. Wiley Series in Software 

Design Patterns, 2005 pág. 239-292. 

[W3C_08] W3C - The World Wide Web Consortium. Disponível em http://www.w3.org, 

acessado em 03 de agosto de 2008. 

[Want_92] Want, R., Hopper, A., Falcão, V. e Gibbons., J. The Active Badge Location 

System. ACM Transactions on Information Systems (TOIS), Janeiro de 

1992. 

[Watt_00] Watt, D., Brown, D. Programming Language Processors in Java™. Prentice Hall, 

2000. 

[Weiser_91] Weiser, M. The Computer for the Twenty-First Century. Scientific American, 

Setembro de 1991. 

[Weiser_96] Weiser, M., Brown, J. The coming age of calm technology. Xerox PARC, Outubro 

de 1996. 



 107

[WSA_04] Booth, D. et. al. Web Services Architecture. W3C, Fevereiro de 2004. 

[WWITV_07] WWITV. Disponível em http://www.wwitv.com, acessado em 13 de maio 

de 2007. 

[XletView_08] XletView. Disponível em http://sourceforge.net/projects/xletview, 

acessado em 03 de agosto de 2008. 

[XML_RPC_08] XML-RPC. Disponível em http://www.xmlrpc.com, acessado em 03 de 

agosto de 2008. 

[Yu_06] Yu, Z. et. al. An OSGI-Based infraestructure for context-aware multimedia services. 

Publicado pela IEEE Communications Magazine, Outubro de 2006. 

 



 108



 109

Apêndice AApêndice AApêndice AApêndice A    

Definição do ContextoDefinição do ContextoDefinição do ContextoDefinição do Contexto    

 

 

Este apêndice apresenta a configuração utilizada no Estudo de Caso do ProfileTV. Nesta 

configuração são definidas categorias para (1) dispositivos digitais (ex. televisões, set-top boxes), (2) 

serviços (ex. pan-americano, campeonato brasileiro), (3) dados gerais de usuários e os papéis 

existentes no sistema, Administrator, General User e Third Party. 

<?xml version ="1.0" encoding ="UTF-8" ?> 
<! DOCTYPE profiletv-mapping PUBLIC "-//ProfileTV/ProfileTV Mapping DTD 
1.0//EN"  
"http://localhost:8080/ProfileTVServer/dtd/profilet v-mapping-1.0.dtd" > 
<profiletv-mapping > 
 <category id ="ROOT" name="ProfileTVConfigurationExample"  
  parent ="ROOT" />  
 <category id ="DD" name="Digital Devices" parent ="ROOT"> 
  <property id ="DD_definition" name="Definition"    
   canBeNull ="FALSE" type ="SINGLE" valueType ="TEXT" > 
   <value >Full-HD </ value > 
  </ property > 
  <property id ="DD_Interactivity" name="Interactivity"  
   canBeNull ="FALSE" type ="SINGLE" valueType ="BOOLEAN"> 
   <value >true </ value > 
  </ property > 
  <property id ="DD_Middleware" name="Middleware" 
canBeNull ="TRUE"  
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT" > 
   <value >MHP</ value > 
  </ property > 
  <property id ="DD_HD" name="Hard Disk" canBeNull ="FALSE"  
   type ="SINGLE" valueType ="BOOLEAN"> 
   <value >false </ value > 
  </ property > 
  <property id ="DD_PVR" name="Personal Video Recorder"  
   canBeNull ="FALSE" type ="SINGLE" valueType ="BOOLEAN"> 
   <value >false </ value > 
  </ property > 
  <property id ="DD_Description" name="Description"  
   canBeNull ="TRUE" type ="SINGLE" valueType ="TEXT" > 
   <value >A generic digital device </ value > 
  </ property > 
  <property id ="DD_Voltage" name="Voltage" canBeNull ="FALSE"  
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT" > 
   <value >90-120/200-240 </ value > 
  </ property > 
 </ category > 
 <category id ="STB" name="Set-top Box" parent ="DD" > 
  <property id ="STB_HDMI" name="HDMI Out" canBeNull ="FALSE"  
   type ="SINGLE" valueType ="NUMBER"> 
   <value >0</ value > 
  </ property > 
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  <property id ="STB_DVI" name="DVI Out" canBeNull ="FALSE"  
   type ="SINGLE" valueType ="NUMBER"> 
   <value >1</ value > 
  </ property > 
 </ category > 
 <category id ="TVSET" name="Television Set" parent ="DD" > 
  <property id ="TVSET_HDMI" name="HDMI In" canBeNull ="FALSE"  
   type ="SINGLE" valueType ="NUMBER"> 
   <value >2</ value > 
  </ property > 
  <property id ="TVSET_DVI" name="DVI In" canBeNull ="FALSE"  
   type ="SINGLE" valueType ="NUMBER"> 
   <value >1</ value > 
  </ property > 
  <property id ="TVSET_Hue" name="Hue" canBeNull ="FALSE"  
   type ="SINGLE" valueType ="NUMBER"> 
   <value >50</ value > 
  </ property > 
  <property id ="TVSET_Bright" name="Bright" canBeNull ="FALSE"  
   type ="SINGLE" valueType ="NUMBER"> 
   <value >50</ value > 
  </ property > 
  <property id ="TVSET_DC" name="Default Channel"    
   canBeNull ="FALSE" type ="SINGLE" valueType ="NUMBER"> 
   <value >0</ value > 
  </ property > 
  <property id ="TVSET_AM" name="Audio Mode" canBeNull ="TRUE"  
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT" > 
   <value >5-1 </ value > 
  </ property > 
  <property id ="TVSET_ESA" name="Default Elementary Audio 
Stream"  
   canBeNull ="TRUE" type ="SINGLE" valueType ="TEXT" > 
   <value >original </ value > 
  </ property > 
  <property id ="TVSET_Aspect" name="Screen Aspect"  
   canBeNull ="FALSE" type ="SINGLE" valueType ="TEXT" > 
   <value >16:9 </ value > 
  </ property > 
 </ category > 
 <category id ="TVPREFERENCE" name="Programs Preference"  
  parent ="TVSET" > 
  <property id ="TVP_Channel" name="Watched Channels"  
   canBeNull ="TRUE" type ="MULTI" valueType ="TEXT" />  
  <property id ="TVP_Channel_Time" name="Watched Channels Time"  
   canBeNull ="TRUE" type ="MULTI" valueType ="NUMBER" 
   related ="TVP_Channel" />  
  <property id ="TVP_Program" name="Watched Programs"  
   canBeNull ="TRUE" type ="SINGLE" valueType ="TEXT" />  
  <property id ="TVP_Program_Time" name="Watched Programs Time"  
   canBeNull ="TRUE" type ="SINGLE" valueType ="NUMBER" 
   related ="TVP_Program" />  
 </ category > 
 <category id ="SERVICES" name="Services" parent ="ROOT"> 
  <property id ="SAspect" name="Aspect" canBeNull ="FALSE"  
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT"  
   pattern ="RESIZE|TRANSPARENT|FULL-SCREEN"> 
   <value >RESIZE</ value > 
  </ property > 
  <property id ="SMode" name="Mode" canBeNull ="FALSE"   
   type ="SINGLE" valueType ="BOOLEAN"  
   pattern ="LOCAL|HALF-DUPLEX|FULL-DUPLEX" > 
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   <value >LOCAL</ value > 
  </ property > 
  <property id ="SAudio" name="Audio" canBeNull ="FALSE"  
   type ="SINGLE" valueType ="BOOLEAN" pattern ="ON|OFF" > 
   <value >OFF</ value > 
  </ property > 
 </ category > 
 <category id ="PAN" name="Pan-American Games" parent ="SERVICES" > 
  <property id ="PAN-AREA" name="area" type ="MULTI"  
   valueType ="TEXT"        
   pattern ="mural|medalhas|sobrePan|agenda|noticias" />  
  <property id ="PAN-AREA-TIME" name="area time" type ="MULTI"  
   valueType ="TEXT"        
   pattern ="mural|medalhas|sobrePan|agenda|noticias"  
   related ="PAN-AREA" />  
  <property id ="PAN-Sport" name="sport" type ="SINGLE"  
   valueType ="TEXT" />  
 </ category > 
 <category id ="CCB" name="Campeonato Brasileiro" parent ="SERVICES" > 
  <property id ="CCB-AREA" name="area" type ="MULTI"  
   valueType ="TEXT" 
pattern ="artilharia|tabela|campeoes|classificacao|estadio|e statisticas" />  
  <property id ="CCB-AREA-TIME" name="area time" type ="MULTI"  
   valueType ="TEXT"        
   pattern ="mural|medalhas|sobrePan|agenda|noticias"  
   related ="CCB-AREA" />  
  <property id ="CCB-Club" name="Clube" type ="MULTI"  
   valueType ="TEXT" />  
 </ category > 
 <category id ="USER" name="User General" parent ="ROOT"> 
  <property id ="UName" name="Name" canBeNull ="FALSE"   
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT" > 
   <value >Ipsum Lopsi Lorum </ value > 
  </ property > 
  <property id ="UGender" name="Gender" canBeNull ="FALSE"  
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT" pattern ="m|f|M|F" > 
   <value >M</ value > 
  </ property > 
  <property id ="UYear" name="Birthday year" canBeNull ="TRUE"  
   type ="SINGLE" valueType ="DATE" pattern ="yyyy" > 
  </ property > 
  <property id ="UAddress" name="Address" canBeNull ="TRUE"  
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT" > 
  </ property > 
  <property id ="UZIP" name="ZIP" canBeNull ="TRUE" type ="SINGLE"  
   valueType ="TEXT" > 
  </ property > 
  <property id ="UPhone" name="Cel Phone" canBeNull ="TRUE"  
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT"     
   pattern ="(\(\d\d\)\s?)?\d{8}" > 
  </ property > 
 </ category > 
 <category id ="USocial" name="Social" parent ="USER"> 
  <property id ="USLang" name="Languages" canBeNull ="TRUE"  
   type ="MULTI" valueType ="TEXT" />  
  <property id ="USBirthday" name="Birthday" canBeNull ="TRUE"  
   type ="SINGLE" valueType ="DATE" pattern ="MM/dd" />  
  <property id ="USRelationship" name="Relationship"  
   canBeNull ="TRUE" type ="SINGLE" valueType ="TEXT"  
   pattern ="single|committed|married|open marriage" > 
   <value >single </ value > 
  </ property > 
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  <property id ="USResidencePhone" name="Residence Phone"  
   canBeNull ="TRUE" type ="SINGLE" valueType ="TEXT"  
   pattern ="(\(\d\d\)\s?)?\d{8}" />  
  <property id ="USSons" name="Sons" canBeNull ="TRUE"   
   type ="SINGLE" valueType ="NUMBER"> 
   <value >0</ value > 
  </ property > 
  <property id ="USEthnicity" name="Ethnicity" canBeNull ="TRUE"  
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT" />  
  <property id ="USReligion" name="Religion" canBeNull ="TRUE"  
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT"  
   pattern ="agnostic|atheist|budddist|crhistian|hindu" />  
  <property id ="USSmoking" name="Smoking" canBeNull ="TRUE"  
   type ="SINGLE" valueType ="BOOLEAN" />  
 </ category > 
 <category id ="SProfessional" name="Professional" parent ="USER"> 
  <property id ="SPEducation" name="Education" canBeNull ="TRUE"  
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT"  
   pattern ="Elementary|High School|College|Associates 
Degree|Bachelor´s Degree|Master´s Degree|Ph.D.|Post Doctoral" />  
  <property id ="SPOccupation" name="Occupation" canBeNull ="TRUE"  
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT" />  
  <property id ="SPJob" name="Job Description" canBeNull ="TRUE"  
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT" />  
 </ category > 
 <category id ="ROLE" name="Roles" parent ="ROOT" />  
 <category id ="ADM" name="Administrator Permission" parent ="ROLE" > 
  <property id ="ADMCC" name="createConfiguration" type ="SINGLE"  
   valueType ="TEXT" />  
  <property id ="ADMUC" name="updateConfiguration" type ="SINGLE"  
   valueType ="TEXT" />  
  <property id ="ADMRC" name="removeConfiguration" type ="SINGLE"  
   valueType ="TEXT" />  
  <property id ="ADMGAR" name="generateAdministrativeReport"  
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT" />  
 </ category > 
 <category id ="USERP" name="User Permission" parent ="ROLE" > 
  <property id ="USERSP" name="searchProfile" type ="SINGLE"  
   valueType ="TEXT" />  
  <property id ="USERPCPP" name="createPrivateProfile"  
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT" />  
  <property id ="USERUPP" name="updatePrivateProfile"   
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT" />  
  <property id ="USERRPP" name="removePrivateProfile"   
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT" />  
  <property id ="USERPP" name="publishProfile" type ="SINGLE"  
   valueType ="TEXT" />  
 </ category > 
 <category id ="THIRD" name="Third Parties Permission"  
  parent ="ROLE" > 
  <property id ="THIRDSPP" name="searchPublicProfile"   
   type ="SINGLE" valueType ="TEXT" />  
  <property id ="THIRDGR" name="generateReports" type ="SINGLE"  
   valueType ="TEXT" />  
 </ category > 
 <role category ="ADM" default ="FALSE" >Administrator </ role > 
 <role category ="USERP" default ="FALSE" >General User </ role > 
 <role category ="THIRD" default ="FALSE" >Third Party </ role > 
</ profiletv-mapping > 
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Apêndice BApêndice BApêndice BApêndice B    

Protocolo do ProfileTVProtocolo do ProfileTVProtocolo do ProfileTVProtocolo do ProfileTV    

 

 

Este apêndice detalha o protocolo de comunicação do ProfileTV. Apresenta os códigos 

utilizados na troca de mensagens durante a interação cliente-servidor, bem como as operações 

que podem ser realizadas.  

B.1.B.1.B.1.B.1. Códigos de MensagensCódigos de MensagensCódigos de MensagensCódigos de Mensagens    

O protocolo do ProfileTV define alguns códigos a serem embutidos no cabeçalho das 

mensagens do sistema. Estes códigos têm o objetivo de indicar a operação a ser realizada, no caso 

de uma requisição do cliente, bem como explicitar o tipo de retorno de uma requisição, no caso 

de uma resposta do servidor. O Quadro B-1 apresenta todos. 

Quadro B-1 – Todos os Códigos do protocolo ProfileTV 

Código Nome Tipo Descrição 

110 NEW DEVICE Atualização Cria um novo Device no Sistema 
111 NEW PROFILE Atualização Cria um novo Profile no Sistema 
112 NEW SERVICE Atualização Cria um novo Service no Sistema 
113 NEW USER Atualização Cria um novo User no Sistema 

120 UPDATE DEVICE Atualização 
Atualiza um Device previamente cadastrado no 
sistema 

121 UPDATE PROFILE Atualização 
Atualiza um Profile previamente cadastrado no 
sistema 

122 UPDATE SERVICE Atualização 
Atualiza um Service previamente cadastrado no 
sistema 

123 UPDATE USER Atualização 
Atualiza um User previamente cadastrado no 
sistema 

130 
SEARCH PROFILE BY 
USER Buscas Busca os Profiles associados ao User 

131 
SEARCH PROFILE BY 
DEVICE Buscas Busca os Profiles associados a um Device 

132 
SEARCH PROFILE BY 
DEVICE PER USER Buscas Busca os Profiles do User associados a um Device 

133 
SEARCH PROFILE BY 
SERVICE PER USER Buscas 

Busca os Profiles do User associados a um 
Service 

134 

SEARCH PROFILE BY 
SERVICE ON DEVICE 
PER USER Buscas 

Busca os Profiles do User associados a dupla 
(Service, Device) 

100 
SYNCHRONIZE PROFILE 
PER DEVICE Sincronização 

Sincroniza o par (Device, User) com um Profile 
previamente criado 

101 
SYNCHRONIZE PROFILE 
PER SERVICE Sincronização 

Sincroniza o par (Service, User) com um Profile 
previamente criado 
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102 

SYNCHRONIZE PROFILE 
PER SERVICE ON 
DEVICE Sincronização 

Sincroniza a tupla (Service, Device, User) com um 
Profile previamente criado 

200 OK Respostas 
Retorno correto de uma operação, 
normalmente uma busca 

201 LISTED PROFILES Respostas Lista os Profiles associados a pesquisa. 

202 SYNCHRONIZED Respostas 
Device/Service sincronizado com um Profile de 
um User 

203 CREATED Respostas 
Entidade (User, Profile, Device ou Service) criada 
com sucesso 

204 UPDATED Respostas Profile atualizado 

400 UNKNOWN Respostas Operação desconhecida 

401 PROBLEMS ON CREATE Respostas 
Problemas na criação de uma entidade (User, 
Profile, Device ou Service) 

402 PROBLEMS ON UPDATE Respostas 
Problemas na atualização de uma entidade 
(User, Profile, Device ou Service) 

403 PROFILE NOT FOUND Respostas 
Profile não existente para o User neste 
(Device/Service/Device-Service) 

B.2.B.2.B.2.B.2. operaçõesoperaçõesoperaçõesoperações    

O ProfileTV oferece operações para (1) atualização de dados, (2) busca por perfis e (3) 

sincronização entre perfis. Para cada operação há uma seqüência de mensagens que são trocadas 

entre os clientes e o servidor.  

B.2.1.B.2.1.B.2.1.B.2.1. AtualizaçãoAtualizaçãoAtualizaçãoAtualização    

As operações de atualização de dados são bem simples. Através destas operações um cliente pode 

criar, remover e atualizar dados no servidor. Na maioria dos casos, uma única interação entre 

clientes e servidor basta para a execução de uma destas operações, salvo os casos em que 

ocorrem erros ou fluxos alternativos. 

 Um possível fluxo alternativo é a criação de um Profile para um usuário não existente no 

ProfileTV Server. Neste caso, o servidor retorna uma mensagem de código UNKNOWN, indicando o 

desconhecimento do usuário no sistema. O cliente então solicita a criação de um usuário ao 

servidor, da forma mais transparente possível para o telespectador. Com usuário criado é possível 

publicar o perfil deste usuário no sistema. A Figura B-1 - Criação de um Profile apresenta esta 

interação. 
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Figura B-1 - Criação de um Profile 

B.2.2.B.2.2.B.2.2.B.2.2. BuscaBuscaBuscaBusca    

As operações de busca são as mais simples de todas as operações: um cliente solicita ao servidor 

um dado específico ou uma lista de dados. O servidor processa a requisição, independentemente 

de o cliente ser identificado no sistema ou não.  

B.2.3.B.2.3.B.2.3.B.2.3. SincronizaçãoSincronizaçãoSincronizaçãoSincronização    

As operações de sincronização são mais complexas que as de atualização e busca, contudo ainda 

são bem simples. Estas operações são funcionalidades desejáveis para o ProfileTV, devido a 

problemas como escalabilidade e fluxo de dados na rede. A Figura B-2 apresenta uma 

sincronização de um Profile associado a um dispositivo, sob uma óptica mais granular. 

 

Figura B-2 - Sincronização de Profile 
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Apêndice CApêndice CApêndice CApêndice C    

Casos de UsoCasos de UsoCasos de UsoCasos de Uso    

 

 

Este apêndice especifica os casos de uso do ProfileTV, descrevendo os fluxos de eventos, 

entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.  

C.1.C.1.C.1.C.1. AtoresAtoresAtoresAtores    

O Quadro C-1 abaixo apresenta os atores do sistema ProfileTV. 

Quadro C-1 - Atores do ProfileTV 

Ator Descrição 

Administrator Um tipo especializado de usuário com acesso apenas ao 
ProfileTV Server, que tem como principal responsabilidade dar 
manutenção ao sistema. 

Device Dispositivo utilizado pelo User para interagir de forma 
transparente com o sistema ProfileTV. 

Service Serviço interativo, normalmente uma aplicação, que serve como 
outra porta de entrada para interação transparente de um User 
com o ProfileTV. Os Services dependem do dispositivo no qual 
executam. 

Third Party Tipo especializado de usuário com acesso apenas ao ProfileTV 
Server, podendo buscar dados públicos dos usuários e gerar 
relatórios a partir destes. 

User Um telespectador usuário do ProfileTV. Pode simplesmente 
acessar o sistema de forma transparente através de serviços ou 
dispositivos interativos, bem como gerenciar seus perfis dentro 
do sistema, podendo vir a publicar informações privadas que lhe 
interessem, através da interface web do ProfileTV Server. 
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C.2.C.2.C.2.C.2. Diagramas de Casos de UsoDiagramas de Casos de UsoDiagramas de Casos de UsoDiagramas de Casos de Uso    

C.2.1.C.2.1.C.2.1.C.2.1. DeviceDeviceDeviceDevice    

A Figura C-1 apresenta os casos de uso disponíveis para um Device. 

 

Figura C-1 - Casos de Uso disponíveis para um Device 

C.2.2.C.2.2.C.2.2.C.2.2. ServiceServiceServiceService    

Os Services tem praticamente a mesma finalidade dos Devices dentro do ProfileTV. O que difere a 

ambos é que os Services podem realizar a operação de KeepService enquanto que os Devices realizam 

a operação de KeepDevice. A Figura C-2 ilustra esta dependência. 

 

Figura C-2 - Casos de Uso disponíveis para um Service 
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C.2.3.C.2.3.C.2.3.C.2.3. UserUserUserUser    

Existem três tipos de usuário dentro do ProfileTV: o usuário padrão, um administrador de 

sistemas e os denominado de third-party. Os dois primeiros tipos de usuário podem realizar várias 

operações no sistema, contudo apenas o administrador pode dar manuntenção na configuração 

do sistema (definir e atualizar o contexto). Todas as operações disponíveis para estes dois tipos 

de usuário estão descritas na Figura C-3. As operações disponíveis para o último tipo de usuário 

(i. e. third-party) estão descritas na seção C.2.4. 

 
Figura C-3 - Casos de Uso disponíveis para um User 

C.2.4.C.2.4.C.2.4.C.2.4. Third PartyThird PartyThird PartyThird Party    

Este é o terceiro e último tipo de usuário do ProfileTV. A este é permitido apenas realizar buscas 

e gerar relatórios. Vale ressaltar que apenas os dados públicos das interações estarão disponíveis 

nas pesquisas. A Figura C-4 apresenta o diagrama de casos de uso deste tipo de usuário. 
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Figura C-4 - Casos de Uso disponíveis para um Third Party 

C.3.C.3.C.3.C.3. Realização dos Casos de UsoRealização dos Casos de UsoRealização dos Casos de UsoRealização dos Casos de Uso    

[UC001] - Manter Configuração 

Descrição O ProfileTV permite a um administrador de sistemas realizar a manutenção (evolutiva 
ou corretiva) de suas configurações. Sendo permitido a criação, atualização, pesquisa e 
remoção de configurações. 

Atores Administrator 

Prioridade Essencial 

[UC001 – CRUD01] - Criar uma nova Configuração 

Entradas e pré-condições • Não se aplica 

Saídas e pós-condições • Configuração armazenada no sistema 

Fluxo de Eventos 

Fluxo Principal 1. Acessar o sistema através do cliente web; 

2. “Logar” no sistema passando login e password como parâmetros; 

3. Acessar área “System Maintenance”; 

4. Acessar área “New Configuration”; 

5. Selecionar a opção “ProfileTV Mapping XML” no painel modal (pop up); 

6. Inserir o caminho local (máquina cliente) e completo (absoluto) para o 
arquivo de configuração; 

7. Pressionar o botão OK. 

Fluxo Alternativo 1 1. No passo 5 do fluxo principal, o administrador seleciona “Manual 
Insertion”; 

2. O administrador preenche uma categoria por vez, como se segue: 

2.1. Preencher o nome da categoria; 

2.2. Selecionar pai da categoria (vazio se for um categoria raiz); 

2.3. Expandir área de propriedades; 

2.4. Preencher o nome de uma propriedade; 

2.5. Selecionar se a propriedade pode ou não ser multivalorada (Single 
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ou Multi); 

2.6. Selecionar um tipo para a propriedade (binary, boolean, currency, date, 
number, text); 

2.7. Pressionar o botão “Add Property to Category”  

2.8. Repetir passos 2.4 a 2.7 pelo número de propriedades que a 
categoria possua; 

3. Repetir passo 2 até que a configuração esteja completa. 

Fluxo Excepcional 1 1. No passo 2 do fluxo principal, caso usuário não esteja cadastrado no 
sistema, o mesmo apresentará uma mensagem de erro solicitando 
novos parâmetros. 

Fluxo Excepcional 2 1. No passo 3 do fluxo principal, caso usuário não seja um administrador 
de sistemas esta área não fica visível. O usuário não poderá criar 
configurações. 

Fluxo Excepcional 3 1. No passo 6 do fluxo principal, caso o caminho não corresponda ao 
caminho correto do arquivo no sistemas de arquivo local (cliente), o 
sistema apresentará uma mensagem de erro indicando que não foi 
possível encontrar o arquivo. 

Fluxo Excepcional 4 1. No passo 6 do fluxo principal, se o arquivo estiver mal-formado, ou 
seja, não segue as regras definidas na DTD ProfileTV-Mapping, o sistema 
informará que a criação da configuração falhou devido a má-formação 
do arquivo. Caso seja possível, a mensagem indicará a linha e coluna do 
arquivo onde se encontrou o erro. 

 

[UC001 – CRUD02] - Remover Configuração 

Entradas e pré-condições • Existir a Configuração desejada no sistema 

Saídas e pós-condições • Configuração removida no sistema 

Fluxo de Eventos 

Fluxo Principal 1. Acessar o sistema através do cliente web; 

2. “Logar” no sistema passando login e password como parâmetros; 

3. Acessar área “System Maintenance”; 

4. Acessar área “Remove Configuration”; 

5. Selecionar na lista a configuração que deseja remover; 

6. Pressionar o botão “OK”. 

7. Pressionar o botão “Estou Ciente” na tela de diálogo. 

Fluxo Alternativo 1 1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador cancela a operação. 

Fluxo Alternativo 2 1. No passo 7 do fluxo principal, o administrador cancela a operação. 

Fluxo Excepcional 1 1. No passo 2 do fluxo principal, caso usuário não esteja cadastrado no 
sistema, o mesmo apresentará uma mensagem de erro solicitando 
novos parâmetros. 

Fluxo Excepcional 2 1. No passo 3 do fluxo principal, caso usuário não seja um administrador 
de sistemas esta área não fica visível. O usuário não poderá criar 
configurações. 

Fluxo Excepcional 3 1. No passo 5 do fluxo principal, caso a configuração que o administrador 
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deseja remover não exista no sistema, a operação deve ser cancelada. 

Fluxo Excepcional 4 1. No passo 7 do fluxo principal, caso não seja possível remover a 
configuração, uma tela de erro informativa deve ser apresentada ao 
administrador. 

[UC001 – CRUD03] - Listar Configurações 

Entradas e pré-condições • Existir no mínimo uma Configuração no sistema 

Saídas e pós-condições • Lista contendo as configurações do sistema 

Fluxo de Eventos 

Fluxo Principal 1. Acessar o sistema através do cliente web; 

2. “Logar” no sistema passando login e password como parâmetros; 

3. Acessar área “System Maintenance”; 

4. Acessar área “List Configurations”; 

5. Selecionar a Configuração procurada. 

Fluxo Excepcional 1 1. No passo 2 do fluxo principal, caso usuário não esteja cadastrado no 
sistema, o mesmo apresentará uma mensagem de erro solicitando 
novos parâmetros. 

Fluxo Excepcional 2 1. No passo 3 do fluxo principal, caso usuário não seja um administrador 
de sistemas esta área não fica visível. O usuário não poderá criar 
configurações. 

Fluxo Excepcional 3 1. No passo 4 do fluxo principal, caso a lista de configurações não seja 
gerada, o sistema deve retornar uma mensagem de erro informativa ao 
administrador. 

[UC001 – CRUD04] - Atualizar uma Configuração 

Entradas e pré-condições • Existir a Configuração deseja da no sistema 

Saídas e pós-condições • Configuração atualizada no sistema 

Fluxo de Eventos 

Fluxo Principal 1. Acessar o sistema através do cliente web; 

2. “Logar” no sistema passando login e password como parâmetros; 

3. Acessar área “System Maintenance”; 

4. Acessar área “Update Configuration”; 

5. Selecionar a opção “ProfileTV Mapping XML” no painel modal (pop up); 

6. Inserir o caminho local (máquina cliente) e completo (absoluto) para o 
arquivo de configuração; 

7. Pressionar o botão OK. 

Fluxo Alternativo 1 1. No passo 5 do fluxo principal, o administrador seleciona “Manual 
Update”; 

2. O administrador seleciona a Configuração deseja na lista de 
configurações do sistema; 

3. Pressiona o botão Atualizar; 

4. Atualiza individualmente Categorias e Propriedades necessárias; 
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5. Repetir passo 4 até que a atualização da configuração esteja completa. 

Fluxo Excepcional 1 1. No passo 2 do fluxo principal, caso usuário não esteja cadastrado no 
sistema, o mesmo apresentará uma mensagem de erro solicitando 
novos parâmetros. 

Fluxo Excepcional 2 1. No passo 3 do fluxo principal, caso usuário não seja um administrador 
de sistemas esta área não fica visível. O usuário não poderá criar 
configurações. 

Fluxo Excepcional 3 1. No passo 6 do fluxo principal, caso o caminho não corresponda ao 
caminho correto do arquivo no sistemas de arquivo local (cliente), o 
sistema apresentará uma mensagem de erro indicando que não foi 
possível encontrar o arquivo. 

Fluxo Excepcional 4 1. No passo 6 do fluxo principal, se o arquivo estiver mal-formado, ou 
seja, não segue as regras definidas na DTD ProfileTV-Mapping, o sistema 
informará que a atualização da configuração falhou devido a má-
formação do arquivo. Caso seja possível, a mensagem indicará a linha e 
coluna do arquivo onde se encontrou o erro. 

 

[UC002] - Manter Profile 

Descrição O ProfileTV permite a um User realizar a manutenção de seus Profiles. Essa 
manutenção é normalmente transparente já que a maioria dos Users atualizará seus 
perfis através da interação com um Device ou Service. Entretanto, é possível que Users 
avançados realizem a manutenção de seus perfis através de uma interface web do 
ProfileTV Server. 

Este CRUD foca-se no primeiro caso, já que o segundo é uma funcionalidade desejável 
para o sistema. Note que não é possível remover um Profile através de um cliente 
embarcado (Service ou Device), o que explica o fato desta operação não constar neste 
CRUD. 

Atores User, Device, Service 

Prioridade Essencial 

[UC002 – CRUD01] - Criar um novo Profile 

Entradas e pré-condições • Categoria modelo do Perfil existente no ProfileTV Server 

Saídas e pós-condições • Perfil criado no dispositivo interativo 

Fluxo de Eventos 

Fluxo Principal 1. Durante a interação do usuário com um Service ou Device, o cliente 
embarcado cria um UpdateWorker; 

2. Invoca-se o método createProfile  do UpdateWorker; 

3. O UpdateWorker cliente invoca o seu homônimo remoto no objeto 
distribuído homônimo servidor; 

4. O ProfileTV Server busca a categoria solicitada na sua área de 
persistência; 

5. O ProfileTV Server cria um objeto Profile baseado na categoria 
encontrada; 

6. O ProfileTV Server  traduz o objeto Profile criado para o formato 
entendido no cliente; 

7. O UpdateWorker servidor envia uma Mensagem contendo como payload 
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o objeto Profile traduzido e como cabeçalho o código 203 (CREATED); 

8. O UpdateWorker cliente recupera o Profile traduzido do payload da 
mensagem; 

9. O UpdateWorker cliente repassa o Profile para cliente embarcado. 

Fluxo Alternativo 1 1. No passo 3 do fluxo principal, caso o Device ou Service não esteja 
previamente cadastrado no sistema, o cadastro será efetuado neste 
momento. 

2. Associa-se o Device ou Service ao User passado como argumento no 
método createProfile ; 

3. Prossegue com o passo 4 do fluxo principal. 

Fluxo Alternativo 2 1. No passo 2 do fluxo alternativo 1, caso o User não esteja previamente 
cadastrado no sistema, o cadastro será efetuado neste momento. 

2. Retorna ao passo 2 do fluxo alternativo 1. 

Fluxo Excepcional 1 1. No passo 3 do fluxo principal, caso o Device não esteja conectado à rede 
o UpdateWorker libera uma exceção (NetworkException) que deve ser 
tratada pelo cliente embarcado (Service ou Device). 

Fluxo Excepcional 2 1. No passo 4 do fluxo principal, caso a categoria solicitada não for 
encontrada no sistema, é enviada de volta uma Mensagem contendo o 
código 400 (UNKNOWN) no cabeçalho e a exceção RemoteException 
como payload. 

[UC002 – CRUD02] - Buscar Profile 

Entradas e pré-condições • Profile previamente cadastrado no sistema 

Saídas e pós-condições • Profile solicitado recuperado no sistema local 

Fluxo de Eventos 

Fluxo Principal 1. Durante a interação do usuário com um Service ou Device, o cliente 
embarcado cria um UpdateWorker; 

2. Invoca-se o método searchProfile  do UpdateWorker; 

3. O UpdateWorker cliente invoca o seu homônimo remoto no objeto 
distribuído homônimo servidor; 

4. O ProfileTV Server busca o Profile solicitado na sua área de persistência; 

5. O ProfileTV Server  traduz o objeto Profile encontrado para o formato 
entendido no cliente; 

6. O UpdateWorker servidor envia uma Mensagem contendo como payload 
o objeto Profile traduzido e como cabeçalho o código 201 (LISTED 
PROFILES) ; 

7. O UpdateWorker cliente recupera o Profile traduzido do payload da 
mensagem; 

8. O UpdateWorker cliente repassa o Profile para cliente embarcado. 

Fluxo Alternativo 1 1. No passo 3 do fluxo principal, caso o Device ou Service não esteja 
previamente cadastrado no sistema, o cadastro será efetuado neste 
momento. 

2. Associa-se o Device ou Service ao User passado como argumento no 
método searchProfile ; 

3. Prossegue com o passo 4 do fluxo principal. 
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Fluxo Excepcional 1 1. No passo 3 do fluxo principal, caso o Device não esteja conectado à rede 
o UpdateWorker libera uma exceção (NetworkException) que deve ser 
tratada pelo cliente embarcado (Service ou Device). 

Fluxo Excepcional 2 1. No passo 4 do fluxo principal, caso o Profile solicitado não for 
encontrado no sistema, é enviada de volta uma Mensagem contendo o 
código 400 (UNKNOWN) no cabeçalho e a exceção RemoteException 
como payload. 

[UC001 – CRUD04] - Atualizar um Profile 

Entradas e pré-condições • Existir o Profile desejo da no sistema 

Saídas e pós-condições • Profile atualizado no sistema 

Fluxo de Eventos 

Fluxo Principal 1. Durante a interação do usuário com um Service ou Device, o cliente 
embarcado cria um UpdateWorker; 

2. Invoca-se o método updateProfile  do UpdateWorker; 

3. O UpdateWorker cliente invoca o seu homônimo remoto no objeto 
distribuído homônimo servidor; 

4. O ProfileTV Server busca o Profile solicitado na sua área de persistência; 

5. O ProfileTV Server atualiza o Profile recuperado de sua área de 
persistência; 

6. O UpdateWorker servidor envia uma Mensagem contendo o código 204 
(UPDATED) em seu cabeçalho; 

7. O UpdateWorker cliente retorna TRUE para o cliente embarcado, 
sinalizando que o Profile foi atualizado. 

Fluxo Alternativo 1 1. No passo 3 do fluxo principal, caso o Device ou Service não esteja 
previamente cadastrado no sistema, o cadastro será efetuado neste 
momento. 

2. Associa-se o Device ou Service ao User passado como argumento no 
método updateProfile; 

3. Prossegue com o passo 4 do fluxo principal. 

Fluxo Excepcional 1 1. No passo 3 do fluxo principal, caso o Device não esteja conectado à rede 
o UpdateWorker libera uma exceção (NetworkException) que deve ser 
tratada pelo cliente embarcado (Service ou Device). 

Fluxo Excepcional 2 1. No passo 4 do fluxo principal, caso o Profile solicitado para atualização 
não for encontrado no sistema, é enviada de volta uma Mensagem 
contendo o código 400 (UNKNOWN) no cabeçalho e a exceção 
RemoteException como payload. 

 

[UC003] – Exportar Profile via bluetooth 

Descrição O ProfileTV permite que um User, Device ou Service exporte via bluetooth um Profile para 
um dispositivo portátil. 

Atores User, Device, Service 

Prioridade Importante 
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Entradas e pré-condições • Profile previamente criado no sistema (Device) local 

• O dispositivo portátil deve habilitar o bluetooth; 

Saídas e pós-condições • Profile exportado para um dispositivo portátil 

Fluxo de Eventos 

Fluxo Principal 1. Durante a interação de um User com um Service ou Device, é requisitada a 
exportação do Profile via bluetooth para um dispositivo portátil; 

2. O sistema cria um IOWorker especializado para bluetooth 
(BluetoothWorker); 

3. O sistema invoca o exportProfile do IOWorker; 

4. O IOWorker especializado realiza um scan na área a fim de encontrar o 
dispositivo para o qual enviará o Profile; 

5. O IOWorker especializado exporta o Profile para o dispositivo 
encontrado; 

6. O dispositivo deve aceitar o envio do arquivo; 

7. A transferência é concluída e o IOWorker especializado termina seu 
trabalho. 

Fluxo Alternativo 1 1. No passo 3 do fluxo principal, o sistema invoca o método 
exportProfile  exclusivo do BluetoothWorker que recebe o nome do 
dispositivo para o qual o Profile será exportado; 

2. O passo 4 do fluxo principal é saltado; 

3. Continua-se no passo 5 do fluxo principal. 

Fluxo Excepcional 1 1. No passo 4 do fluxo principal, caso o sistema não encontre dispositivos 
para exportar o Profile, será lançada a exceção NoDeviceExportException. 

Fluxo Excepcional 2 1. No passo 1 do fluxo alternativo 1, caso o sistema não encontre  o 
dispositivo para exportar o Profile, será lançada a exceção 
NoDeviceExportException. 

 

[UC004] – Exportar Profile via USB 

Descrição O ProfileTV permite que um User, Device ou Service exporte via USB um Profile para um 
dispositivo portátil. 

Atores User, Device, Service 

Prioridade Importante 

Entradas e pré-condições • Profile previamente criado no sistema (Device) local 

Saídas e pós-condições • Profile exportado para um dispositivo portátil 

Fluxo de Eventos 

Fluxo Principal 1. Durante a interação de um User com um Service ou Device, é requisitada a 
exportação do Profile via USB para um dispositivo portátil; 

2. O sistema cria um IOWorker especializado para USB (USBWorker); 

3. O sistema invoca o exportProfile do IOWorker; 

4. O IOWorker especializado exporta o Profile para o dispositivo 
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encontrado; 

5. A transferência é concluída e o IOWorker especializado termina seu 
trabalho. 

Fluxo Alternativo 1 1. No passo 3 do fluxo principal, o sistema invoca o método 
exportProfile  exclusivo do USBWorker que recebe a porta no qual 
o dispositivo está conectado; 

2. Continua-se no passo 4 do fluxo principal. 

Fluxo Excepcional 1 1. No passo 4 do fluxo principal, caso o sistema não encontre o 
dispositivo portátil conectado na porta padrão USB do sistema para 
exportar o Profile, será lançada a exceção NoDeviceExportException. 

Fluxo Excepcional 2 1. No passo 1 do fluxo alternativo 1, caso o sistema não encontre  o 
dispositivo portátil conectado na porta padrão USB do sistema para 
exportar o Profile, será lançada a exceção NoDeviceExportException. 

 

[UC005] – Importar Profile via bluetooth 

Descrição O ProfileTV permite que um User, Device ou Service importe via bluetooth um Profile de 
um dispositivo portátil para ser utilizado pelo sistema. 

Atores User, Device, Service 

Prioridade Importante 

Entradas e pré-condições • Profile previamente exportado e armazenado em um 
dispositivo portátil 

• O dispositivo portátil deve habilitar o bluetooth 

Saídas e pós-condições • Profile importado para o dispositivo (Device) local 

Fluxo de Eventos 

Fluxo Principal 1. Durante a interação de um User com um Service ou Device, o sistema 
requisita a importação de um Profile via bluetooth a partir de dispositivo 
portátil; 

2. O dispositivo portátil prepara-se para o envio do Profile; 

3. O sistema cria um IOWorker especializado para bluetooth 
(BluetoothWorker); 

4. O sistema invoca o importProfile do IOWorker; 

5. O IOWorker especializado cria um host bluetooth para receber o Profile  do 
dispositivo portátil; 

6. O dispositivo portátil envia o Profile para o sistema; 

7. O IOWorker especializado recebe o Profile do dispositivo portátil; 

8. O IOWorker especializado armazena o Profile no dispositivo local (Device) 

9. A transferência é concluída e o IOWorker especializado termina seu 
trabalho. 

Fluxo Alternativo 1 1. No passo 6 do fluxo principal, o User pode cancelar o envio do Profile 
para o dispositivo interativo; 

2. O IOWorker especializado encerra a conexão; 

3. O IOWorker especializado termina seu trabalho. 
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Fluxo Excepcional 1 1. No passo 5 do fluxo principal, caso o envio do arquivo não se inicie em 
10s o IOWorker levantará a exceção TimedOutException. 

 

[UC004] – Importar Profile via USB 

Descrição O ProfileTV permite que um User, Device ou Service importe via USB um Profile de um 
dispositivo portátil para ser utilizado pelo sistema. 

Atores User, Device, Service 

Prioridade Importante 

Entradas e pré-condições • Profile previamente exportado e armazenado em um 
dispositivo portátil 

• O dispositivo portátil conectado ao dispositivo interativo 

Saídas e pós-condições • Profile importado para o dispositivo (Device) local 

Fluxo de Eventos 

Fluxo Principal 1. Durante a interação de um User com um Service ou Device, o sistema 
requisita a importação de um Profile via USB a partir de dispositivo 
portátil; 

2. O sistema cria um IOWorker especializado para USB (USBWorker); 

3. O sistema invoca o importProfile do IOWorker; 

4. O IOWorker especializado realiza um scan nas portas USBs do sistema, a 
procura do dispositivo portátil conectado; 

5. O IOWorker importa o Profile do dispositivo portátil; 

6. O IOWorker especializado armazena o Profile no dispositivo local (Device) 

7. A transferência é concluída e o IOWorker especializado termina seu 
trabalho. 

Fluxo Alternativo 1 1. No passo 5 do fluxo principal, o User pode desconectar o dispositivo 
portátil; 

2. O IOWorker especializado encerra a transferência do Profile; 

3. O IOWorker especializado termina seu trabalho. 

Fluxo Excepcional 1 1. No passo 4 do fluxo principal, caso o IOWorker não encontre o 
dispositivo portátil conectado na porta padrão USB do sistema para 
importar o Profile, será lançada a exceção NoDeviceImportException. 
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Apêndice DApêndice DApêndice DApêndice D    

APIAPIAPIAPI    

 

 

Este apêndice apresenta API disponibilizada pelo ProfileTV Embedded Client Side Middleware 

desenvolvido sobre a implementação de referência do middleware Multimedia Home Plataform 

(MHP), fornecido pelo IRT. 

D.1.D.1.D.1.D.1. Communication PackageCommunication PackageCommunication PackageCommunication Package    

D.1.1.D.1.1.D.1.1.D.1.1. AbstractCommunicationServiceAbstractCommunicationServiceAbstractCommunicationServiceAbstractCommunicationService    

package ufpe.cin.profiletv.communication; 
/**  
 *  <p>Esta  é uma classe  abstrata  que  provê  serviços  para  as  classes  do 
 *  pacote. </p>   
 *  <p>Esta  selada  dentro  do jar,  impedindo  de ser  invocada  direamente  por  
 *  aplicações  externas. </p>   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public abstract class AbstractCommunicationService { 
  
 // CONSTANTES ------------------------------------- -----------------  
 public static final String HOST = "HOST"; 
 public static final String PORT = "PORT"; 
   
 // Public Methods --------------------------------- -----------------  
 /**  
  *  Método  auxiliar,  responsável  pelo  lookup  dos  serviços.   
  *  @param service  
  *   Representa  o nome do serviço  a ser  buscado.   
  *  @return Retorna  o objeto  remoto  solicitado.   
  *  @throws AccessException    
  *   Problemas  durante  o acesso  ao objeto  remoto.  
  *  @throws NotBoundException  
  *   O objeto  remoto  requisitado  ainda  não  está  vinculado  ao  
  *   nome pesquisado.  
  *  @throws RemoteException  
  *   Erro  geral  durante  a requisição  do objeto  remoto.  
  */  
 public static Remote lookup(String service)  
  throws AccessException, NotBoundException, RemoteExceptio n   
  
 // DELEGATED METHODS ------------------------------ -----------------  
 public static boolean containsKey(String service)  
 public static String getProperty(String serice) 
} 

D.1.2.D.1.2.D.1.2.D.1.2. AbstractCommunicationWorkerAbstractCommunicationWorkerAbstractCommunicationWorkerAbstractCommunicationWorker    

package ufpe.cin.profiletv.communication; 
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/**  
 *  Classe  abstrata  que  define  as  funcionalidades  gerais  de um trabalhador  
 *  de comunicação.   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public abstract class AbstractCommunicationWorker { 
 
 // Atributos -------------------------------------- -----------------  
 protected Vector listeners ; 
  
 // Construtores ----------------------------------- -----------------  
 protected AbstractCommunicationWorker()  
  
 // Métodos Públicos ------------------------------- -----------------
 /**  
  *  Adiciona  um ouvinte  às  funcionalides  deste  trabalhador.   
  *  @param listener  
  *    Um ouvinte  deste  trabalhador.   
  *  @return <code> true </code>  se  a adição  fi  realizada  corretamente,   
  *    <code> false </code>  caso  contrário.  
  */  
 public boolean addListener(ICommunicationListener listener)  
 
 /**  
  *  Remove um ouvinte  das  funcionalides  deste  trabalhador.   
  *  @param listener  
  *    Um ouvinte  deste  trabalhador.   
  *  @return <code> true </code>  se  a remoção  foi  realizada   
  *  corretamente,  <code> false </code>  caso  contrário.  
  */  
 public boolean removeListener(ICommunicationListener listener)  
} 

D.1.3.D.1.3.D.1.3.D.1.3. CommunicationFactoryCommunicationFactoryCommunicationFactoryCommunicationFactory    

package ufpe.cin.profiletv.communication; 
/**  
 *  Esta  classe  permite  a criação  de serviços  de comunicação.  
 *  É uma fábrica  que  gera  serviços  especializados  em busca,  atualização   
 *  e sincronização   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public class CommunicationFactory { 
 
 // CONSTANTES ------------------------------------- -----------------  
 /**  Serviço  de busca  */  
 public static String SEARCH_SERVICE = "SEARCH_SERVICE"; 
 /**  Serviço  de atualização  */  
 public static String UPDATE_SERVICE = "UPDATE_SERVICE"; 
 /**  Serviço  de sincronização  */  
 public static String SYNCHRONIZATION_SERVICE = 
"SYNCHRONIZATION_SERVICE"; 
  
 // GETTERS & SETTERS ------------------------------ -----------------  
 public static CommunicationFactory getInstance()  
 
 // FactoryMethod ---------------------------------- -----------------  
 /**  
  *  <p>Este  é o <i> FactoryMethod </i>  desta  classe. </p>  
  *  <p>Através  deste  método  são  criados  os  serviços  de comunicação   
  *  baseados  no argumento  passado  como parâmetro. </p>   
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  *  @param type 
  *   O tipo  de <code> AbstractCommunicationWorker </code>  solicitado.   
  *  @return  
  *   Um tipo  AbstractCommunicationWorker  especializado  no tipo  de  
  *   comunicação  solicitada.  
  */  
 public AbstractCommunicationWorker getWorker(String type)   
 throws MalformedURLException, RemoteException, NotBoundEx ception 
 
} 

D.1.4.D.1.4.D.1.4.D.1.4. SearchWorkerSearchWorkerSearchWorkerSearchWorker    

package ufpe.cin.profiletv.communication; 
/**  
 *  <p>Esta  classe  representa  o trabalhador  especializado  em buscas. </p>   
 *  @author <a href=mailto:assc@cin.ufpe.br>Andrino  S.  S.  Coêlho </a>   
 */  
public class SearchWorker extends AbstractCommunicationWorker { 
 
 // CONSTRUTORES ----------------------------------- ---------------  
 SearchWorker(String search_service) throws MalformedURLException, 
   RemoteException, NotBoundException  
 
 // Delegated Methods ------------------------------ ---------------  
 /**  
  *  Busca  os  Profiles  associados  a um Device.   
  *  @param deviceId  
  *   Identificação  única  do dispositivo.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>   
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.ISearchService # 
  *  searchProfileByDevice(java.lang.String)  
  */  
 public Message searchProfileByDevice(String deviceId) 
  throws RemoteException  
 
 /**  
  *  Busca  os  Profiles  do User  associados  a um Device   
  *  @param deviceID  
  *   Identificação  única  do dispositivo.   
  *  @param login  
  *   Identificação  única  do usuário.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>   
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.ISearchService # 
  *  searchProfileByDevicePerUser(String, String)  
  */  
 public Message searchProfileByDevicePerUser(String device ID, String 
login)  throws RemoteException  
 
 /**  
  *  Busca  os  Profiles  do User  associados  à dupla  (Service,  Device).   
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  *  @param sid  
  *   O identificador  única  deste  serviço  dentro  daquele  provedor  de 
  *   conteúdo.   
  *  @param oid  
  *   O identificador  do provedor  de conteúdo.   
  *  @param deviceID  
  *   Identificação  única  do dispositivo.   
  *  @param login  
  *   Identificação  única  do usuário.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e um 
<i> payload </i>   *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.ISearchService # 
  *  searchProfileByServiceOnDevicePerUser(short,  long,  String,  
String)  
  */  
 public Message searchProfileByServiceOnDevicePerUser( short oid, long 
sid, String deviceID, String login) throws RemoteException  
 
 /**  
  *  Busca  os  Profiles  do User  associados  a um Service.   
  *  @param sid  
  *   O identificador  única  deste  serviço  dentro  daquele  provedor  de 
  *   conteúdo.   
  *  @param oid  
  *   O identificador  do provedor  de conteúdo.   
  *  @param login  
  *   Identificação  única  do usuário.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>   
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.ISearchService # 
  *  searchProfileByServicePerUser(short,  long,  java.lang.String)  
  */  
 public Message searchProfileByServicePerUser( short oid, long sid, 
   String login) throws RemoteException  
 
 /**  
  *  Busca  Profiles  associados  a um User.   
  *  @param login  
  *   Identificação  única  do usuário.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>   
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.ISearchService # 
  *  searchProfileByUser(java.lang.String)  
  */  
 public Message searchProfileByUser(String arg0)  
  throws RemoteException  
}  
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D.1.5.D.1.5.D.1.5.D.1.5. SynchronizationWorkerSynchronizationWorkerSynchronizationWorkerSynchronizationWorker    

package ufpe.cin.profiletv.communication;  /**  
 *  Esta  classe  representa  o trabalhador  especializado  em sincronização   
 *  @author <a href=mailto:assc@cin.ufpe.br>Andrino  S.  S.  Coêlho </a>   
 */  
public class SynchronizationWorker extends AbstractCommunicationWorker { 
 
 // CONSTRUTORES ----------------------------------- -----------------  
 SynchronizationWorker(String synchronization_servi ce) 
 throws MalformedURLException, RemoteException, NotBoundEx ception  
 
 // DELEGATED METHODS ------------------------------ -----------------
-------  
 /**  
  *  Cria  um perfil  a partir  da categoria,  do usuário  e do serviço   
  *  associado.   
  *  @param sid  
  *   O identificador  única  deste  serviço  dentro  daquele  provedor  de 
  *   conteúdo.   
  *  @param oid  
  *   O identificador  do provedor  de conteúdo.   
  *  @param login  
  *   Identificação  única  do usuário.   
  *  @param categoryID  
  *   Identificação  única  da categoria.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.Synchronizatio nService# 
  *  createProfile(short,  long,  java.lang.String,  java.lang.String)  
  */  
 public Message createProfile( short oid, long sid, String login, 
String categoryID) throws RemoteException  
 
 /**  
  *  Cria  um perfil  a partir  da categoria,  do usuário,  serviço  e  
  *  dispositivo associado.   
  *  @param deviceID  
  *   Identificação  única  do dispositivo.   
  *  @param sid  
  *   O identificador  única  deste  serviço  dentro  daquele  provedor  de 
  *   conteúdo.   
  *  @param oid  
  *   O identificador  do provedor  de conteúdo.   
  *  @param login  
  *   Identificação  única  do usuário.   
  *  @param categoryID  
  *   Identificação  única  da categoria.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>   
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.Synchronizatio nService# 
  *  createProfile(String,  short,  long,  String,  String)  
  */  
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 public Message createProfile(String deviceID, short oid, long sid, 
   String login, String categoryID) throws RemoteException  
 
 /**  
  *  Cria  um perfil  a partir  da categoria,  do usuário  e do dispositivo  
  *  associado.   
  *  @param deviceID  
  *   Identificação  única  do dispositivo.   
  *  @param login  
  *   Identificação  única  do usuário.   
  *  @param categoryID  
  *   Identificação  única  da categoria.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.Synchronizatio nService# 
  *  createProfile(String, String,  String)  
  */  
 public Message createProfile(String deviceID, String logi n, String 
categoryID)  throws RemoteException  
 
 /**  
  *  Sincroniza  um perfil.   
  *  @param profileID  
  *   Identificação  única  do perfil.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>   
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.Synchronizatio nService# 
  *  synchronizeProfile(long)  
  */  
 public Message synchronizeProfile( long profileID) throws 
RemoteException  
 
 /**  
  *  Sincroniza  um perfil.  
  *  @param deviceID  
  *   Identificação  única  do dispositivo.   
  *  @param sid  
  *   O identificador  única  deste  serviço  dentro  daquele  provedor  de 
  *   conteúdo.   
  *  @param oid  
  *   O identificador  do provedor  de conteúdo.   
  *  @param login  
  *   Identificação  única  do usuário.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.Synchronizatio nService# 
  *  synchronizeProfile(String,  short,  long,  String)  
  */  
 public Message synchronizeProfile(String deviceID, short oid, long 
sid, String login) throws RemoteException  
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 /**  
  *  Atualiza  um perfil  local  no servidor.   
  *  @param profile  
  *   O perfil  local  a ser  atualizado  no servidor.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>   
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.Synchronizatio nService# 
  *  updateProfile(SProfile)  
  */  
 public Message updateProfile(SProfile profile) 
  throws RemoteException 
}  

D.1.6.D.1.6.D.1.6.D.1.6. UpdateWorkerUpdateWorkerUpdateWorkerUpdateWorker    

package ufpe.cin.profiletv.communication;  /**  
 *  <p>Esta  classe  representa  o trabalhador  especializado  em atualização.   
 *  @author <a href=mailto:assc@cin.ufpe.br>Andrino  S.  S.  Coêlho </a>   
 */  
public class UpdateWorker extends AbstractCommunicationWorker { 
 
 // CONSTRUTORES ----------------------------------- ----------------  
 UpdateWorker(String update_service) throws MalformedURLException, 
   RemoteException, NotBoundException  
 
 /**  
  *  Cria  um dispositivo  no servidor.   
  *  @param device  
  *   O device  a ser  criado  no servidor.  
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>   
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.IUpdateService # 
  *  createDevice(ufpe.cin.profiletv.communication.entit y.SDevice)  
  */  
 public Message createDevice(SDevice device) throws RemoteException  
 
 /**  
  *  Cria  um perfil  a partir  da categoria,  do usuário  e do serviço   
  *  associado.   
  *  @param sid  
  *   O identificador  única  deste  serviço  dentro  daquele  provedor  de 
  *   conteúdo.   
  *  @param oid  
  *   O identificador  do provedor  de conteúdo.   
  *  @param login  
  *   Identificação  única  do usuário.   
  *  @param categoryID  
  *   Identificação  única  da categoria.   
  *  @return Message  
  *     A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e um 
<i> payload </i> .      
  *   
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  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.IUpdateService # 
  *  createProfile(short,  long,  java.lang.String,  java.lang.String)  
  */  
 public Message createProfile( short oid, long sid, String login, 
String categoryID) throws RemoteException  
  
 /**  
  *  Cria  um perfil  a partir  da categoria,  do usuário,  serviço  e  
  *  dispositivo associado.   
  *  @param deviceID  
  *   Identificação  única  do dispositivo.   
  *  @param sid  
  *   O identificador  única  deste  serviço  dentro  daquele  provedor  de 
  *   conteúdo.   
  *  @param oid  
  *   O identificador  do provedor  de conteúdo.  
  *  @param login  
  *   Identificação  única  do usuário.   
  *  @param categoryID  
  *   Identificação  única  da categoria.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.Synchronizatio nService# 
  *  createProfile(String,  short,  long,  String,  String)  
  */  
 public Message createProfile(String deviceID, short oid, long sid, 
   String login, String categoryID) throws RemoteException  
 
 /**  
  *  Cria  um perfil  a partir  da categoria,  do usuário  e do dispositivo  
  *  associado.   
  *  @param deviceID  
  *   Identificação  única  do dispositivo.   
  *  @param login  
  *   Identificação  única  do usuário.   
  *  @param categoryID  
  *   Identificação  única  da categoria.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>   
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.Synchronizatio nService# 
  *  createProfile(String,  String,  String)  
  */  
 public Message createProfile(String deviceID, String logi n, String 
categoryID) throws RemoteException  
 
 /**  
  *  Cria  um serviço  no servidor.   
  *  @param _service  
  *   O serviço  a ser  criado  no servidor.   
  *  @return Message  
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  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>   
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.IUpdateService # 
  *  createService(ufpe.cin.profiletv.communication.enti ty.SService)  
  */  
 public Message createService(SService _service) throws 
RemoteException  
 
 /**  
  *  Cria  um usuário  no servidor.   
  *  @param user  
  *   O usupario  a ser  criado  no servidor.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.IUpdateService # 
  *  createUser(ufpe.cin.profiletv.communication.entity. SUser)  
  */  
 public Message createUser(SUser user) throws RemoteException  
 
 /**  
  *  Atualiza  um dispositivo  no servidor.   
  *  @param device  
  *   O device  a ser  criado  no servidor.  
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.IUpdateService # 
  *  updateDevice(ufpe.cin.profiletv.communication.entit y.SDevice)  
  */  
 public Message updateDevice(SDevice arg0) throws RemoteException  
 
 /**  
  *  Atualiza  um perfil  no servidor.   
  *  @param profile  
  *   O perfil  a ser  criado  no servidor.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>   
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.IUpdateService # 
  *  updateProfile(ufpe.cin.profiletv.communication.enti ty.SProfile)  
  */  
 public Message updateProfile(SProfile profile) throws 
RemoteException  
 
 /**  
  *  Atualiza  um serviço  no servidor.   
  *  @param _service  
  *   O serviço  a ser  criado  no servidor.   
  *  @return Message  
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  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>   
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.IUpdateService # 
  *  updateService(ufpe.cin.profiletv.communication.enti ty.SService)  
  */  
 public Message updateService(SService _service) throws 
RemoteException  
 
 /**  
  *  Atualiza  um usuário  no servidor.   
  *  @param user  
  *   O usupario  a ser  criado  no servidor.   
  *  @return Message  
  *   A mensagem contendo  código  de <i> status </i>  e o <i> payload </i>   
  *  @throws RemoteException  
  *   Quando algum  erro  acontecer  durante  a invocação  remota  de  
  *   método.   
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.protocol.message.M essage  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.communication.rmi.IUpdateService # 
  *  updateUser(ufpe.cin.profiletv.communication.entity. SUser)  
  */  
 public Message updateUser(SUser user) throws RemoteException  
}  

D.2.D.2.D.2.D.2. Communication Event PackageCommunication Event PackageCommunication Event PackageCommunication Event Package    

D.2.1.D.2.1.D.2.1.D.2.1. CommunicationEventCommunicationEventCommunicationEventCommunicationEvent    

package ufpe.cin.profiletv.communication.event; 
/**  
 *  <p>Esta  classe  representa  um evento  levantado  pelos  trabalhadores  
 *  do módulo  de comunicação. </p>   
 *  @author <a href=mailto:assc@cin.ufpe.br>Andrino  S.  S.  Coêlho </a>   
 */  
public class CommunicationEvent { 
  
 // Construtores ----------------------------------- ---------------  
 public CommunicationEvent() 
    
 public CommunicationEvent( short statusMessage, Object payload)  
  
 // Getters & Setters ------------------------------ ---------------  
 public Object getPayload()  
 public void setPayload(Object payload)  
 
 public short getStatusMessage()  
 public void setStatusMessage( short statusMessage)  
}  

D.2.2.D.2.2.D.2.2.D.2.2. ICommunicationLisICommunicationLisICommunicationLisICommunicationListenertenertenertener    

package ufpe.cin.profiletv.communication.event;  /**  
 *  <p>Esta  interface  define  as  funcionalidades  de um ouvinte  dos  trabalhos  
 *  de um trabalhador  de comunicação  especializado. </p>   
 *  @author <a href=mailto:assc@cin.ufpe.br>Andrino  S.  S.  Coêlho </a>   
 */  
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public interface ICommunicationListener { 
 
 /**  
  *  <p>Este  método  precisa  ser  implementado  por  todos  os  interessados  
  *  em receber  notificações  relacionadas  ao trabalho  de comunicação  
  *  de um dado  trbalhador. </p>  
  *   
  *  @param event  
  *     O evento  contendo  informações  relacionadas.  
  */  
 void receiveCommunicationEvent(CommunicationEvent event );  
} 

D.3.D.3.D.3.D.3. IO PackageIO PackageIO PackageIO Package    

D.3.1.D.3.1.D.3.1.D.3.1. AbstractIOServiceAbstractIOServiceAbstractIOServiceAbstractIOService    

package ufpe.cin.profiletv.io;  /**  
 *  <p>Esta  é uma classe  abstrata  que  provê  serviços  para  as  classes  do 
pacote. </p>   
 *  <p>Esta  selada  dentro  do jar,  impedindo  de ser  invocada  direamente  por  
 *  aplicações  externas. </p>   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public abstract class AbstractIOService { 
 
 // CONSTANTES ------------------------------------- ---------------  
 public static final String EXTENSION = "EXTENSION"; 
  
 // DELEGATED METHODS ------------------------------ ---------------
 /**  
  *  @param service  
  *  @return 
  *  @see java.util.Hashtable#containsKey(java.lang.Object)  
  */  
 public static boolean containsKey(String service)  
  
 /**  
  *  @param serice  
  *  @return 
  *  @see java.util.Properties#getProperty(java.lang.String)  
  */  
 public static String getProperty(String service)  
}  

D.3.2.D.3.2.D.3.2.D.3.2. BluetoothWorkerBluetoothWorkerBluetoothWorkerBluetoothWorker    

package ufpe.cin.profiletv.io; 
/**  
 *  <p>Este  é o trabalhador  de entrada  e saída  via  Bluetooth. </p>   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public class BluetoothWorker implements IOWorker { 
 
 /**  
  *  <p>Exporta  um profile  através  da saída  Bluetooh  do dispositivo.  
  *  <p>Sugere - se  que  para  este  tipo  de exportação  crie - se  uma thread   
  *  separada  para  manusear  a conexão.  às  vezes  a busca  por  
dispositivos  
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  *  conhecidos  na área  demora  um pouco,  fazendo  com que  o serviço  ou  
  *  dispositivo  interativo  mantenha - se  travado  durante  a execução     
  *  deste  método.   
  *  @param profile  
  *   O perfil  a ser  exportado.   
  *  @param filename  
  *   O nome do arquivo  a ser  criado.  Por  convenção  sugere - se   
  *   a criação  de arquivos  com o nome da aplicação  ou dispositivo  
  *   interativo.  
  */  
 public void exportProfile(SProfile profile, String filename)  
 
 /**  
  *  Importa  um perfil  em um arquivo  a partir  de seu  nome passado  como  
  *  argumento  via  Bluetooh   
  *  @param filename  
  *   O nome do arquivo  que  contém  o perfil  associado.   
  *  @return  O perfil  existente  dentro  do arquivo  exportado  com o  
  *  nome passado  como argumento.  
  */  
 public SProfile importProfile(String filename) 
}  

D.3.3.D.3.3.D.3.3.D.3.3. IIOFactoryIIOFactoryIIOFactoryIIOFactory    

package ufpe.cin.profiletv.io; 
/**  
 *  Esta  interface  determina  os  tipos  de trabalhadores  baseados  nos  tipos  
 *  suportados  de importaão/exportação.   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public interface IIOFactory { 
  
 /**  Define  o tipo  Bluetooth  */  
 byte BLUETOOTH  = 01; 
 /**  Define  o tipo  Infrared  */  
 byte INFRA_RED  = 02; 
 /**  Define  o tipo  USB */  
 byte USB   = 03; 
 /**  Define  o tipo  Wi- fi  */  
 byte WI_FI    = 04; 
  
 /**  
  *  <p>Este  FactoryMethod  cria  objetos  especializados  em exportação   
  *  e importação  de perfis. </p>   
  *  @param type  
  *   O tipo  de trabalhador  especializado  requerido.   
  *  @return O trabalhador  solicitado.  
  */  
 IOWorker createIOWorker( byte type); 
} 

D.3.4.D.3.4.D.3.4.D.3.4. InfraredWorkerInfraredWorkerInfraredWorkerInfraredWorker    

package ufpe.cin.profiletv.io; 
/**  
 *  <p>Este  é o trabalhador  de entrada  e saída  via  porta  Infrared. </p>   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public class InfraredWorker implements IOWorker { 
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 /**  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.io.IOWorker#exportProfile(SProfi le,  
String)   
  */  
 public void exportProfile(SProfile profile, String filename)  
 
 /**  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.io.IOWorker#importProfile(String )   
  */  
 public SProfile importProfile(String filename)  
}  

D.3.5.D.3.5.D.3.5.D.3.5. IOFactoryIOFactoryIOFactoryIOFactory    

package ufpe.cin.profiletv.io; 
/**  
 *  <p>Esta  classe  é uma fábrica  concreta  para  criação  de trabalhadores  
 *  especializados  em exportar  e importar  perfis. </p>   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>   
 *  @see ufpe.cin.profiletv.io.IIOFactory  
 */  
public class IOFactory implements IIOFactory { 
  
 // GETTERS & SETTERS ------------------------------ ---------------  
 public static IOFactory getInstance()  
  
 public IOWorker createIOWorker( byte type)    
}  

D.3.6.D.3.6.D.3.6.D.3.6. IOWorkerIOWorkerIOWorkerIOWorker    

package ufpe.cin.profiletv.io; 
/**  
 *  <p>Esta  interface  determina  as  funções  básicas  para  todo  trabalhador  de 
 *  entrada  e saída. </p>   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public interface IOWorker { 
  
 /**  
  *  Exporta  um profile  através  do meio  de saída  determinado.   
  *  @param profile  
  *   O perfil  a ser  exportado.   
  *  @param filename  
  *   O nome do arquivo  a ser  criado.  Por  convenção  sugere - se   
  *   a criação  de arquivos  com o nome da aplicação  ou dispositivo  
  *   interativo.  
  */  
 void exportProfile(SProfile profile, String filename); 
  
 /**  
  *  Importa  um perfil  em um arquivo  a partir  de seu  nome passado  como  
  *  argumento   
  *  @param filename  
  *   O nome do arquivo  que  contém  o perfil  associado.   
  *  @return  O perfil  existente  dentro  do arquivo  exportado  com o  
  *  nome passado  como argumento.  
  */  
 SProfile importProfile(String filename); 
} 
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D.3.7.D.3.7.D.3.7.D.3.7. USBWoUSBWoUSBWoUSBWorkerrkerrkerrker    

package ufpe.cin.profiletv.io;  /**  
 *  <p>Este  é o trabalhador  de entrada  e saída  via  porta  USB.</p>   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public class USBWorker implements IOWorker { 
 
 // CONSTANTES ------------------------------------- ---------------  
 /**  Identifica  o diretório  padrão  de saída.  */  
 public static final String STANDARD_DIRECTORY = "DIRECTORY"; 
  
 // CONSTRUTORES ----------------------------------- ---------------  
 USBWorker()  
 
 // IOWorker IMPLEMENTATION ------------------------ ---------------
 /**  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.io.IOWorker# 
  *  exportProfile(SProfile,  String)   
  */  
 public void exportProfile(SProfile profile, String fileName)  
 
 /**  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.io.IOWorker#importProfile(String )   
  */  
 public SProfile importProfile(String fileName)  
}  

D.3.8.D.3.8.D.3.8.D.3.8. WifiWorkerWifiWorkerWifiWorkerWifiWorker    

package ufpe.cin.profiletv.io; 
/**  
 *  <p>Este  é o trabalhador  de entrada  e saída  via  porta  Wi- fi. </p>   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public class WifiWorker implements IOWorker { 
 
 /**  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.io.IOWorker# 
  *  exportProfile(SProfile,  String)   
  */  
 public void exportProfile(SProfile profile, String filename)  
 
 /**  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.io.IOWorker#importProfile(String )   
  */  
 public SProfile importProfile(String filename) 
} 

D.4.D.4.D.4.D.4. Logging PackageLogging PackageLogging PackageLogging Package    

D.4.1.D.4.1.D.4.1.D.4.1. AbstractLoggerAbstractLoggerAbstractLoggerAbstractLogger    

package ufpe.cin.profiletv.logging; 
/**  
 *  <p>Esta  classe  abstrata  define  as  funcionalidades  que  todo  logger  
 *  precisa  dispor. </p>   
 *  <p>Esta  classe  funciona  como uma Chain  of  Responsibility  (Cor).  Assim  é 
 *  possível  se  criar  vários  logger  encadeados,  cada  um responsável  pela  
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 *  geração  de loggings  específicos  para  cada  saída  desejada. </p>   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public abstract class AbstractLogger { 
 
 // ATRIBUTOS -------------------------------------- ---------------  
 /**  Fluxo  de erro  */  
 protected PrintStream out ; 
 /**  Próximo  logger  na cadeia  */  
 protected AbstractLogger next ; 
 /**  Classe  onde  é gerado  o Log  */  
 protected Class clazz ; 
 
 // CONSTRUTORES ----------------------------------- ---------------  
 protected AbstractLogger(Level _level, Class clazz)  
  
 // GET & SETTERS ---------------------------------- ---------------  
 public Level getMask()  
 public void setMask(Level mask)  
 
 public AbstractLogger getNext()  
 public void setNext(AbstractLogger next)  
 
 // PUBLIC METHODS --------------------------------- ---------------
 /**  
  *  Retorna  o logger  padrão  do Sistema.   
  *  @param clazz  
  *   A classe  que  o logger  se  vinculará.   
  *  @return  O logger  padrão  do Sistema  
  */  
 public static final AbstractLogger global(Class clazz) 
   
 /*  
  *  Loga  mensagens  do tipo referido pelo nome do método.   
  *  @param message  
  */  
 public void debug(String message)  
 public void info(String message)  
 public void warn(String message)  
 public void error(String message)  
 public void fatal(String message)  
 
 // Métodos protegidos ----------------------------- ---------------
 /**  
  *  <p>Este  método  deve  ser  implementado  por  todo  logger  filho. </p>   
  *  <p> Este  método  é quem realiza  o logging  de uma mensagem.   
  *  @param message  
  */  
 protected abstract void writeMessage(String message);  
} 

D.4.2.D.4.2.D.4.2.D.4.2. LevelLevelLevelLevel    

package ufpe.cin.profiletv.logging;  /**  
 *  <p>Esta  classe  representa  um nível  para  o sistema  de logging. </p>   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>   
 *  @see java.lang.Comparable  
 */  
public class Level implements Comparable { 
  
 // CONSTANTES ------------------------------------- ---------------  
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 public static final Level DEBUG = new Level(( byte) 01); 
 public static final Level INFO  = new Level(( byte) 02); 
 public static final Level WARN = new Level(( byte) 03);   
 public static final Level ERROR = new Level(( byte) 04); 
 public static final Level FATAL = new Level(( byte) 05); 
 public static final Level ALL = new Level(( byte) 06); 
 public static final Level OFF = new Level(( byte) 00); 
 
 // CONSTRUTORES ----------------------------------- ---------------
 /**  
  *  Cria  um nível  
  */  
 public Level( byte _level)  
  
 // GETTERS & SETTERS ------------------------------ ---------------  
 protected byte getLevel()  
 protected void setLevel( byte level)  
 
 // Comparable IMPLEMENTATION ---------------------- ---------------
 /**  
  *  Compara apenas  objetos  do tipo  Level.   
  *  Utilizado  na identificação  do nível  do log  e de quias  mensagens  
  *  poderão  ser logadas  no sistema  a partir  do nível  vigente.   
  *  @param _level  
  *   O Level  a ser  comparada  com este  level   
  *  @return 
  *   Um inteiro  indicando  se  este  level  é mais  alto  ou mais  baixo  
  *   que level  passado  como argumento.   
  *  @see java.lang.Comparable#compareTo(Object)  
  */  
 public int compareTo(Object _level)  
} 

D.4.3.D.4.3.D.4.3.D.4.3. ProfiletvProfiletvProfiletvProfiletvLoggerLoggerLoggerLogger    

package ufpe.cin.profiletv.logging;  /**  
 *  <p>Esta  classe  abstrata  define  as  funcionalidades  que  todo  logger  
 *  precisa  dispor. </p>   
 *  <p>Um exemplo  de logging  de Debug:  
 *   <ul>  
 *   <li>  Thu Jul  31 23:52:36  GMT- 03:00  2008  (DEBUG):  Gerando  Perfis  
 *   </ul>   
 *  <p>Esta  classe  funciona  como uma Chain  of  Responsibility  (Cor).  Assim  é 
 *  possível  se  criar  vários  logger  encadeados,  cada  um responsável  pela  
 *  geração  de loggings  específicos  para  cada  saída  desejada. </p>   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public class ProfiletvLogger extends AbstractLogger { 
   
 // Construtores ----------------------------------- ---------------  
 public ProfiletvLogger(Class clazz)  
 
 // Métodos públicos ------------------------------- ---------------
 /**  
  *  @see ufpe.cin.profiletv.logging.AbstractLogger# 
  *  writeMessage(String)  
  */  
 public void writeMessage(String message) 
}  
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D.5.D.5.D.5.D.5. PPPPersistence ersistence ersistence ersistence PackagePackagePackagePackage    

D.5.1.D.5.1.D.5.1.D.5.1. PersistenceRegisterPersistenceRegisterPersistenceRegisterPersistenceRegister    

package ufpe.cin.profiletv.persistence;   
/**  
 *  Esta  classe  representa  o controlador  de acesso  ao sistema  de 
 *  armazenamento persistente  de informação.  
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public class PersistenceRegister { 
 // GETTERS & SETTERS ------------------------------ ---------------
 public static final PersistenceRegister getInstance()  
 // PUBLIC METHODS --------------------------------- ---------------
 /**  
  *  Permite  que  um determinado  objeto  seja  armazenado  
  */  
 public void putProfile(SProfile object, Key key)  
  
 /**  
  *  Permite  que  um determinado  objeto  seja  armazenado  
  */  
 public SProfile getProfile(Key key)  
 
 /**  
  *  Armazena o  determinado  objeto  
  */  
 public boolean storeProfile() 
 
 /**  
  *  @see java.util.Map#remove(java.lang.Object)  
  */  
 public Object removeProfile(Key key)  
 
 /**  
  *  @see java.util.Map#values()  
  */  
 public Collection deviceValues()  
 
 /**  
  *  @see java.util.Map#values()  
  */  
 public Collection serviceValues()  
 // DELEGATED METHODS ------------------------------ ---------------
 /**  
  *  @see java.util.Map#containsKey(java.lang.Object)  
  */  
 public boolean containsKey(Key key)  
 
 /**  
  *  @see java.util.Map#containsValue(java.lang.Object)  
  */  
 public boolean containsValue(SProfile profile)  
 
 /**  
  *  @see java.util.Map#isEmpty()  
  */  
 public boolean isEmpty()  
} 
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D.6.D.6.D.6.D.6. PPPPersistence ersistence ersistence ersistence Key PackageKey PackageKey PackageKey Package    

D.6.1.D.6.1.D.6.1.D.6.1. CompositeKeyCompositeKeyCompositeKeyCompositeKey    

package ufpe.cin.profiletv.persistence.key;  /**  
 *  Representa  uma chave  primária  composta.   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public class CompositeKey extends SingleKey { 
 
 // Construtores ----------------------------------- ---------------  
 public CompositeKey(Object[] _key)  
  
 // GETTERS & SETTERS ------------------------------ ---------------  
 public Object[] getKeys()   
 public void setKeys(Object[] key)  
  
 // OVERRIDES SingleKey ---------------------------- ---------------  
 public Object getKey( byte offset)  
  
 public void setKey( byte offset, Object key) 
} 

D.6.2.D.6.2.D.6.2.D.6.2. KeyKeyKeyKey    

package ufpe.cin.profiletv.persistence.key; 
/**  
 *  Utilizada  apenas  como marcador.   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public interface Key extends Serializable  

D.6.3.D.6.3.D.6.3.D.6.3. SingleKSingleKSingleKSingleKeyeyeyey    

package ufpe.cin.profiletv.persistence.key; 
/**  
 *  Representa  uma chave  primária  simples.   
 *  @author <a href="mailto:assc@cin.ufpe.br">Andrino  S.  S.  Coêlho </a>  
 */  
public class SingleKey implements Key { 
  
 // CONSTRUTORES ----------------------------------- ---------------
 public SingleKey(Object _key)  
 
 // GETTERS & SETTERS ------------------------------ ---------------  
 public Object getKey()  
 public void setKey(Object key) 
}  



 

 


